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RESUMO 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são resíduos gerados por prestadores de assistência 

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

relacionados à assistência humana e animal. Parte desses resíduos gerados é classificada como 

comum, passível ou não de reciclagem. A adoção de mecanismos prévios de separação e 

desinfecção permite a reciclagem do papel, dos metais, do alumínio, dos plásticos e do vidro. 

Tendo em vista a possibilidade de estabelecer um programa de recuperação dos resíduos 

plásticos, a questão que norteia essa pesquisa é: Como é a gestão dos resíduos plásticos 

passíveis de reciclagem em ambiente hospitalar? E tem como objetivo geral avaliar a rotina e 

manejo interno do plástico gerado no hospital nos setores: assistencial (Maternidade), 

administrativo (Almoxarifado) e setor de nutrição e dietética (SND). Para tal este estudo 

utilizou uma abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso, de natureza descritiva. A coleta 

de dados foi dividida em duas etapas na primeira utilizou-se de checklist para levantamento das 

não conformidades. Na segunda etapa os dados foram coletados por meio de questionário, a 

fim de mensurar o conhecimento dos respondentes sobre os RSS, além do comportamento no 

tratamento em relação aos RSS. Ao analisar as ocorrências de não conformidades foi verificada 

a presença de resíduos plásticos passíveis de reciclagem em recipientes para resíduos do Grupo 

D destinado aos resíduos orgânicos, além da mistura com resíduos infectantes. Na etapa 

seguinte o questionário foi aplicado a 62 profissionais, os mesmos apresentaram o seguinte 

perfil predominância do sexo feminino, maioria com idade entre 31 e 40 anos, 30.65% com 

nível superior, 87.10% tem entre 1 e 20 anos de atuação profissional. Com relação ao 

conhecimento dos RSS, classificação e etapas do manejo 91.94% afirmaram ter conhecimento 

do que são RSS, com relação a classificação dos RSS 48.39% conhecem. Quando perguntados 

sobre as etapas do manejo dos resíduos 54.84% da amostra desconhece as etapas. A respeito do 

descarte de resíduos plásticos 58.06% responderam que descartam no recipiente para resíduos 

comuns. Em relação ao comportamento ambiental relacionado ao descarte dos resíduos 

plásticos, a maioria dos respondentes afirmaram descartar o resíduo no recipiente mais próximo. 

Assim sendo, esse estudo concluiu que embora o hospital não contemple os resíduos plásticos 

em seu Plano de Gerenciamento, a adoção de ações voltadas para recuperação e 

encaminhamento de resíduos como papel/papelão para reciclagem tomaram notoriedade na 

instituição, onde foi observada a necessidade da inclusão dos resíduos plásticos. Entretanto, 

sensibilizar os colaborados, em relação à iniciativa, é um fator crucial para obtenção de 

resultados positivos, considerando que estes são os principais agentes do manejo de RSS. Por 

isso, se faz necessário maiores investimentos por parte dos gestores dos estabelecimentos em 

programas de educação continuada permanente, para que os colaboradores possam entender a 

importância do manejo adequado dos RSS e da reciclagem para o hospital e principalmente 

para o meio ambiente. Salienta-se que este trabalho identifica ações e busca conceitos para 

embasamento de modelos de gerenciamento de resíduos passíveis de reciclagem, com foco nos 

resíduos plásticos, além de contribuir para construção do conhecimento sobre RSS utilizando 

as ferramentas de qualidade PDCA e Diagrama de Ishikawa, contribuindo com a 

fundamentação teoria de tais assuntos. Para tal a contribuição para prática, apresentou um plano 

de ação com estratégias desenvolvidas quanto ao manejo dos resíduos plásticos, apresentando 
as soluções a serem adotados em curto, médio e longo prazo. 

 

 

 

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde, segregação, reciclagem, plástico, 

sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

Health Care Waste (SSR) is waste generated by providers of medical, dental, laboratory, 

pharmaceutical and educational and research institutions related to human and animal care. Part 

of this waste generated is classified as common, recyclable or not. The adoption of prior 

separation and disinfection mechanisms allows the recycling of paper, metals, aluminum, 

plastics and glass. Considering the possibility of establishing a plastic waste recovery program, 

the question that guides this research is: How is the management of plastic waste recyclable in 

a hospital environment? It has as general objective to evaluate the routine and internal 

management of plastic generated in the hospital in the sectors: care (Maternity), administrative 

(Warehouse) and nutrition and dietetics (SND). For this, this study used a qualitative approach, 

through a case study, of a descriptive nature. The data collection was divided in two steps in 

the first one was used of checklist to survey the nonconformities. In the second stage the data 

were collected through a questionnaire, in order to measure the respondents' knowledge about 

the RSS, besides the behavior in the treatment of RSS. In analyzing the occurrence of 

nonconformities, the presence of recyclable plastic waste in containers for Group D waste 

destined for organic waste was verified, in addition to the mixture with infectious residues. In 

the next stage, the questionnaire was applied to 62 professionals, who had the following 

predominant female profile, most with ages between 31 and 40 years, 30.65% with higher level, 

87.10% have between 1 and 20 years of professional experience. Regarding the knowledge of 

the RSS, classification and management stages 91.94% stated they have knowledge of what 

they are RSS, with regard to RSS ranking 48.39% know. When asked about the steps of waste 

management 54.84% of the sample is unaware of the steps. Regarding the disposal of plastic 

waste 58.06% answered that they discard in the container for common waste. Regarding the 

environmental behavior related to the disposal of plastic waste, most of the respondents stated 

that they discarded the residue in the nearest container. This study concluded that although the 

hospital did not contemplate plastic waste in its Management Plan, the adoption of actions 

aimed at recovery and referral of waste as paper / cardboard for recycling became notorious in 

the institution, where it was observed the need for inclusion of plastic waste. However, 

sensitizing the collaborators in relation to the initiative is a crucial factor to obtain positive 

results, considering that these are the main agents of RSS management. Therefore, it is 

necessary to increase investments by the managers of the establishments in permanent 

continuing education programs, so that employees can understand the importance of proper 

management of RSS and recycling to the hospital and especially to the environment. It should 

be noted that this work identifies actions and seeks concepts to support waste management 

models that can be recycled, focusing on plastic waste, as well as contributing to the 

construction of RSS knowledge using PDCA quality tools and Ishikawa Diagram, contributing 

with the foundation theory of such subjects. To this end, the contribution to practice presented 

a plan of action with strategies developed regarding the management of plastic waste, 

presenting the solutions to be adopted in the short, medium and long term. 

Keywords: Health Services Waste, Segregation, Recycling, Plastic, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 As preocupações relacionadas à geração e destinação dos Resíduos Sólidos (RS) 

passaram a existir a partir do século XX, época na qual ocorreu um aceleramento no 

desenvolvimento industrial e as cidades começaram a crescer em um ritmo acelerado, o que 

colaborou para a ampliação na geração de resíduos. Logo, passa a existir a obrigação de uma 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, tornando-se um grande desafio para as administrações 

municipais, sobretudo com a destinação final dos resíduos (Marques, Vasconcelos, Guimarães, 

& Barbosa, 2017). Os RS são aqueles provenientes de atividade industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, sendo encontrados no estado sólido 

ou semissólido e cada resíduo carece de coleta, tratamento e disposição final distintos (Brasil, 

2010). 

Nas últimas décadas tem-se buscado alternativas para destinação e reaproveitamento 

dos resíduos, tais como, coleta seletiva, compostagem e reciclagem. Neste contexto surgiu a 

necessidade do estabelecimento de políticas públicas integradas para o gerenciamento dos 

resíduos desde sua geração até a disposição final (Jacobi & Besen, 2006; Dias, 2012), aliado a 

técnicas e mecanismos para gestão dos riscos associados a tais resíduos (Makajic-Nikolic, 

Petrovic, Belic, Rokvic, Radakovic, & Tubic, 2016).  

Em 2010, foi homologada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que dispõe 

sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos (Brasil, 2010). A PNRS apresenta 

conceitos sobre a gestão dos resíduos, como a gestão integrada dos resíduos sólidos, a logística 

reversa, a responsabilidade compartilhada, a destinação e a disposição final ambientalmente 

adequadas (Rocha, de Castro Rocha, & Lustosa, 2017). A geração de RS em 2017 foi de 78,4 

milhões de toneladas no país, o que mostra um aumento em cerca de 1% em relação a 2016. O 

montante coletado em 2017 foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de 

cobertura de coleta de 91,2% para o país, o que evidência que 6,9 milhões de toneladas de 

resíduos não foram objeto de coleta e consequentemente tiveram destino impróprio 

(ABRELPE, 2017). 

No Brasil aproximadamente 1 a 3% dos RS é composto pelos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), os mesmos necessitam de manejo diferenciado devido a sua potencialidade de 

risco à saúde e ao meio ambiente pela sua composição com diferentes tipos de resíduos e grau 

de periculosidade (Ali, Wang, & Chaudhry, 2016; Sodré & Lemos, 2017). Segundo dados da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) 

constataram que em 2017, 4.518 municípios ofereceram os serviços de coleta, tratamento e 
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disposição final de 256.941 toneladas de RSS, equivalente a 1,2 kg por habitante/ano 

(ABRELPE, 2017).  

Os RSS são aqueles gerados por qualquer estabelecimento prestadores de serviço 

pertinente à saúde humana ou animal com inclusão dos serviços de auxílio domiciliar (Rizzon, 

Nodari, & dos Reis, 2015; Brasil, 2018). Os RSS apresentam propriedades físico-químicas e 

infectocontagiosas e devem ser segregados de forma adequada, com intuito de tornar mínimo 

os impactos causados ao meio ambiente e a saúde humana (Moura & Silva, 2016).   

Assim, a segregação apropriada dos RSS evitaria a contaminação dos resíduos comuns, 

com redução de riscos à saúde ocupacional, admitindo a recuperação dos materiais recicláveis, 

bem como a redução dos custos com coleta, transporte e tratamento dos RSS. Logo, a 

segregação é uma das fases fundamentais para alcance de um sistema competente de manejo de 

resíduos, de acordo com suas características, e segundo a legislação vigente (Zajac, Fernandes, 

David, & Aquino, 2016).  

Com o avanço da legislação relativa a este tema, os municípios brasileiros precisaram 

adaptar suas políticas de resíduos, inclusive os de saúde, acarretando mudanças significativas 

na maneira como estes resíduos devem ser acondicionados, manejados, tratados e destinados 

(Freitas & Silva, 2012). Visando a efetividade do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde (PGRSS), a ser desenvolvido e aplicado a todos os tipos de instituições e 

estabelecimentos geradores de RSS, entende-se, que a adoção da Política dos 5R’s, prevê a 

redução na geração dos resíduos de saúde como o primeiro caminho a ser seguido no 

gerenciamento dos mesmos (Kopp, Araújo & Figueiredo, 2013).  

A adoção destas ações permite minimizar os custos empregados no tratamento dos 

resíduos, pois, falhas no processo de separação de resíduos alteram os processos, levam à 

incineração de materiais que não necessitariam deste tipo de tratamento e, portanto, encarecem 

o processo de gerenciamento (Naime, Sartor & Garcia, 2004). 

Dentre as ações que surtem efeito, a adoção da reciclagem dos resíduos tem se mostrado 

eficaz, porque é o procedimento de modificação dos resíduos sólidos que envolve a modificação 

de suas características, com vistas à transformação em matéria-prima ou novos produtos (Souza, 

Oliveira, & Sartori, 2015).  

Associado a essas ações, o uso de ferramentas de gestão vem se tornando comum, como 

o emprego de ferramentas de qualidade na gestão de resíduos, sendo assim o digrama de causa 

e efeito, o Plan, Do, Check and Action (PDCA), dentre outras ferramentas podem ser utilizadas 

com intuito de planejar, executar, controlar, apontar falhas e propor ações corretivas com intuito 

de melhor a gestão dos resíduos (Muller, da Silveira, Nara, Kipper, & Moraes, 2014). Para tanto 
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o próximo tópico apresenta o contexto do problema que estimulou essa pesquisa, os objetivos 

e a justificativa para estudo do tema.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Os RSS gerados pelo hospital, objeto do estudo, tem sua parcela de resíduos da Grupo 

D (papéis, plásticos, metais e materiais orgânicos). Dentre estes têm materiais passíveis de 

reciclagem, reutilização ou que possam ter seu consumo reduzido. Atualmente, o hospital 

público Alfa é especializado em politraumatizados localizado na cidade de São Paulo, dispõe 

de coleta seletiva apenas de papel em alguns setores do hospital e do óleo de cozinha utilizado 

no setor de nutrição (Melo, Zajac, Régis, & Oliveira, 2017). Ademais, segundo Melo et al. 

(2017), no setor da maternidade do hospital a segregação de resíduos Grupo D estava 

inadequada, com alta geração de resíduos plásticos. Na avaliação por número de ocorrências de 

não conformidades de descarte de resíduos comuns, a percentagem de ocorrências do descarte 

inadequado de resíduos plásticos foi de 70,5%. 

 

 

1.1.1 Questão de pesquisa  

 

Tendo em vista a possibilidade de estabelecer um programa de recuperação dos resíduos 

plásticos, a questão que norteia essa pesquisa foi: Como é a gestão dos resíduos plásticos em 

ambiente hospitalar? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 Neste tópico serão apresentados os objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Propor estratégias para promover a recuperação de plástico passíveis de reciclagem em 

ambiente Hospitalar. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

• Descrever a rotina e manejo interno do plástico gerado no hospital nos setores: 

assistencial (Maternidade), administrativo (Almoxarifado) e Setor de Nutrição e 

Dietética (SND); 

• Levantamento das não conformidades no que diz respeito ao manejo dos resíduos 

plásticos;  

• Apontar adequações e fragilidades no manejo dos resíduos plásticos; 

• Avaliar o conhecimento dos profissionais de cada setor com relação a segregação dos 

resíduos plásticos; 

• Avaliar como ferramentas de gestão auxiliam no manejo dos resíduos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA  

 

Desde a primeira produção em escala industrial de plásticos, na década de 1940, a 

produção, consumo e taxa de geração de resíduos de resíduos sólidos plásticos aumentou 

consideravelmente. Assim, a reciclagem tem sido um foco de muitos pesquisadores nas últimas 

décadas, é impulsionada por mudanças nos aspectos regulatórios e ambientais (Al-Salem, 

Lettieri, & Baeyens, 2009; Hamad, Kaseem, & Deri, 2013).  

Nesse cenário, no Brasil, a reciclagem dos materiais plásticos faz parte do sistema de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (GIRS), sendo que a segregação correta na fonte 

viabiliza a reciclagem dos materiais plásticos descartados (Souza, Chaves, & Alvim, 2016). O 

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo (PGIRS), 

sugere a recuperação de resíduos recicláveis secos e orgânicos presentes nos RSS, grupo D, nas 

fontes geradoras, desde que não tenha sucedido contato com resíduos químicos ou infectantes 

(PGIRS, 2014).  

Cerca de 90% dos resíduos gerados em hospitais são considerados resíduos comuns, e 

a mistura desses resíduos com os infectantes, que representam cerca de 15%, durante a 

segregação acarreta no aumento do volume de resíduos infectantes a serem tratados e 

consequentemente aumentando o custo de descarte de RSS (Kumar, Somrongthong, & Shaikh, 

2015). Nesse contexto a gestão dos RSS têm sido uma fonte de preocupação dos gestores de 
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saúde, pois, são provenientes de inúmeras e diferentes atividades, abrangendo uma grande 

variedade de resíduos, com características e classificações distintas (Moura & Silva, 2016).  

Quando ocorre a mistura de resíduos comuns com perigosos, o volume total deve ser 

tratado como resíduo perigoso, o mesmo acontecendo para resíduos comuns quando mesclados 

com resíduos infectantes. Portanto, a segregação adequada, no local de geração, permite 

diminuir o volume de resíduos que necessitam de um manejo especial, diminuindo também os 

custos com o tratamento (Garcia & Zanetti, 2004; Schneider, Stedile, Bigolin, & Paiz, 2013). 

Uma auditoria de resíduos gerados por hospitais nos EUA constatou que mais de 50% 

dos resíduos hospitalares são potencialmente recicláveis, porém, há uma escassez de dados 

sobre a eficácia da reciclagem em ambiente hospitalar (Turpin & Lee, 2011). Estudo realizado 

por Kubicki, McGain, O’Shea e Bates (2015), no centro cirúrgico de um hospital australiano 

apontou que 15% dos resíduos gerados são passíveis de reciclagem. Assim sendo a segregação 

de RSS quando realizada de forma adequada, anula a contaminação dos resíduos do Grupo D, 

reduzindo riscos à saúde e permitindo a recuperação de materiais recicláveis, assim como a 

redução de custos (Zajac et al., 2016). 

Parte dos RSS são compostos por resíduos da Grupo D (papéis, plásticos, metais e 

materiais orgânicos) que são materiais passíveis de reciclagem e/ou reutilização. Os setores 

administrativos, caso do almoxarifado e setor de nutrição produzem apenas resíduos do Grupo 

D, estudo realizado em um hospital de Macapá apontou que dentre os resíduos gerados no SND 

do hospital 7% eram de plásticos, 5,7% de papelão, 1,9% de papel, 4,7% de metais e 1% de 

vidro e na área administração apresentou uma composição de 80,4% de papelão, 10% de 

plásticos e 3,3% de papel, apontando a necessidade de programas de reciclagem voltadas para 

esses setores (Maders & Cunha, 2015).  

Ademais esse estudo leva em consideração a expressiva produção de RSS análogos a 

resíduos domésticos (Grupo D), e a adesão do princípio dos 5R’s (reduzir, reutilizar, reciclar, 

recusar e repensar) no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), 

além da segregação apropriada na fonte geradora. Visando reduzir o montante de RSS gerados, 

custos relacionados ao manejo, adaptar a recuperação de resíduos não infectantes, permitir a 

coleta seletiva e a utilização dos resíduos recicláveis como matéria-prima de outras atividades.  

A segregação de resíduos plásticos foi escolhida como objeto de estudo, pois constitui 

a primeira etapa do manejo e é considerada fundamental, uma vez que determina a adequação 

das etapas subsequentes assim como ressaltado por Alves, Souza, Tipple, Rezende, Rezende e 

Rodrigues (2012). Como citado anteriormente, a crescente percentagem de resíduos plásticos 

nos setores pesquisados e requer uma destinação adequada para os mesmos, como já praticado 
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com resíduos de papelão/papel pelo hospital em questão. Para melhor entendimento o próximo 

tópico apresenta a estruturação dos capítulos e seu conteúdo. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

A estrutura do trabalho está organizada em cinco capítulos, contendo também as 

referências e os apêndices dos questionários aplicados. No Capítulo 1 é apresentada a 

Introdução, posteriormente no Capítulo 2 a Fundamentação Teórica que aborda definições de 

RSS, reciclagem e ferramentas de gestão.   

No Capítulo 3 são apresentados os Procedimentos Metodológicos da pesquisa. No 

Capítulo 4 são os resultados encontrados e finalmente o Capitulo 5 com as conclusões da 

pesquisa e recomendações para pesquisas futuras. Na Figura 1 é apresentada a estrutura da 

dissertação. 

 

 

Figura 1: Estrutura da dissertação 

                                                      Fonte: A autora 

 

 

Capitulo 1

Introdução, problema de pesquisa, 
objetivo geral e objetivos específicos, 

justificativa, estrutura do trabalho.

Capítulo 2 

Referencial Teórico definições dos 
RSS, reciclagem de resíduos plásticos, 

reciclagem de RSS, ferramentas de 
gestão e comportamento ambiental.

Capítulo 3 

Procedimentos metodológicos, 
delineamento da pesquisa, coleta de 
dados e o questionário utilizado e os 

procedimentos para análise dos dados. 

Capítulo 4 

Resultados da pesquisa, pontos críticos 
encontradose plano de ação a ser 

aplicado.

Capítulo 5 

Conclusões da pesquisa bem como 
recomendações para pesquisas futuras. 



24 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica sobre Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), leis e normas, ferramentas de gestão, Ciclo PDCA, Diagrama de Causa e Efeito, 

reciclagem de RSS e do plástico e comportamento ambiental, por meio de investigação em 

materiais publicado em 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 pesquisa.    

 

 

2.1 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

Os RSS são aqueles gerados por estabelecimentos prestadores de serviço ligado à saúde 

humana ou animal de modo inclusivo dos serviços de assistência domiciliar, tais como: 

hospitais, clínicas veterinárias, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e 

odontológicas, postos de coleta, ambulatórios médicos, farmácias e drogarias, instituições de 

ensino e pesquisa médica, serviços de piercing e tatuagem, serviços de acupuntura, salões de 

beleza e estética, dentre outros (Rizzon, Nodari, & dos Reis, 2015; Brasil, 2018).  

No Brasil, duas resoluções federais a RDC n◦ 222, de 2018 da Anvisa e a Resolução n◦ 

358, de 29 de abril de 2005 do Conama, responsabiliza os geradores de RSS pela gestão interna 

e externa desses resíduos. Os geradores devem desenvolver e implementar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  

 Um PGRSS é definido como um documento que cita todos os “passos internos e 

externos para o gerenciamento de resíduos, ponderando as características e riscos de cada tipo 

de resíduos gerados” com intuito de prevenir acidentes de trabalho, evitar qualquer impacto 

ambiental e proteger a saúde pública (Brasil, 2004).  

Os resíduos gerados são principalmente material não perigoso (Grupo D), semelhante 

ao resíduo doméstico (Delmonico, Santos, Pinheiro, de Castro, & de Souza, 2018). A PNRS de 

2010, indica que metas de redução e reaproveitamento dos resíduos, sejam ajuntados aos planos 

de gestão, com intuito de diminuir a quantidade de resíduos conduzidos para disposição final 

(Sisinno, Rizzo, & Santos, 2011). 

A PNRS não trata especificamente de RSS, no entanto, determina que todo gerador de 

resíduos perigosos deve desenvolver um Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) 
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característico com base no risco de cada resíduo (Brasil, 2010; Moreira & Günther, 2013). 

Portanto, o gerador deve conhecer a classificação dos RSS, levando em consideração suas 

características, seu risco e os aspectos de biossegurança para poder organizar o PGRSS e melhor 

praticar nos estabelecimentos de saúde (Ipea, 2012).  

A implementação do PGRSS é considerada como uma política básica de gestão e deve 

ser aliada a uma gestão avançada, com intuito de: reduzir os resíduos infectantes por meio de 

uma segregação adequada; reduzir os custos com tratamento dos resíduos; diminuir os acidentes 

de trabalho; bem como,  aproveitar os materiais recicláveis oriundos das áreas de cozinha, 

limpeza e administrativa (Gonçalves, Santos, Badaró, Faria, Rodrigues, Mendes, & Sumita, 

2011; Vasistha, Ganguly  & Gupta, 2018).  

A gestão de RSS, com maior eficiência, levar em consideração os diferentes grupos de 

resíduos e de tratamentos, tomando como principal estratégia conhecer as características desses 

resíduos (Ciplak & Barton, 2012). Para tanto faz necessário conhecer a classificação dos 

mesmos. 

 

 

2.2 LEGISLAÇÕES  

 

No Brasil, nas últimas décadas, o arcabouço legal referente aos RSS tem sofrido diversas 

alterações, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama), com intuito de aprimorar o gerenciamento dos mesmos 

(Novi, Oliveira, & Salgado, 2013). conforme apresentado na Figura 2.  
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Figura 2: Principais legislações que tratam sobre RSS. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Em 1991, foi proposta a resolução Conama nº 06/91 que dispunha sobre o tratamento 

de RS derivados de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, destacando que os resíduos 

provenientes destes estabelecimentos, seriam desobrigados de qualquer tipo de tratamento que 

envolvesse a queima [incineração] (Schneider, Paiz, & Stedile, 2012). 

Entretanto, a gestão dos RSS ganhou maior notoriedade com a publicação da Resolução 

n° 5 do Conama de 1993, que foi a primeira legislação voltada para o gerenciamento de RSS, 

constituindo um sistema de classificação de RSS, além de conferir responsabilidades exclusivas 

aos geradores propondo nova classificação e o gerenciamento dos RSS, inclusive instituindo a 

obrigatoriedade de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Neste sentido, 

a elaboração de um PGRSS adequado a cada unidade geradora é um instrumento de 

gerenciamento, devendo contemplar previamente a caracterização quantitativa e qualitativa dos 

resíduos gerados (Brasil, 2004).  

Em 2001, a Resolução Conama regulamenta a Lei nº 283 que versa sobre as 

providências do “tratamento e a destinação final dos RSS, tratando especificamente dos RSS e 

a primeira usar o termo Resíduos de Serviços de Saúde. Das normativas da Anvisa cabe destacar 

a RDC nº 306 de 2004 que revoga a Resolução n° 05/93 e a Lei nº 283/01 que “dispõe sobre o 
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tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências” 

(Brasil, 2004). 

Em 2005, o Conama voltou a tratar sobre as normativas de RSS com a Resolução n° 

358 que foi elaborada com intuito de complementar os processos do gerenciamento, 

estabelecendo as diretrizes para o tratamento e disposição dos RSS (Brasil, 2005).  

Já em 2010, depois de tramitar por 20 anos no Congresso, foi homologada a Lei n° 

12.305, que institui a PNRS, apesar de não abordar diretamente os RSS, constitui em seu art. 

20º procedimentos de elaboração de planos de gerenciamento de resíduos de diferentes origens, 

“abrangendo aqueles gerados em serviços de saúde e motiva a necessidade de uma gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente apropriado dos resíduos de responsabilidade dos 

órgãos públicos e privados” (Brasil, 2010).  

Recentemente a Anvisa organizou a RDC nº 222, de março de 2018, que regulamenta 

as Boas Práticas de Gerenciamento dos RSS e revogou a RDC nº 306/04. Ainda incluiu salões 

de beleza e estética como estabelecimento gerador de RSS e dá providências a respeito da 

Logística Reversa de RSS (Brasil, 2018). Esse aparato legal define o que são RSS e as 

providências relacionadas aos mesmos, conforme foram descritos no próximo tópico. 

 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RSS  

 

No Brasil, os RSS são classificados de acordo com a Resolução nº 358/2005 do Conama 

e RDC nº 222/2018 da Anvisa, conforme o seu grau de risco, suas características físicas, 

biológicas, químicas e inertes. Os mesmos, atualmente, estão divididos em cinco categorias: 

biológicos, químicos, radioativos, comuns e perfurocortantes (Moreira & Günther, 2013).  

Sendo que os caracterizados como biológicos (Grupo A), estão divididos em cinco 

subcategorias A1, A2, A3, A4 e A5, conforme apresentados na Figura 3 e os demais grupos são 

apresentados na Figura 4 como os resíduos pertencentes aos Grupos B, C, D e E.  

 

GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Os resíduos constituintes do Grupo A 

podem ser subdivididos em: 

A1 

1. Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 

hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e 

instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

manipulação genética; 

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 doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 
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3. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 

4. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 

resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

1. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos 

de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de 

animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 
1. Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor 

que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que 

não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

A4 

1. Kits de linhas arteriais, endovenosas e dializadores, quando descartados; 

2. Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana 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 com príons. 

4. Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de 

cirurgia plástica que gere este 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 ou 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 microorganismos, bem como suas forrações; e 

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

A5 
1. Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 

príons. 

Figura 3: Classificação dos RSS Grupo A (Subgrupos A1 a A5). 

Fonte: Adaptado de Anvisa RDC nº 222/2018 (Brasil, 2018) e Conama nº 358/2005 (Brasil,2005). 

 

 

 Na Figura 4 é apresentada a classificação dos resíduos do Grupo B ao E.  
 

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 toxicidade. 

 

1.  Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; anti-neoplásicos; imunossupressores; 

digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, 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 344/98 e suas atualizações; 

2.  Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes 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). 

 

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. 

 

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. 
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GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

 

1.  Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar 

de paciente, material utilizado em anti-sepsia 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; e  

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. 

Figura 4: Classificação dos RSS Grupos B, C, D e E. 

Fonte: Adaptado de Anvisa RDC nº 222/2018 (Brasil, 2018) e Conama nº 358/2005 (Brasil,2005). 

 

 

 Essa classificação diferenciada faz-se necessária pois, os RSS ocupam um lugar de 

destaque, no GIRS, já que carecem de atenção específica no conjunto das ações voltadas a 

gestão em todas as suas fases de manejo, em implicação dos graves riscos que podem oferecer, 

por apresentarem elementos químicos, biológicos e radioativos (Brasil, 2018). A seguir serão 

observadas as etapas de manejo dos resíduos dos serviços de saúde. 

 

 

2.4 ETAPAS DO MANEJO DOS RSS 

  

 De acordo com a RDC nº 222/2018, o manejo dos RSS é entendido “como a ação de 

gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a 

disposição final”. O mesmo compreende as etapas de segregação, acondicionamento, 

identificação, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta, tratamento e 

disposição final, conforme a Figura 5. Cada grupo de RSS, de acordo com suas características, 

deve satisfazer a um fluxo determinado, desde seu acondicionamento até destinação final. 
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Figura 5: Etapas do manejo dos RSS. 

Fonte:  Adaptado da RDC nº 222/2018 (Brasil, 2018). 

 

Esse conjunto de ações tem como foco o gerenciamento dos resíduos e a divisão em 

etapas tem por finalidade um gerenciamento adequado dos RSS, cada uma das etapas será 

descrita nos próximos subitens. 

 

 

2.4.1 Segregação  

 

 A segregação é a primeira etapa do manejo dos RSS e consiste na separação dos resíduos 

no local e no momento de sua geração, segundo suas características físicas, químicas, biológicas 

e riscos envolvidos (Brasil, 2018; Haifete, Justus, & Iita, 2016).  

Os RSS devem ser tratados de maneira diferente levando em consideração, sua 

classificação e periculosidade, entretanto, se os mesmos não forem segregados corretamente 

todos os resíduos que estiverem misturados, com infectantes por exemplo, serão tratados como 

infectantes (Shareefdeen, 2012; Singh, Agarwal, Agarwal, Saxena, Agarwal, & Singh, 2014). 

Ao separar os RSS de forma adequada têm-se a possibilidade de redução dos resíduos a serem 

tratados de maneira diferenciada, possibilitando o envio de materiais, para reciclagem por 

exemplo, restabelecendo os mesmos ao ciclo de produção (Oliveira, Garcia, Oliveira, & Cruz, 

2017). 

 Quando a segregação é feita de forma adequada há a redução da quantidade de resíduos 

infectantes gerados, o que resultará em uma economia de custo no tratamento e disposição, bem 
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como, possibilitará a reciclagem dos resíduos comuns (Zajac et al., 2016). A Figura 6 apresenta, 

de acordo com cada grupo de resíduos, a forma de segregação. 

 

 

       Figura 6: Segregação dos RSS. 

       Fonte: Adaptado da Anvisa RDC nº 222 (Brasil, 2018). 

 

 A segregação, dos resíduos provenientes do grupo A, necessita ocorrer por subgrupos e 

o acondicionamento pode ser feito em saco branco leitoso para o subgrupo A4 e para os 

subgrupos A1, A2, A3 e A5 que ainda não passaram por tratamentos, “em saco vermelho, 

ambos os sacos devem ser resistentes e impermeáveis”. No grupo B a segregação ocorre a partir 

das propriedades químicas, adquiridas por meio do rótulo, da Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e relações de produtos químicos (Bagio, Souza, 

Silva, & Campanario, 2013).  

Enquanto a segregação do grupo C ocorre por “radionuclídeo ou pela meia-vida do 

elemento químico radioativo (tempo que o elemento leva para ter sua semidesintegração” 

(Brasil, 2018). O grupo D deve ser segregado por fração reciclável e orgânica. A fração 

reciclável pode ser constituída de papeis, metais, vidro e plásticos, já a fração orgânica é 

composta em sua maioria de restos de alimentos. No grupo E a segregação ocorre no momento 

da geração e “devem ser acondicionados em recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura ou 

GRUPO RESÍDUOS EXEMPLO DESCARTE 

 

A 

 

Potencialmente 

Infectantes 

 

Sondas, curativos, luvas de 

procedimento, bolsa de colostomia.  

 

Lixeiras brancas 

revestidas com sacos 

brancos.  

 

B 

 

 

Químicos  

 

Reveladores, Fixadores de Raios-X, 

prata.  

 

Galões coletores 

específicos/Caixa 

laranja.  

 

C 

 

Radioativos  

 

 

Cobalto, lítio.  

 

Caixas blindadas.  

 

D 

 

Comuns  

 

Fraldas, copos plásticos de cafezinho, 

papel toalha.  

 

Lixeiras cinzas 

revestidas com sacos 

pretos (orgânicos).  

 

E 

 

Perfurocortantes  

 

Agulhas, lâminas de bisturi, frascos e 

ampolas de medicamentos e vidros 

quebrados.  

 

Caixa amarela.  
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vazamento e que contenha tampa” (Bagio et al., 2013). Para uma segregação adequada faz-se 

necessário a identificação de todos os resíduos, a identificação de cada grupo será descrita no 

subitem subsequente. 

 

 

2.4.1.1 Identificação 

 

 De acordo com Brasil (2018), a identificação consiste no “conjunto de medidas tomadas 

para permitir o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo 

informações para o manejo correto”. Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta 

interna e externa, os recipientes de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento 

devem ser identificados de tal forma a permitir fácil visualização, de forma que não se apague, 

utilizando-se símbolos, cores e frases. Para isso, se faz necessário o uso de símbolos, frases ou 

cores que distingam os riscos e conteúdo de cada grupo de resíduos, conforme a Figura 7. 

 

        Figura 7: Simbologia de identificação dos RSS. 

        Fonte: Adaptado de Brasil (2018). 

SÍMBOLO  IDENTIFICAÇÃO  ONDE USAR 

 

 

 

 

Rótulo de fundo branco, desenho e 

contorno preto, inscrição: RESÍDUO 

INFECTANTE. 

 

 

Recipientes de 

acondicionamento, carro de 

coleta, contêineres e porta dos 

abrigos. 

 

 

 

 

Rótulo com desenho e contorno preto, e 

símbolo que caracteriza a periculosidade do 

resíduo químico.  

 

 

Recipiente de 

acondicionamento, carro de 

coleta, contêineres e abrigo de 

resíduos químicos. 

 

 

 

 

Rótulo amarelo, com o símbolo 

internacional de presença de radiação 

ionizante-trifólio de cor púrpura em fundo 

amarelo e a inscrição: REJEITO 

RADIOATIVO. 

 

 

Recipiente de 

acondicionamento, carro de 

coleta e local de armazenamento 

para decaimento. 

 

 

 

Rótulos com o fundo de cor específicas: 

Papel – Azul; Plástico – Vermelho; Vidro – 

Verde; Metal – Amarelo; Rejeito – Cinza. 

 

Recipiente de 

acondicionamento, carros de 

coleta, contêineres e local de 

armazenamento de resíduos 

recicláveis. 

 

 

 

Rótulo de fundo branco, desenho e 

contorno preto, contendo o símbolo de 

resíduo infectante e a inscrição: RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE.  

 

Recipiente de acondicionamento 

de materiais perfurantes, 

cortantes e abrasivos, carro de 

coleta interna e contêineres. 
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 Após serem identificados os RSS devem ser acondicionados de forma adequada, 

conforme descrito no próximo item.   

 

2.4.2 Acondicionamento  

 

 O acondicionamento está relacionado ao “ato de embalar os resíduos segregados, em 

sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A 

capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de 

cada tipo de resíduo”. Deve ser considerado o limite de peso de cada saco, além de ser proibido 

o seu esvaziamento ou reaproveitamento, e devem respeitar os procedimentos para o tempo de 

substituição dos recipientes ou sacos de coleta (Brasil, 2018). 

 Os resíduos provenientes do grupo A devem ser acondicionados em lixeira branca com 

tampa e pedal, saco branco leitoso com a identificação 'Resíduo Infectante', para o subgrupo 

A4 e para os subgrupos A1, A2, A3 e A5 que ainda não receberam tratamentos, em saco 

vermelho, ambos os sacos devem ser resistentes e impermeáveis e seu acondicionamento 

externo deve ser em um local próprio identificado (Bagio et al., 2013).  

O acondicionamento dos resíduos pertencentes ao grupo B pode ser feito em 

“recipientes de plástico, vidro ou metal, rígidos, com tampa e boa vedação” e devem seguir as 

exigências de compatibilidade química entre os resíduos. Os resíduos quimioterápicos, grupo 

C, devem ser acondicionados em “embalagens originais ou sacos plásticos, caixas e frascos” 

com características apropriadas a cada tipo de rejeito, além de grandes recipientes, denominados 

bombona (Brasil, 2018; Gessner, Piosiadlo, da Fonseca, & Larocca, 2013).  

Os resíduos comuns, grupo D, devem ser armazenados em “saco preto e lixeira cinza 

identificada” e os resíduos recicláveis devem ser acondicionados em saco azul e lixeiras 

identificadas de acordo com sistema de coleta seletiva (Brasil, 2018).  

Os materiais perfurocortantes ou escarificantes, pertencentes ao grupo E, devem ser 

acondicionados em “caixa de papelão rígidos, resistentes à perfuração, à ruptura e a vazamento” 

(Brasil, 2018) e deve ser utilizada até 2/3 de sua capacidade e substituída a cada 24 horas, ou 

conforme a necessidade (Gessner et al., 2013). Após devidamente acondicionados os resíduos 

seguem para o armazenamento interno ou externo sendo esse processo definido como a guarda 

provisória dos resíduos, em espaço destinado para essa finalidade, até sua coleta definitiva.  
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2.4.3 Armazenamento  

 

 O armazenamento pode ser dividido em: Armazenamento temporário ou interno e 

externo. Segundo Brasil (2018), o armazenamento temporário ou interno “consiste na guarda 

temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em locais próximos da 

geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre 

os pontos geradores e o ponto destinado à coleta externa”. O armazenamento temporário pode 

ser exonerado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo 

seja curto. 

 Os resíduos de fácil decomposição, pertencentes ao grupo D, devem ser conservados 

sob refrigeração ou outro método de conservação. Já os resíduos passíveis de reciclagem devem 

ser armazenados de acordo com suas características (Brasil, 2018). 

 Já o armazenamento externo “consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da coleta externa, separados por grupos, com a finalidade de não haver mistura de 

recipientes de resíduos dos grupos distintos” (Brasil, 2018). Logo após seu armazenamento os 

RSS devem ser coletados afim de dar sequência as etapas do manejo essa coleta pode acontecer 

em dois momentos conforme abordado no próximo item.  

 

2.4.4 Coleta  

 

 A coleta pode ou não ser dividida em Coleta I e Coleta II. Sendo que a Coleta I consiste 

em recolher os resíduos no local onde é gerado e conduzido até a sala de resíduos, ainda nas 

dependências do hospital. Os resíduos devem ser transportados em veículos sem misturar os 

respectivos grupos. O grupo D deve ser coletado separadamente dos demais, com intuito de 

impedir sua contaminação (Brasil, 2018; Takayanagui, 1993). 

 Na coleta II os resíduos são removidos do armazenamento interno e transportado para o 

abrigo externo, no qual será realizada a coleta pública. No caso dos resíduos do grupo D, 

passíveis de reciclagem, podem ser destinados a cooperativas parceiras visando seu 

aproveitamento na reciclagem do material coletado (Takayanagui, 1993). Esta etapa contempla 

a retirada dos RSS do armazenamento externo também chamado de abrigo de resíduos e 

encaminhado à unidade de tratamento e/ou disposição final, a coleta II é a condição final da 

deposição do RSS até seu tratamento.  
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2.4.5 Tratamento  

 

De acordo com a Resolução Conama nº 358/2005 e Anvisa nº 222/2018, o tratamento 

“consiste na aplicação de métodos, técnicas ou processos que modifiquem as características dos 

riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de dano ao meio ambiente”. Podendo ser feito no estabelecimento gerador ou 

em outro estabelecimento segundo particularizações para cada grupo, os principais métodos de 

tratamento utilizados no Brasil são, incineração, autoclave e micro-ondas, os mesmos são 

descritos a seguir.  

 

 

2.4.5.1 Métodos de tratamentos  

 

 Segundo dados da Abrelpe (2016), conforme a Figura 8, as formas de tratamento mais 

utilizadas são:  

• Incineração – incide no procedimento de queima ou combustão controlada, na presença 

demasiada de oxigênio, no qual os materiais à base de carbono, resíduos sólidos, 

líquidos e gases combustíveis são decompostos, e transformados em dióxido de 

carbono, óxidos de enxofre e nitrogênio, dioxinas e outros contaminantes gasosos, 

cinzas voláteis e resíduos sólidos que não se queimam e água (Oliveira, 2017). 

• Autoclave – é um método para proscrição das propriedades de periculosidade com 

diminuição de carga microbiana de culturas e estoques de microrganismos. É utilizado 

para desinfecção de resíduos contaminados com materiais biológicos (Grupo A – 

infectantes ou patogênicos) e/ou constituídos de material perfurocortantes que devem 

ser antecipadamente separados e segregados na origem (Oliveira, 2017). 

• Micro-ondas – Consiste na trituração dos resíduos para serem levados a uma câmara 

de tratamento, onde passaram por um campo de micro-ondas eletromagnéticas, 

aquecendo a uma temperatura de 100ºC por 30 minutos. Esse processo reduz o volume 

dos resíduos em 60% a 90%, porém não é recomendado para grandes quantidades 

(Souza, 2011).  
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Figura 8: Principais tipos de tratamento dos RSS. 

Fonte: Abrelpe (2016). 

 

 Além dessas formas de tratamento alguns RSS necessitam de tratamento prévio, na 

unidade onde são gerados, antes de serem encaminhados para destinação final.  

  

2.4.5.2 Tratamento por tipo de resíduo 

 

 Segundo a RDC 222/2018 os RSS de cada grupo podem ser encaminhados para os 

seguintes tratamentos:  

1. Resíduos do Grupo A1 – O tratamento deve ser efetivado na própria unidade 

geradora e deve garantir a “inativação microbiana, com intuito de reduzir ou 

extinguir a carga microbiana”. 

2. Resíduos o Grupo A2 – Tratamento prévio no local de geração e em seguida 

conduzidos para “tratamento térmico por incineração que atenda ao Nível III de 

Inativação Microbiana”. 

3. Resíduos do Grupo A3 – Tratamento térmico por incineração ou cremação, em 

“equipamento devidamente licenciado para esse fim ou sepultamento em cemitério, 

desde que haja licença do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito 

Federal”. 

4. Resíduos do Grupo A4 – Esses resíduos não necessitam de tratamento prévio, exceto 

se, os órgãos de meio ambiente exigirem. Os mesmos devem ser encaminhados para 

locais devidamente licenciados para disposição final de resíduos.  
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5. Resíduos do Grupo A5 – Devem ser encaminhados para tratamento térmico por 

incineração fora da unidade de geração.  

6. Resíduos do Grupo B – Os resíduos pertencentes a este grupo devem passar por 

tratamento específico fora da unidade de geração, quando estiverem em estado 

líquido em estado sólido não passam por tratamento antes do seu encaminhamento 

para “aterro de resíduos perigosos Classe I”. 

7. Resíduos do Grupo C – Tratamento específico fora da unidade de geração. 

Segregados de acordo com a natureza física do material e do radionuclídeo. 

8. Resíduos Grupo D – Esses resíduos não necessitam de tratamento específico, porém, 

podem ser encaminhados para cooperativas de coleta seletiva, quando os mesmos 

forem passíveis de reciclagem fora da unidade geradora. E a parcela orgânica pode 

ser encaminhada para compostagem dentro ou fora da unidade geradora. 

9. Resíduos Grupo E – Devem ser enviados para tratamento fora unidade geradora que 

“garanta Nível III – de Inativação Microbiana desestruturação das características 

físicas”.  

Ademais, para despor de um tratamento adequado faz-se necessário o pagamento de 

taxas de serviço externos, ao estabelecimento de saúde, que engloba a coleta, transporte, 

tratamento e destinação final.  

 

2.4.6 Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS) 

 

A taxa de utilização potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de RSS, nomeada de Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS), 

que consiste em uma taxa trimestral paga pelo proprietário, possuidor ou titular do 

estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de saúde no município de São Paulo, 

destinada a custear os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final.  O 

valor da taxa é referente à quantidade de resíduos gerados pelo hospital, para classificar os 

estabelecimentos perante a quantidade de resíduos gerados, é utilizada a Classificação dos 

Estabelecimentos Geradores de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (EGRS). O valor da 

TRSS varia conforme o porte do estabelecimento gerador e o volume de RSS produzidos (São 

Paulo, 2017). Ainda de acordo com essas características o estabelecimento recebe uma 

classificação como a apresentada na Figura 9. 
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Classificação dos Estabelecimentos Geradores de Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde (EGRS) e Valores Correspondentes a TRSS 

Pequenos 

geradores 

Kg/dia Valor mensal (R$) Valor trimestral 

(R$) 

 EGRS especial I 0- 5 51,08 153,24 

EGRS especial II 5-10 68,09 204,27 

EGRS especial III 10-20 102,15 306,45 

Grandes 

geradores 

Kg/dia Valor mensal (R$) Valor trimestral 

(R$) 

EGRS 1 20-50 3.252,33 9.756,99 

EGRS 2 50-160 10.407,42 31.222,26 

EGRS 3 160-300 19.513,90 58.541,70 

EGRS 4 300-650 42.280,17 126.840,51 

EGRS 5 650-800 52.037,12 156.111,36 

EGRS 6 >800 78.056,98 234.170,94 

Figura 9: Classificação dada aos estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde e 

valores correspondentes a TRSS vigente em 2017. 

Fonte: Adaptado de São Paulo (2017).  

 

Após passar pelo tratamento adequado o resíduo estará pronto para sua disposição final, 

que consiste na última etapa do manejo de RSS, a seguir serão apresentadas as principais formas 

de destinação desses resíduos.  

 

2.4.7 Disposição Final 

 

 Trata-se da última etapa do manejo dos RSS e consiste na disposição dos resíduos 

obedecendo os critérios estipulados na legislação. Uma vez que seja realizada de forma correta 

minimiza os impactos ambientais causados ao ambiente (Brasil, 2018).   

 Dessa forma são encontradas várias formas de descarte final dos RSS, dentre elas pode-

se destacar: a vala séptica – que consiste na técnica de aterramento dos resíduos infectantes, 

não tratados, possui um baixo custo e é adequada para pequenas quantidades de resíduos. 

Porém, apresenta uma desvantagem pela capacidade limitada de tratamento, além da 

possibilidade de contaminação do solo e lençóis freáticos (Souza, 2011). 

 Outra das formas de disposição é o aterro sanitário que serve para resíduos comuns ou 

tratado. O aterro está baseado em critérios de engenharia e normas operacionais particulares 

que admitem uma confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à 

saúde pública. O aterro sanitário é uma alternativa econômica e de curto prazo. Os gases e o 

chorume são coletados e tratados para não causarem contaminação dos lençóis freáticos (Souza, 

2011). 

 Há também a disposição final, que destina os resíduos para a reutilização, a reciclagem, 

a compostagem, a recuperação e/ou o aproveitamento energético. Visando impedir agravos ou 
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riscos à saúde pública e à segurança e a tornar mínimo os impactos ambientais adversos (Brasil, 

2018). Nesse contexto podem-se destacar os resíduos provenientes do Grupo D, objeto de 

estudo, que possuem uma parcela passível de reciclagem, no próximo tópico destacam-se o 

manejo dos resíduos plásticos dentro do ambiente hospitalar. 

 

2.4.8 Manejo de resíduos plásticos em ambiente hospitalar  

 

Os resíduos plásticos, pertencentes ao Grupo D, podem ser destinados para reciclagem. 

Para isso a segregação deve ser feita de maneira correta, em lixeiras revestidas com sacos 

destinados à coleta seletiva, lixeiras devidamente identificadas com código de cores e sua 

correspondente nomeação (coletor vermelho) (Brasil, 2018). 

Quanto ao tratamento não é necessário tratamento prévio, porém o ideal é que passem 

por processo de recuperação e reciclagem para posterior aproveitamento, diminuindo os 

impactos causados ao meio ambiente, já que o tempo estimado para decomposição de plásticos 

é em torno de 450 anos (Brasil, 2018).  

Um gerenciamento adequado desses resíduos torna-se indispensável para adoção do 

princípio dos 5R’s no PGRSS, a Figura 10 apresenta um modelo que destaca parte dos 5R’s, a 

redução, a reutilização e a reciclagem dentro desse gerenciamento.  

    Figura 10: Gerenciamento dos resíduos plásticos destacando 3 dos 5R`s (redução, reutilização e 

reciclagem). 

    Fonte: Adaptado da RDC nº 222/2018 (Brasil, 2018). 
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O gerenciamento dos resíduos plásticos, quando realizado de forma adequada 

contribui na minimização dos impactos causados pelos mesmos, permitindo a recuperação de 

materiais recicláveis, além da possibilidade de envia-los para o processo de reciclagem (Zajac 

et al., 2016). 

  

 

2.5 RECICLAGEM DO PLÁSTICO 

 

Reciclagem é o processo ordenado de modificação do “lixo” sólido domiciliar em novos 

produtos, é justificada pelo esgotamento das matérias-primas e os custos crescentes de sua 

aquisição; a economia de energia; a indisponibilidade dos aterros sanitários; os custos de 

transportes; a poluição e prejuízos à saúde pública; a geração de emprego e renda e redução dos 

custos de produção (Souza, Chaves, & Alvim, 2016).  

Ainda de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS), a reciclagem deve ser 

praticada como uma ação na gestão de resíduos, sendo exposta no texto legal como um 

“processo de transformação dos resíduos envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação destes em insumos ou novos 

produtos” (Brasil, 2010).  

Dentre os diferentes resíduos sólidos urbanos, o plástico é o material mais encontrado 

nos resíduos brasileiros, representando aproximadamente 20% dos resíduos gerados no Brasil 

em 2011 (Plastivida, 2012). A indústria dos plásticos está em aumento constante, com o 

aparecimento de tecnologias para receber às novas demandas que aparecem a cada dia, fazendo 

com que a produção mundial de plástico tenha chegado aos 335 milhões de toneladas em 2016 

(Plastics Europe, 2017). 

Dentro deste contexto entende-se como reciclagem de embalagens plásticas como sendo 

a prática de métodos e técnicas para otimização do uso de energia, matérias-primas, produtos e 

materiais empregados na produção de embalagens ou sua utilização como novas matérias-

primas ou produtos, auxiliada em conceitos econômicos, sociais, sanitários e de impacto 

ambiental adequados (Ferreira, 2017).  

As rotas possíveis ou com viabilidade econômica disponíveis para a reciclagem de 

materiais plásticos podem envolver: a transformação mecânica em novos materiais ou produtos; 

a recuperação de resinas; a reutilização de embalagens; a transformação energética; e a 

degradação ambiental (Singh, Hui, Singh, Ahuja, Feo, & Fraternali, 2017; Garcia & Robertson, 

2017). 
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Segundo a Abrelpe (2016), os dados disponíveis sobre a reciclagem de plásticos no 

Brasil decorrem da indústria de reciclagem mecânica dos plásticos, que transformam os 

materiais plásticos descartados pós-consumo em grânulos passíveis de serem utilizados na 

produção de novos elementos plásticos. 

Dados disponíveis, sobre reciclagem de PET, apontaram que a reciclagem desse tipo de 

plástico diminuiu em 2015 com um índice de 51% em relação a 58,9% no ano de 2012 e 57,2% 

no ano de 2014, conforme a evolução apresentada na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Evolução da reciclagem de PET no Brasil. 

Fonte: Abrelpe (2016). 

 

 

Ainda conforme dados da Compromisso Empresarial para Reciclagem [CEMPRE] 

(2016), sobre composição gravimétrica da coleta seletiva no Brasil os resíduos plásticos 

ocupavam segunda posição dos materiais recicláveis mais coletados com 11%, apresentado na 

Figura 12, sendo que as garrafas PET representam 42% desse montante na Figura 13. 

 

 

                   Figura 12: Composição gravimétrica da coleta seletiva no Brasil. 

                   Fonte: Adaptado de CEMPRE (2016). 
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                 Figura 13: Perfil dos resíduos plásticos.  

                 Fonte: Adaptado de CEMPRE (2016). 

 

 

Dentro desse contexto da reciclagem de resíduos plásticos tem-se vários tipos de 

mecanismos para recuperação dos compostos, os principais tipos de reciclagem de plástico são 

listados no subitem seguinte.  

 

2.5.1 Tipos de Reciclagem do Plástico  

  

A reciclagem é um processo em que busca reaver o material polimérico contido nos 

resíduos plásticos. Sendo que a reciclagem de plástico pode ser pelos processos: mecânica, 

química e energética. A reciclagem mecânica incide no convertimento dos rejeites plásticos 

pós-industriais ou pós-consumo em grânulos, que podem ser reutilizados na produção de outros 

produtos, como sacos de lixo, solados, pisos, conduítes, mangueiras, componentes de 

automóveis, fibras, embalagens não-alimentícias e muitos outros (Al-Salem, Lettieri, & 

Baeyens, 2009; Hamad, Kaseem, & Deri, 2013). Esse tipo de reciclagem permite a aquisição 

de produtos compostos por um único tipo de plástico ou a partir de misturas de diferentes 

plásticos em determinados tamanhos como apresentado na Figura 14 (Gonçalves & 

Wohlgemuth, 2016). 
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Figura 14: Processo de reciclagem mecânica de materiais plásticos. 

Fonte: Plastivida (2012). 

 

A reciclagem química envolve a despolimerização controlada do plástico para a 

obtenção de produtos de valor agregado maior que a energia contida em um polímero, 

apresentado na Figura 15. A reciclagem química divide-se em termólise e solvólise (Gonçalves 

& Wohlgemuth, 2016).  

 

 

Figura 15: Processo de reciclagem química de materiais plásticos. 

Fonte: Plastivida (2012). 

 

Na termólise ou reciclagem termoquímica a estrutura química do plástico é destruída 

basicamente por meio do calor. Durante o processo ocorrem diversas reações e diferentes 

produtos podem ser obtidos em função dos plásticos que alimentam o sistema. Na solvólise ou 

reciclagem química, a base de despolimerização é a utilização de solventes em que os 

subprodutos dos processos de polimerização são utilizados para a transformação em 

monômeros que são matéria-prima básica semelhantes as produzidas pelas petroquímicas 

(Gonçalves & Wohlgemuth, 2016).  

Enquanto a reciclagem energética busca a combustão completa do plástico que é feita 

com excesso de oxigênio. A energia gerada pode alimentar o próprio sistema e ainda sobrar 



44 
 

para ser armazenada, distribuída ou vendida como apresentado na Figura 16 (Gonçalves & 

Wohlgemuth, 2016). 

                                   

 

Figura 16: Processo de reciclagem energética de materiais plásticos. 

Fonte: Plastivida (2012). 

 

 Dentro deste contexto, nos últimos anos há um crescente reconhecimento da 

importância da sustentabilidade em ambiente hospitalar, já que os cuidados de saúde são 

responsáveis por uma produção substancial de resíduos, dentre esses resíduos os do Grupo D 

podem ser encaminhados para reciclagem quando segregados de forma correta, o tópico 

subsequente trata das possibilidades de reciclagem dos RSS. 

 

  

2.6 RECICLAGEM DE RSS  

 

Quando se fala de reciclagem de RSS a uma ausência de dados e estudos específicos, 

alguns estudos trazem dados setoriais, como em estudo realizado em hospital australiano em 

que apontaram que cerca de 40% dos resíduos da sala cirúrgica e 44% dos resíduos da unidade 

de terapia intensiva podem ser recicláveis, sendo que esses incluíam uma variedade de plásticos, 

por exemplo, envoltórios plásticos, garrafas e ampolas plásticas (Kubicki, McGain, O'Shea, & 

Bates, 2015).  

Engkvist, Svensson e Eklund (2011), apontaram que quando feita de forma eficiente a 

segregação de resíduos aumenta a viabilidade da reciclagem. Estudo sobre segregação e 

redução em centro cirúrgico em um hospital universitário na Coreia, apontou que 19% dos 

resíduos produzidos eram passíveis de reciclagem. Após implantação de projeto piloto, com 
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foco na segregação adequada, esse percentual passou para 17% (Shinn, Hwang, Kim, Yang, 

Na, Song, & Lim, 2017). 

Segundo Vogt e Nunes (2014), em estudo realizado em seis hospitais alemães que 

investigou a introdução de um sistema de reciclagem de plásticos descartáveis, concluíram que 

90% dos funcionários apontaram que a reciclagem de plásticos descartáveis nas enfermarias se 

fazia necessária tanto do ponto de vista ambiental quanto do econômico. 

A literatura ressalta a necessidade de implantação de projetos pilotos em setores, tanto 

assistencial quanto administrativo, como start para adoção de coleta seletiva em ambiente 

hospitalar. Em uma avaliação, em um setor assistencial de um hospital público, dos resíduos 

passíveis de reciclagem ou reaproveitamento encontrados nos recipientes para resíduos do 

grupo A, apontou que 70,5% das ocorrências correspondem à plásticos, 15,9% a papéis, 13,3% 

a sobras de alimento e 0,3% a metais (Melo et al., 2017). 

Neste contexto, estudo realizado em um setor administrativo de um hospital infantil, 

localizado na cidade de São Paulo, com objetivo de desenvolver um modelo de avaliação, 

capacitação e mensuração da segregação de papel reciclável, apresentou 65% de recuperação, 

mostrando a efetividade das ações desenvolvidas no setor (Zajac et al., 2016). 

A reciclagem em ambiente hospitalar pode reduzir os custos com tratamento, para tanto, 

uma gestão adequada deve abranger todos os tipos de resíduos gerados pelo estabelecimento, 

além ser conhecida a quantidade produzida de cada grupo, entretanto a adoção da reciclagem 

em ambiente hospitalar esbarra principalmente nas particularidades de cada instituição e pelos 

diferentes resíduos gerados (Melo et al., 2017).  

 

2.7 GESTÃO DE RSS  

 

 Os produtos adquiridos pelos estabelecimentos de saúde são os mais diversos, tais como 

químicos, plásticos, eletrônicos, medicamentos e alimentos. Portanto, os RSS têm sua geração 

já no almoxarifado, local de recebimento desses materiais, onde parte deles já se transforma em 

resíduos comuns (Ebaid, 2014).  

 Entretanto para uma gestão de RSS com maior eficiência é necessário que se leve em 

consideração os diferentes grupos de resíduos e de tratamentos, tomando como principal 

estratégia conhecer os componentes desses resíduos (Ciplak & Barton, 2012). Quando se 

conhece os tipos de RSS gerados pelo estabelecimento de saúde, torna-se mais fácil criar 
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estratégias que visem a minimização dos custos com tratamentos e que atendam a legislação 

vigente (Silva, Paraná, Soares, & do Rio Branco, 2004).   

A gestão de RSS pode ser classificada em dois tipos: a clássica e a avançada. A gestão 

clássica é adotada por países como: Bélgica, Brasil, França e Reino Unido, os resíduos são 

considerados, em sua maioria, como infectante, com uma média de geração entre 1,5 e 2,0 

Kg/leito/dia (André, Veiga & Takayanagui, 2016). Esse tipo de gestão é reflexo da falta de 

políticas, que reflete em uma falta de conhecimento sobre quais os tipos de resíduos que são 

gerados nos estabelecimentos (Naime, Ramalho, & Naime, 2015). Em 2001, Schneider et al. 

(2001) afirmaram que essa visão traz em si a crença de que todo resíduo oriundo de serviços de 

saúde esteja contaminado. Trata-se, no entanto, de um preconceito que leva a uma 

despreocupação com as políticas de gestão e conforme Naime, Ramalho e Naime (2015), essa 

afirmação ainda pode ser feita nos dias atuais.  

Enquanto a gestão avançada é adotada em países desenvolvidos como: Alemanha, 

Holanda, Canadá, Áustria e Suécia, onde a média de geração de RSS é entre 0,05 e 0,4 

Kg/leito/dia (André, Veiga & Takayanagui, 2016; Haddad, 2006). Para Schneider, Rêgo, 

Caldart e Orlandin (2001,), a gestão avançada pressupõe a existência de políticas de gestão que 

priorizam a minimização e a segregação de resíduos em diferentes classes, reduzindo, assim, 

ao mínimo, a segregação de resíduos infectantes e/ou especiais.  

A adoção da gestão avançada resulta em uma gestão mais eficiente, reduzindo a 

quantidade de resíduos que necessitam de cuidados especiais. A mesma é considerada uma 

etapa fundamental, pois está diretamente relacionada as tomadas de decisões acerca do manejo 

dos RSS. A gestão inadequada, de um hospital por exemplo, pode causar contaminação tanto 

ao meio ambiente, quanto aos indivíduos que manipulam os RSS (Blenkharn, 2006; Silva, 

Hoppe, Ravanello, & Mello, 2005).  

Para garantir que o resíduo gerado nos estabelecimentos de saúde, seja devidamente 

tratado e descartado, é necessário que se elabore um PGRSS, nestes planos devem conter 

protocolos, sistemas e processos de descartes desde a geração até a disposição final (Zajac, 

Lovatte, Aguiar, Mourino, David, & Kniess, 2015). O Plano foi instituído pela RDC nº 

306/2004 que foi revogada pela RDC nº 222/2018 da Anvisa, que distingue e apresenta as ações 

relacionadas ao manejo dos RSS.  

O PGRSS considera todas as etapas do manejo desde o planejamento dos recursos 

físicos, materiais, do processo de capacitação dos recursos humanos que estão direto ou 

indiretamente envolvidos em qualquer uma das etapas do manejo, até a disposição final do 
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resíduo. O documento deve ser organizado adotando as características e particularidades de 

cada estabelecimento de saúde, bem como os grupos de resíduos gerados (Brasil, 2018). 

 O PGRSS deve cumprir três objetivos básicos: a elaboração, a implementação e a 

operacionalização. A elaboração é o principal instrumento de gerenciamento para os 

estabelecimentos geradores. Todos os procedimentos relativos à gestão e ao gerenciamento dos 

RSS deverão ser considerados em sua redação (Zajac et al., 2015). A implementação do PGRSS 

é considerada como uma política básica de gestão e deve ser aliada a uma gestão avançada, com 

intuito de: reduzir os resíduos infectantes por meio de uma segregação adequada; reduzir os 

custos com tratamento dos resíduos; diminuir os acidentes de trabalho; bem como,  aproveitar 

os materiais recicláveis oriundos das áreas de cozinha, limpeza e administrativa (Nascimento, 

dos Santos, de Sena Badaró, Faria, Rodrigues, Mendes, & Sumita, 2011). 

Neste contexto, as ferramentas de gestão surgem como uma das alternativas para a 

promoção de melhorias, ações corretivas e soluções, aos problemas associados ao 

gerenciamento dos RSS além de auxiliarem na adoção de programas de reciclagem (Tajra, Lira, 

Rodrigues, & Tajra, 2013), conforme descritas no tópico subsequente. 

 

 

2.8 FERRAMENTAS DE GESTÃO  

  

 As ferramentas de gestão ou de qualidade proporcionam a capacidade de requerer a 

coleta, o processamento e a disposição clara das informações disponíveis dentro das 

organizações e buscam auxiliar na identificação de oportunidades de melhoria e na medição e 

conferência dos resultados (Paladini, 2010).  

As mesmas requerem que seja efetivada de maneira organizada de acordo com um 

hábito pré-estabelecido. Dentre as ferramentas existentes pode-se citar o fluxograma ou 

diagramas de processo, histogramas, diagramas de causa e efeito, Ciclo PDCA dentre outras 

(Daniel & Murback, 2014). Para essa dissertação destaca-se o Ciclo do PDCA que foi utilizado 

na primeira etapa de planejamento [Plan-P]) e o Diagrama de Ishikawa, como ferramentas de 

análise dos processos de manejo do plástico em ambiente hospitalar. 
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2.8.1. Ciclo PDCA 

 

 O ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Deming e foi arquitetado na década 

de 20 por Walter A. Shewarth, passando a dar um significado para os pesquisadores do 

procedimento de planejar (Paladini, 2010). A aplicação do método tem por escopo resolver 

problemas e alcançar metas, tendo a precisão de passar por diferentes etapas. Por isso, é efetivo 

o uso de ferramentas de qualidade, segundo o tipo do problema (Campos, 2004). 

O ciclo está descrito na NBR ISO 14001, a norma apresenta o modelo de PDCA de 

forma estruturada em itens contendo requisitos para atendimento das conformidades 

estabelecidas para aplicação de um sistema de gestão ambiental (ABNT, 2004). Trata-se de um 

procedimento para controlar e alcançar resultados eficazes e seguros nas atividades de uma 

organização. É um competente modo de proporcionar uma melhoria no processo. É uma forma 

de gestão que objetiva a melhoria continuada, conseguindo metas delineadas e planejando 

metas futuras (Barbieri, 2006).  

Conforme Barbieri (2006) e ABNT (2004), o PDCA pode ser observado em quatro 

diferentes etapas em que o P significa planejamento, o D significa execução, o C significa 

verificação, e o A significa ação corretiva, o esquema do ciclo é apresentado na Figura 17.  

 

 

 

Figura 17: Ciclo PDCA. 

Fonte: Campos (2004).  

 

O conceito da metodologia do PDCA não consiste somente na implantação das 

mudanças estratégicas, mas também na organização das melhorias sucessíveis em círculos, 
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compostos de quatro fases, conforme o descrito na Figura 18 (Sousa, Agostino, Frota, & 

Oliveira, 2017). 

 

P 

A etapa inicial de planejamento tem como objetivo propor um direcionamento através 

da definição das metas e métodos que devem ser utilizados para que a próxima etapa 

de execução seja efetivada 

D 

A etapa de execução constitui o processo de educar e treinar os envolvidos, afim de 

que possam realizar o que foi estabelecido na etapa anterior de planejamento. Nessa 

etapa são também coletados dados inerentes ao processo realizado e ao produto 

gerado, seguindo também as normativas da etapa de planejamento 

C 
A etapa de avaliação é responsável por comparar os dados obtidos na etapa anterior 

de execução com o que programado na etapa de planejamento 

A 

A etapa de controle, é a etapa final tem como função de tomar as decisões de correção 

dos transtornos indicados na etapa anterior de avaliação como também reexaminar o 

planejamento anterior e propor melhorias no processo 

Figura 18: Etapas do ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2017). 
 

Para Couto e Marash (2012), nas organizações o PDCA obtém resultados contrários, 

com extensos e volumosos planos, tendo como base os procedimentos seguidos na etapa P do 

ciclo PDCA, que determina aonde se quer chegar, impondo um planejamento eficaz, atingindo 

um caminho para uma situação desejada. 

Os exemplos do uso do PDCA no gerenciamento de resíduos, mostram-se bem diversos. 

Desde o gerenciamento dos RSS, a utilização na implantação de sistemas de gestão em 

universidades ou na reutilização dos resíduos sólidos da fibra do coco. Estudo realizado por 

Tauchen e Brandli (2006) sobre a gestão ambiental em instituições de ensino superior, 

apontaram que algumas etapas somente podem ser concebidas com um programa que oriente a 

melhoria do desempenho ambiental da organização e que o PDCA se mostra eficaz nesse 

sentido.  

A utilização do PDCA mostrou-se como alternativa para se potencializar as pesquisas 

referentes à reutilização dos resíduos sólidos do coco, pois apresenta uma metodologia com 

etapas bem definidas para se obter o resultado esperado. Além de se mostrar eficaz, pois 

norteava as tomadas de ações, ou seja, dividindo as mesmas por etapas (Junior, 2010).  
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Segundo Ferreira et al. (2014) o PDCA aplicado ao gerenciamento de RSS promoveu a 

adoção de uma sequência de ações que visam adequar todo processo as normas 

regulamentadoras em todo processo de manejo. Além de dar uma margem de segurança na 

busca pelas soluções e minimização de problemas, aliado a outras ferramentas de gestão pode 

fortalecer cada uma das suas fases. Nesse contexto pode-se destacar o Diagrama de Ishikama. 

 

2.8.2 Diagrama de Ishikawa 

 

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou 

Diagrama Espinha de peixe, é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões 

de um problema prioritário, em processos diversos, especialmente na produção industrial. 

Originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nos 

anos seguintes. O diagrama foi desenvolvido com o objetivo de representar a relação entre um 

“efeito” e suas possíveis “causas”. Na construção do diagrama é utilizado os 6Ms, como as 

principais causas dos problemas, sendo eles, a mão de obra, os materiais com seus componentes, 

as máquinas e equipamentos, os métodos, o meio ambiente e a medição, conforme detalhada 

na Figura 18 (Mello, 2011). 

• Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho; 

• Material: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no trabalho; 

• Mão-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (exemplo procedimento 

inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro etc.); 

• Máquina: toda causa envolvendo a máquina que estava sendo operada; 

• Medida: toda causa que envolve os instrumentos de medida, sua calibração, a efetividade 

de indicadores em mostrar as variações de resultado, se o acompanhamento está sendo 

realizado, se ocorre na frequência necessária etc. 

• Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si (poluição, calor, poeira etc.) 

e, o ambiente de trabalho (layout, falta de espaço, dimensionamento inadequado dos 

equipamentos etc.). 
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Figura 19: Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Seleme e Stadler (2012). 

  

 De acordo com Oliveira, Nadae, Oliveira, & Salgado (2011), é por meio da 

representação gráfica do diagrama de causa e efeito que ocorre a organização de informações 

semelhantes por meio dos eixos de método, material, máquinas, meio ambiente, mão de obra e 

medição, possibilitando a definição de possíveis causas geradoras do problema em análise. 

A utilização do Diagrama de Ishikawa é bastante flexível, o mesmo mostrou-se como 

alternativa para se potencializar as pesquisas referentes à reutilização dos resíduos sólidos do 

coco, pois, podem-se conhecer as principais causas referentes ao acúmulo do resíduo deste 

material ao meio, e assim as ações serem tomadas perante as estas. Além de se mostrar eficaz, 

pois norteava as tomadas de ações, ou seja, dividindo as mesmas por etapas (Junior, 2010).  

Bem como pode ser utilizado para determinar as causas da espera demasiada na fila de 

um Restaurante Universitário (RU). Onde foi avaliado as condições de funcionamento do RU 

e por fim, apresentado uma solução viável para o problema. Sendo assim, o Diagrama 

apresenta-se como solução, para diminuir os prejuízos causados pelo tempo excessivo em fila 

(Silva, Gomes, & de Oliveira, 2018).  

Outra utilização do diagrama apresentado na literatura, foi utilizado na gestão dos 

resíduos gerados nas atividades desenvolvidas em uma Farmácia do Trabalhador, apontando 

como principal causa para a segregação inadequada a disposição das lixeiras no local de 

armazenamento. O uso dessa ferramenta é interessante pois permite a visualização mais 

abrangente das causas do problema e a proposição de conjunto de soluções, ou invés de uma 

solução única (Hancke, Moura, Bohrer, Espaniol, Zarelli, & Ribeiro, 2018). 

O uso de ferramentas como Diagrama de Ishikawa possibilita traçar estratégias para 

adequar o manejo de RSS, além de apontar fatores que pode influenciar o gerenciamento de 
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RSS, um deles é o comportamento ambiental dos indivíduos frente ao gerenciamento dos RSS 

(Bescorovaine, da Silva, da Silva, Milani, & Milani, 2016).  

 

2.9 Comportamento ambiental  

Estudos sobre o comportamento relacionado ao ambiente expõem vários fatores que 

podem influenciar as ações perante tais questões e têm como objetivo apontar as características 

pessoais relacionadas a um indivíduo perante o meio ambiente. Para Campbell (2006), o 

comportamento ambiental é a conduta ou a ação de um indivíduo com relação ao ambiente no 

qual está inserido. Segundo Pereira e Diegues (2010), o estudo do comportamento ambiental 

pode ser definido como um conjunto de comportamentos considerados responsáveis para a 

conservação dos recursos naturais e para a manutenção da vida humana.  

Existem diferentes comportamentos que influenciam a consciência ambiental, como por 

exemplo, o fator idade revela a existência de uma maior preocupação com a redução do impacto 

ambiental por parte das pessoas mais velhas (Braga, Silva, Moraes, & Garcia, 2016). 

 A figura 20 apresenta alguns fatores relacionados as crenças ambientais, porém as 

mesmas podem sofrer interferência de questões sociais, econômicas ou decisões pessoais que 

podem interferir no processo (Côrtes, Dias, Fernandes, & Pamplona, 2016; Afonso, Zanon, 

Locatelli, & Afonso, 2016).  

 

           Figura 20: Indução ao comportamento ambiental 

           Fonte: Côrtes, Dias, Fernandes e Pamplona (2016). 

 

Em ambiente hospitalar observa-se um reflexo desses comportamentos quando se avalia 

as expressivas inadequações na segregação dos RSS e nas demais etapas de manejo (Brasil, 
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2006). A preocupação com o manejo dos resíduos de serviços de saúde está na dificuldade em 

fazer cumprir a legislação, pois dependerá do conhecimento, da motivação e conscientização 

dos envolvidos no processo (Luvuno, Ncama, & Mchunu, 2017).  

É importante abordar os elementos que contribuem para comportamento ambiental a 

respeito do manejo dos RSS, além de relacionar com conhecimentos, infraestrutura e o 

gerenciamento dos resíduos com foco nos resíduos plásticos gerados na unidade, expondo assim 

a importância da reciclagem em ambiente hospitalar. 

A fundamentação teórica dá o suporte necessário para descrever como será a 

metodologia aplicada à pesquisa, para Gil (2008) os vários desenvolvidos para tal possibilitam 

o pesquisador a decidir acerca das regras de explicação dos fatos e do passo a passo da pesquisa, 

possibilitando propor soluções não só para o ambiente estudado mas fornecendo informações 

para que outros possam adaptar a suas pesquisas acadêmicas com intuito de enriquecimento. A 

metodologia adotada nessa pesquisa é abordada no próximo capítulo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Esse capítulo irá discorrer sobre o delineamento da pesquisa, apresentando como a 

mesma foi realizada e seus procedimentos. Segundo Gil (2008), o delineamento é referente ao 

planejamento da pesquisa, considerando o ambiente em que são coletados os dados, 

possibilitando que outros pesquisadores possam executar a mesma pesquisa, considerando o 

ambiente de coleta de dados e as variáveis envolvidas. Dentre os elementos presentes no 

delineamento de pesquisa pode-se destacar os cinco principais, sendo eles: tipo de pesquisa, 

amostragem, instrumento de coleta de dados, procedimentos de coleta de dados e 

procedimentos de análise dos dados.  

 

3.1 DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa foi realizada em um Conjunto Hospitalar, denominado hospital 

Alfa, localizado na cidade de São Paulo. O mesmo é considerado terciário, isto é, hospital que 

presta assistência em outras especialidades médicas além das básicas. É de grande porte, ou 

seja, alta complexidade e desenvolve atividades de Ensino Médico Hospitalar e conta com 

escola para campo de estágio curricular.   

Foi fundado na década de 1930 e presta atendimento geral e atividades em 

politraumatizados. Oferece também internação hospitalar, ambulatório de especialidades, 

cirurgias de grande porte, UTI, maternidade, UTI neonatal e berçário no Pronto Socorro infantil 

e adulto, presta serviço de urgência e emergência 24 horas. O hospital conta com uma Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos que por meio do PGRSS é responsável por definir as ações para 

implantação e manutenção do gerenciamento de resíduos.  

Possui no prédio principal o total de 402 leitos, sendo 117 leitos para Clínica Cirúrgica, 

124 leitos Clínica Médica, 11 leitos Semi Intensiva, 11 leitos Unidade Intermediária Neonatal, 

15 leitos Unidade de Isolamento, 17 UTI adulto, 10 leitos UTI neonatal, 9 leitos UTI pediátrica, 

33 leitos Obstetrícia e 55 leitos para Pediatria, distribuídos em nove andares, sendo os dois 

últimos andares para área técnica.  

A delimitação do campo de pesquisa dar-se-á por meio de um recorte institucional, 

representado pelos setores maternidade, almoxarifado e Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 

do Hospital proposto para o presente estudo. Os setores propostos foram indicados pela 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (CGRSS) do hospital: a 
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Maternidade por participar de projetos relacionados à segregação dos resíduos Grupo D (projeto 

desenvolvido pela Comissão de Gerenciamento); o Almoxarifado e o SND por se tratarem de 

setores administrativos que geram maior quantidade de resíduos do Grupo D. 

A CGRSS do hospital objeto de estudo foi formada em 2013 com representação setorial. 

Após 2014 passou a ser constituída por gerências, das quais há representantes do Núcleo de 

Gerenciamento de Resíduos, Comissão de Infecção Hospitalar, Diretoria Técnica, Gerência de 

Enfermagem, Gerência de Apoio Técnico, Ambulatório, Gerência de Recursos Humanos. 

Farmácia, Gerência de Informação e Serviço de Nutrição e Dietética, é composta por 19 

membros, com titular e suplente.  

 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Este estudo utilizou uma abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso, de natureza 

descritiva. Segundo Marconi e Lakatos (2003), os estudos descritivos têm como objetivo 

conhecer a natureza do fenômeno estudado, a forma como ele se constitui, as características e 

processos que dele fazem parte. Nas pesquisas descritivas, o pesquisador procura conhecer e 

interpretar a realidade, sem nela interferir para poder modificá-la. O estudo de caso tem a 

intenção de compreender fenômenos contemporâneos e a realidade de seu contexto mantendo 

a fidelidade e a imparcialidade das fontes de evidência utilizadas, em que abrange 

planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos (Yin, 2015).  

Segundo Yin (2015), as evidências para o estudo de caso pode vir de fontes diversas, 

tais como: 

• Documentos e Registros: Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

(PGRSS) do referido hospital. Documentos disponibilizados pela Comissão de 

Resíduos como registros de não conformidades de cada setor. 

• Questionários: Foram aplicados questionários aos funcionários de cada um dos setores. 

Sendo os questionários fundamentais para compreensão das não conformidades 

encontradas e mensurar o conhecimento dos funcionários relacionado ao manejo dos 

resíduos.  

• Observação direta: Foram realizadas visitas a cada um dos setores. Entendeu-se que a 

verificação de todas as etapas do manejo de resíduos era crucial para elaboração de um 

diagnóstico. Sendo assim necessário observar a infraestrutura fornecida pelo hospital a 

tais setores, como, quantidade de recipientes, descartes incorretos, localização 
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apropriada dos recipientes de descarte, por exemplo, a fim de verificar possíveis falhas 

no sistema como um todo. 

• Observação não participante: É importante e relevante ressaltar que não ouve 

participação da autora nem intervenção nos setores por parte da mesma. A observação 

se deu por meio direto, isto é, foram observados os pontos críticos e anotado sem um 

checklist e sem haver intervenção por parte da pesquisadora.  

A observação não participativa é aquela em que o observador não interage, de forma 

alguma com o objeto de estudo no momento em que realiza a observação e não poderá ser 

considerado como participante (Marconi & Lakatos, 2003).  

Com isso foram usados como fontes de dados secundários os documentos e registros da 

comissão de resíduos e como dados primários os questionários aplicados aos funcionários dos 

setores e a observação direta, buscando assim identificar as eventuais não conformidades na 

segregação de resíduos plásticos de cada setor, além dos resultados obtidos e a caracterização 

das falhas no sistema. Para tanto utiliza-se o método de triangulação que consiste na utilização 

de múltiplas fontes, que de acordo com Creswell (2007), a realização da triangulação de 

diferentes fontes de informação de dados é uma estratégia primária, examinando as evidências 

das fontes de forma a criar um argumento coerente para os temas. 

A pesquisa foi desenvolvida com base nas informações levantadas por meio de 

levantamento bibliográfico, análise documental, questionários e checklist, além da utilização 

de ferramentas de qualidade: Diagrama de Ishikawa e ciclo PDCA na gestão de resíduos como 

parte do gerenciamento de processos, sendo que para essa dissertação foi considerado o 

primeiro passo do ciclo PDCA (Plan-Planejar) a fim de contemplar o planejamento e para 

sugerir melhorias na gestão dos resíduos plásticos pertencente ao Grupo D.  

A fim de discutir os resultados e as potencias causas para a segregação incorreta dos 

resíduos plásticos em cada setor estudado, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa proposto por 

Ishikawa (1993). Dentre as seis variáveis existentes no método foram consideradas as seguintes: 

• Método: foram verificados os procedimentos de descarte de cada grupo de resíduos em 

cada setor.  

• Meio Ambiente (infraestrutura): foi analisado a localização e disposição dos 

recipientes, a identificação, além da disponibilidade de espaço para colocação de novos 

recipientes para descarte de resíduos plásticos.  
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• Mão de obra (pessoas): por meio das informações dos questionários foram avaliados 

o conhecimento dos funcionários a respeito do manejo dos RSS, a fim de avaliar 

possíveis falhas relacionadas à qualificação dos funcionários dos setores estudados. 

• Material: foram verificadas as condições dos recipientes existentes em cada setor, bem 

como a falta de recipientes ou sacos de coleta.  

• Máquina: foram verificados os elevadores e carrinhos de transporte dos resíduos 

quanto a sua conservação e funcionamento. 

• Medida: verificou-se a frequência dos acompanhamentos da CGRSS quanto ao manejo 

dos resíduos plásticos. 

O diagrama foi utilizado dentro da etapa P-Plan (Planejar) do Ciclo PDCA, esse recorte 

dar-se pelo fato dessa dissertação leva em consideração a análise do manejo dos resíduos 

plásticos no Hospital Alfa, para tal foram identificados os pontos críticos do seu manejo, com 

foco na segregação.  

A partir dos estudos bibliográficos, análise documental e conhecimento do local, foi 

possível aplicar as ferramentas da qualidade na etapa de segregação dos RSS, com intuito de 

otimizar o processo e identificar possíveis impasses e utilizá-las nas propostas de adequações, 

além de apontar caminhos para gestão de resíduos plásticos em ambiente hospitalar e servir 

como base para estudos futuros nessa área de conhecimento. Para tanto procedeu-se com coleta 

de dados conforme descritas a seguir. A Figura 21 apresenta o fluxograma da estrutura do 

projeto de pesquisa.  
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Figura 22: Estrutura do projeto de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu em duas etapas: Na primeira etapa utilizou-se um “checklist”, 

conforme Figura 22, para registrar os dados observados sobre a segregação dos grupos gerados 

e levantar as não conformidades de cada setor. O checklist foi previamente validado pelos 

representantes da Comissão de Gerenciamento de RSS do hospital. 

 

DATA: 

SUBSETOR: 

RESÍDUO COMUM - Grupo D 

Não 

Conformidades 

 

OBS:  

Recipiente Cinza, Saco Preto      

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3      

2- Ausência de identificação no recipiente       

3- Presença de Resíduos Infectantes Grupo A      

4- Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D      

5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E      

6- Presença de Resíduos Químicos Grupo B      
RESÍDUO INFECTANTE - Grupo A    

Recipiente Branco, Saco Branco       

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3      
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2- Ausência de identificação no recipiente       

3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D      

4 - Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D      

5 - Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E      

6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B      

RESÍDUO PASSÍVEL DE RECICLAGEM- Grupo D     

Recipiente Azul, Saco Azul       

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3      

2- Ausência de identificação no recipiente       

3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D      

4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A      

5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E      

6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B      

RESÍDUO QUÍMICO - Grupo B     

Recipiente Caixa ou Saco Laranja       

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3      

2- Ausência de identificação no recipiente       

3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D      

4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A      

5 - Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D      

6 - Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E      

PERFUROCORTANTE INFECTANTE - Grupo E    

Caixa Amarelo, Recipiente Amarelo       

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3      

2- Ausência de identificação no rótulo da caixa      

3- Presença de Resíduos Comuns Grupo D      

4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A      

5- Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D      

6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B      

PERFUROCORTANTE QUÍMICO - Grupo B    

Caixa Laranja, Recipiente Laranja     

1 - Acondicionamento acima da capacidade de 2/3    

2 - Ausência de identificação no rótulo da caixa    

3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D    

4- Presença de Resíduos Infectantes Grupo A    

5 - Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D    

6 - Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E    

Figura 22: Checklist para determinação de não conformidades na segregação de RSS.           

Fonte: Comissão de Resíduos.  

 

Na segunda etapa os dados foram coletados por meio de questionário, que segundo Yin 

(2015) é uma das principais fontes de informação quando se utiliza o estudo de caso, o mesmo 

foi formulado com base na literatura e legislação vigente. A aplicação do mesmo foi feita, nos 

setores selecionados para o projeto, com os funcionários no período de novembro/2018 a 

dezembro/2018 com visitas regulares três vezes por semana, que teve como roteiro os três 

setores selecionados para o estudo com intuito de conhecer os procedimentos adotados com 

relação a segregação dos resíduos plásticos.  

Para esse procedimento foi disponibilizada uma sala reservada, pela chefia de cada setor, 

com intuito de não expor o participante da pesquisa. O tempo estimado para seu preenchimento 
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foi de aproximadamente 10 minutos. O preenchimento do questionário foi feito de forma 

individual por cada participante do estudo.  

 O questionário serviu de base para levantamento do conhecimento e do comportamento 

ambiental dos respondentes, além de ajudar na identificação dos pontos críticos na segregação 

dos resíduos plásticos nos setores estudados. A elaboração desse instrumento de pesquisa foi 

baseada na literatura conforme descrito a seguir.  

 

 

3.3.1 Questionário  

 

 Para construção do instrumento de pesquisa, buscou-se na literatura escalas utilizadas 

para analisar o conhecimento de profissionais da saúde a respeito de manejo de RSS. Assim o 

instrumento de coleta é composto por 28 questões, conforme apresentado no Apêndice A. 

O mesmo está dividido em quatro partes, a primeira diz respeito a questões sobre perfil 

do entrevistado sendo elas: Função, escolaridade, sexo, idade, tempo de atuação profissional e 

tempo de atuação no hospital estudado. Posteriormente, na segunda parte, são abordadas 

questões, de múltipla escolha, sobre os RSS sua classificação e manejo. Já na terceira parte as 

questões abordam as formas de segregação dos resíduos no setor. Na quarta e última parte do 

questionário são apresentadas questões assertivas sobre gerenciamento de RSS, infraestrutura, 

segregação e comportamento ambiental relacionado aos RSS, apresentadas em escala Likert. as 

questões e suas respectivas referências são apresentadas na Figura 23.  

 

Pressupostos Questões/Constructos Referência 

 Gerenciamento de RSS 

Segregação adequada 

de resíduo do grupo D 

Os resíduos do Grupo D devem ser segregados 

separadamente. 

 

 

 

 

Bento, Costa, da 

Luz e Klock 

(2017) 

 

Naime, Ramalho 

e Naime (2015) 

Percepção sobre 

segregação de resíduos 

no setor 

A segregação dos resíduos gerados em sua unidade é 

realizada de forma correta. 

Resíduos do grupo D 

podem ser 

encaminhados para 

reuso ou reciclagem  

Os resíduos do Grupo D podem ser encaminhados para 

reuso e/ou reciclagem. 

Percepção sobre a 

importância da coleta 

seletiva na gestão de 

RSS 

A implantação de coleta seletiva é um dos processos para 

uma gestão adequada de resíduos em ambiente hospitalar. 

 Infraestrutura 

A localização dos 

recipientes facilita a 

segregação 

Os recipientes estão bem localizados para a segregação dos 

resíduos no setor. 
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Conhecimento sobre 

treinamentos na 

instituição  

A Instituição oferece treinamento sobre manejo de 

Resíduos de Serviço de Saúde. 

Naime, Ramalho 

e Naime (2015) 

Percepção sobre a 

adequação das 

identificações nos 

recipientes para 

segregação de 

resíduos 

As identificações dos recipientes estão adequadas para a 

segregação dos resíduos no setor. 

 Segregação 

Conhecimento sobre a 

segregação adequada 

de resíduos grupo D. 

Abaixo estão figuras que representam recipientes para 

descarte, em qual delas os resíduos plásticos pertencentes 

ao Grupo D devem ser descartados: 

 

 
 

Resolução n◦. 

358/05 Conama. 

(Brasil, 2005) 

 

Costa, Felli, e 

Baptista, (2012) 

 

Bento, Costa, da 

Luz e Klock 

(2017) 

 

RDC n◦. 222/18 

Anvisa (Brasil, 

2018)   

Percepção sobre 

segregação de resíduos 

no setor 

A segregação dos resíduos gerados em sua unidade é 

realizada de forma correta. 

Percepção sobre a 

importância da 

segregação adequada e 

suas consequências. 

Você acredita que ao segregar corretamente  

os resíduos plásticos, colabora com a saúde do trabalhador 

e do meio ambiente. 

 
Comportamento ambiental em relação à segregação 

dos RSS 

A proximidade do 

recipiente induz a 

segregação.  

Durante minhas atividades de trabalho descarto o resíduo 

no recipiente mais próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afonso, Zanon, 

Locatelli e 

Afonso (2016) 

Percepção sobre a 

importância de cursos 

de atualização 

Eu preciso de atualização sobre manejo de Resíduos de 

Serviços de Saúde.  

Comportamento sobre 

cursos de atualização 

Eu procuro participar das capacitações sobre manejo de 

Resíduos de Serviços de Saúde.  

Comportamento sobre 

segregação de resíduo 

plástico 

Descarto resíduos plásticos no recipiente para resíduos 

Grupo D (comum). 

Comportamento sobre 

segregação de RSS  

Descarto todos os tipos de resíduos em qualquer recipiente 

do setor. 

Importância da 

identificação e tipo de 

recipiente para uma 

segregação correta 

Antes de descartar o resíduo verifico a identificação e o tipo 

de recipiente. 

Percepção sobre o 

conhecimento do 

manejo de Resíduos de 

Serviço de Saúde.  

Eu tenho pleno conhecimento sobre o manejo de Resíduos 

de Serviço de Saúde. 

Percepção sobre o 

conhecimento do 

manejo de Resíduos de 

Serviço de Saúde. 

Meu conhecimento é suficiente para um manejo adequado 

de Resíduos de Serviço de Saúde. 

Figura 23: Divisão das questões. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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As perguntas foram formuladas com base na legislação vigente e de pesquisas similares 

e adaptadas, com objetivos e estruturação distinta. Os dados serão coletados utilizando-se a 

Escala  Likert variando em uma escala intervalar de possíveis respostas, entre  1 a 5 pontos, de 

acordo com seu grau de concordância em relação às afirmações, na qual foi considerando que 

as respostas variam de: Nunca (1), Quase Nunca (2), Às Vezes (3), Quase Sempre (4) e Sempre 

(5), de acordo com o grau de concordância com a assertiva.  

De acordo com Gil (2008), a elaboração de questionário consiste basicamente em 

traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Dessa forma, os 

questionários tiveram como principal objetivo avaliar os conhecimentos, dos funcionários 

(Maternidade, SND e Almoxarifado) sobre o manejo dos resíduos, com foco nos resíduos 

plásticos, visando os conhecimentos sobre segregação desses resíduos, além de fornecer um 

feedback sobre a atual situação de descarte dos resíduos plásticos produzidos em cada setor. 

A escolha do questionário como instrumento de coleta de dados, justifica-se pela 

praticidade, considerando que parte dos sujeitos pesquisados (setor maternidade) trabalham na 

área assistencial com grande demanda de atendimento, o que torna complexa uma abordagem 

de entrevista. 

Ademais a escolha de escala intervalar é usada quando o pesquisador busca identificar 

conceitos como comportamento ambiental, por meio de escalas de classificação utilizando-se 

de questões assertivas, dessa forma o respondente é estimulado a selecionar uma das 

alternativas para indicar seu grau de concordância com a afirmação. Quanto maior a escala, mas 

seguras e precisas as respostas obtidas estudo (Hair, Babin, Money, & Samouel, 2005), sendo 

assim justificando o uso de escala de cinco pontos no presente.  

O instrumento de pesquisa em questão já passou por três etapas de validação e pré-teste 

sendo elas: análise de professor especializado em escalas e dados quantitativos, o mesmo 

auxiliou na escolha do formato das perguntas e na definição de escalas de análise e validação 

como especialista;  avaliação de quatro especialista da área de gerenciamento de RSS com 

intuito de validação; e para o pré-teste os questionários foram aplicados à uma parcela da 

população alvo, de cada setor,  com intuito de avaliar a clareza das questões, o tempo de 

resposta, formato de aplicação, bem como, possíveis melhorias. 

O pré-teste foi realizado durante o mês de abril de 2018, nos três setores objetos de 

estudo, do referido hospital. Foram distribuídos dez questionários para cada setor, sendo que 

houve devolução de todos, totalizando 30 questionários respondidos. Após essa etapa observou-

se a necessidade de mudança na ordem das questões, mudança na escrita de algumas palavras 
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para facilitar o entendimento do respondente, além da necessidade da inclusão de duas questões 

filtro. 

Em relação as questões éticas que envolvem a pesquisa, as mesmas já foram 

estabelecidas, junto ao comitê de ética, tanto da instituição de ensino quanto do referido hospital 

objeto de estudo. Para a execução do estudo, este projeto seguiu as determinações do Conselho 

Nacional de Saúde, de acordo com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, com 

aprovação expressa no Parecer Consubstanciado nº 3.015.455 na Plataforma Brasil.  

Os profissionais que demostraram interesse em participar da pesquisa, expressaram de 

forma escrita, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

que se encontra anexo no Apêndice B. Após a coleta de dados os resultados foram organizados 

para serem analisados, os procedimentos adotas são descritos no próximo tópico.  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Como intuito de planejar e organizar a análise dos dados, será utilizada a matriz de 

amarração (Telles, 2001) conforme Figura 24. 

 

Questão de pesquisa: Como é a gestão dos resíduos plásticos passíveis de reciclagem em ambiente 

hospitalar? 

Objetivo Geral: Avaliar a rotina e manejo interno do plástico gerado no hospital nos setores: assistencial 

(Maternidade), administrativo (Almoxarifado) e setor de nutrição e dietética (SND). 

Objetivos Específicos Coleta de dados Análise dos dados 

 

 

 

1- Levantamento das não conformidades no que diz 

respeito ao manejo dos resíduos plásticos; 

Análise Documental 
Análise de 

conteúdo 

Checklist 

Análise dos dados 

coletados em 

campo 

Observação não 

participante 

 

Análise dos dados 

coletados em 

campo 

2- Apontar adequações e fragilidades no manejo dos 

resíduos plásticos; 
Aplicar Diagrama de Causa e Efeito 

3- Avaliar o papel dos profissionais de cada setor na 

segregação dos resíduos plásticos; 
Questionários 

Análise do 

conhecimento dos 

respondentes; 

Análise estatística 

dos questionários 

com uso do 

Microsoft Excel  

4- Avaliar como ferramentas de gestão auxiliam no 

manejo dos resíduos; 
Avaliação dos resultados da pesquisa 
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5- Propor estratégias para promover a recuperação de 

plástico passíveis de reciclagem em ambiente Hospitalar. 
Plano de ação 

Figura 24: Matriz de amarração. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 Para facilitar o entendimento dos dados coletados, os mesmos foram submetidos a 

análises, com auxílio do software Microsoft Exel, no qual foram confeccionados gráficos e 

tabelas. Os dados foram categorizados de acordo com cada setor estudado. Dessa forma estão 

organizados no capítulo 4 dessa dissertação.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa, foi dividido em 

quatro subitens: análise documental, levantamento das não conformidades, dados dos 

questionários e identificação dos pontos críticos por meio do diagrama de causa e efeito. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOCUMENTAL  

 

 A análise documental foi realizada durante um período de oito dias no mês novembro 

de 2018, nesta etapa com o apoio da CGRSS avaliou-se os pontos do PGRSS que apontam as 

práticas relacionadas a segregação dos resíduos do Grupo D, com ênfase nos resíduos plásticos, 

fundamentada na RDC nº 222/2018 e Resolução CONAMA nº 283/2001.  

 Conforme o PGRSS, são produzidos resíduos dos grupos A, B, D e E, sendo eles: Na 

Maternidade na sala de utilidades resíduos do grupo A, E e B, na sala de serviços resíduos do 

grupo A, B, D e E e na área destinada a serviços administrativos somente resíduos do grupo D. 

No Almoxarifado e SND são produzidos apenas resíduos do Grupo D, isto é, os orgânicos e 

passíveis de reciclagem.  

No que diz respeito a segregação dos resíduos do Grupo D, o PGRSS do hospital aponta 

como devem ser feitas segregação adequada de todos os materiais considerados como resíduos 

comuns (Grupo D), entretanto no que diz respeito a prática nem todos os resíduos são 

segregados corretamente, conforme analisado no cheklist da CGRSS. Referente aos passíveis 

de reciclagem há apenas a segregação de caixas de papelão e papel em alguns setores, como o 

setor Maternidade por exemplo, e óleo de cozinha proveniente do SND, os demais resíduos são 

encaminhados à empresa responsável pela destinação final desses resíduos.  

No PGRSS do hospital está prevista a adoção de práticas para minimização dos custos 

com manejo dos resíduos, além de reaproveitamento e reciclagem de parte dos resíduos comuns 

(Grupo D) esse tipo de ação está apoiado na RDC nº 222/2018 que além de trazer diretrizes 

pautadas nos 5R´s visando a adoção, principalmente, da reciclagem, reutilização e redução, 

quando possível e inclui o conceito de logística reversa para RSS (Brasil, 2018).  

Entretanto, o PGRSS do referido hospital, não atende o quesito de quantificação dos 

resíduos, o mesmo não dispõe de meios para pesagem dos resíduos, conforme verificado nos 

registros da CGRSS. Nesse contexto Garcia e Zanetti-Ramos (2004) e Zajac et al. (2016) 

salientaram que para elaborar o PGRSS é essencial definir as características e o volume total 
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dos RSS gerados pelo estabelecimento para com base nisso, estabelecer as diretrizes de manejo 

desses resíduos.  

Ainda com base na análise do PGRSS foi elaborado um fluxograma do manejo de 

resíduos plásticos no hospital conforme apresentado na Figura 25.  

 

 

Figura 25: Fluxograma do manejo de resíduos plásticos nos setores estudados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Conforme Figura 25 o manejo dos resíduos nos setores estudados dar-se da seguinte 

maneira: Material é recebido pelo setor almoxarifado e distribuído para os demais setores do 

hospital, incluindo o setor maternidade. No próprio almoxarifado já são gerados resíduos 

plásticos provenientes das embalagens que chegam em lotes e envoltos por plásticos que são 

descartados junto com demais resíduos produzidos pelo setor. No setor maternidade o material 

é recebido do almoxarifado fracionado onde aos resíduos plásticos provenientes de pacotes de 

fraudas, por exemplo, são descartados junto a outros tipos de resíduos. Já o SND recebe material 

e alimentos no próprio setor, e não depende da distribuição pelo almoxarifado, os resíduos 

plásticos gerados no setor são descartados com os demais resíduos do Grupo D. 

 Após avaliação do PGRSS e o que ele trata a respeito do resíduo plástico, foram 

levantadas as não conformidades, por meio de observação direta não participativa, com auxílio 

de checklist, os resultados dessa ação encontram-se no tópico posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento do 

material pelo setor 

almoxarifado 

Recebimento do 

material e alimentos 

no SND 

 

Recebimento do 

material fracionado 

no setor maternidade 

Geração de resíduos 

plásticos das 

embalagens  

Geração de resíduos 

plásticos das 

embalagens  

 

Geração de resíduos 

plásticos das 

embalagens  

 

Descarte em 

recipientes para 

resíduos comuns 

orgânico  

Descarte em 

recipientes para 

resíduos comuns e/ou 

infectantes  

 

Descarte em 

recipientes para 

resíduos comuns  

Distribuição 

para os setores  
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4.2 LEVANTAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES  

 

Durante o projeto de Gestão de RSS, foram realizadas visitas sob supervisão da 

Coordenadora da CGRSS aos setores do hospital, que foram objeto de estudo, para realização 

do diagnóstico sobre o manejo dos RSS, que se deu nos meses de novembro e dezembro de 

2019. No diagnóstico inicial foram identificadas e avaliadas as práticas de segregação, baseadas 

no Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da ANVISA (Brasil, 2006).  

A análise das práticas e das instalações dos setores permitiu a identificação daquelas 

que estavam de acordo com a legislação e normas técnicas, bem como das não conformidades 

que foram registradas por meio do checklist, para o acompanhamento da segregação dos 

resíduos gerados e registro das não conformidades, que abrange os tipos de recipientes, a 

disposição nos setores e as não conformidades observadas no descarte dos resíduos, sendo 

priorizado o descarte dos resíduos plásticos. 

Para melhor entendimento os resultados foram apresentados por setor estudado e 

divididos nos próximos subtópicos.  

 

4.2.1 Setor Maternidade 

 

 No setor maternidade ao analisar as ocorrências de não conformidades, apresentados na 

Figura 26, por meio da observação direta e com auxílio do cheklist, foi verificada a presença de 

resíduos plásticos passíveis de reciclagem em recipientes para resíduos do Grupo D destinado 

aos resíduos orgânicos, conforme Figura 27, esse descarte inadequado torna o resíduo inábil 

para ser encaminhado para reciclagem.  

 

RESÍDUO COMUM - Grupo D Não Conformidades 

Recipiente Cinza, Saco Preto   

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente    

3- Presença de Resíduos Infectantes Grupo A 

Descarte de toucas 

cirúrgicas no recipiente do 

Grupo D  

4- Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D 

Descarte de resíduos 

orgânicos e resíduos 

passíveis de reciclagem no 

mesmo recipiente    

5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   

6- Presença de Resíduos Químicos Grupo B   
  

RESÍDUO PASSÍVEL DE RECICLAGEM- Grupo D  Não Conformidades 
Recipiente Azul, Saco Azul    
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1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente  

Falta recipiente específico 

para descarte de resíduos 

plásticos 

3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D 

Resíduos orgânicos 

descartados no mesmo 

recipiente 
4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A   
5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   
6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B   

                  Figura 26: Não conformidades encontradas no setor Maternidade. 

                  Fonte: Elaborada pela autora baseado na checklist da CGRSS. 

 

 

Na Figura 27 verifica-se as não conformidades encontradas nos recipientes destinados 

ao descarte de resíduos comuns, foram encontrados touca cirúrgica e resíduos plásticos 

passíveis de reciclagem. No que diz respeito a touca cirúrgica, descartada incorretamente, é 

potencialmente infectante, advindos da utilização no tratamento e manuseio com pacientes.  

 

 

Figura 27: Recipiente de resíduos comuns (Grupo D), com mistura de resíduos plásticos (destacado em 

vermelho) e touca cirúrgica (destacada em azul)  durante o descarte.  

Fonte: A autora.  

 

  

Apenas 25% dos RSS apresentaram características infectantes ou químicas, que 

exigem um gerenciamento adequado (Who, 2014). A mistura destes resíduos, durante a 

segregação, ocasiona o aumento do volume de resíduos infectantes a serem tratados. Porém, 

quando realizada de forma adequada, anula a contaminação dos resíduos do grupo D, reduzindo 

riscos à saúde e permitindo a recuperação de materiais recicláveis, assim como a redução de 

custos (Zajac et al., 2016). A mistura de resíduos foi destacada por Kubicki, McGain, O'Shea e 

Bates (2015), onde a percentagem encontrada foi de 15% de resíduos recicláveis, dos quais 3% 

foi segregado junto a outros resíduos comuns ou a resíduos infectantes.  
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Nos recipientes destinados ao descarte de resíduos infectantes, encontrou-se a presença 

de resíduos comuns passíveis de reciclagem, papel, plástico e copos descartáveis. Devido a este 

descarte, materiais passíveis de reciclagem, passam a ser considerados resíduos infectantes, o 

que resulta na necessidade de submetê-los a tratamento antes da disposição final. 

Na figura 28 foram reunidas imagens para exemplificar a segregação incorreta dos 

resíduos passíveis de reciclagem ou reaproveitamento. Dentre as segregações incorretas 

encontradas, nas Figuras 28a e 28d encontrou-se embalagens plásticas e papeis (Grupo D) no 

recipiente de resíduos infectantes (Grupo A). As Figuras 28b e 28c destacam a presença copos 

descartáveis, sendo que os mesmos representam o maior número de descarte incorreto nos 

recipientes destinados aos resíduos infectantes (Grupo A).   

 

 

  

Figura 28: Recipientes de resíduos infectantes (Grupo A), com mistura de resíduos passíveis de reciclagem 

(Grupo D) durante o descarte.  

Figura 28a: Embalagem plástica, caneta e papeis segregados incorretamente. 

Figura 28b: Copos descartáveis e garrafas plásticas segregadas incorretamente. 

Figura 28c: Copos descartáveis e embalagem de lulas segregadas incorretamente.  

Figura 28d: Embalagens plásticas e papeis passíveis de reciclagem segregados incorretamente.  

Fonte: A autora  

 

a 
b 

c d 
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Esse cenário apresenta semelhança com estudo sobre o gerenciamento de RSS 

realizado em hospital do Amapá, que apontou um percentual de 52% de resíduos Grupo D 

segregados nos resíduos Grupo A e de 13% de resíduos Grupo A em resíduos Grupo D. O 

mesmo estudo concluiu que a mistura variou conforme o setor, sendo de 0,3 a 15,5% de resíduos 

do Grupo A nos resíduos do Grupo D e de até 79,6% de resíduos comuns (Grupo D) nos 

resíduos infectantes (Grupo A), conforme Maders e Cunha (2015). Devido a este descarte, 

materiais passíveis de reciclagem, passam a ser considerados resíduos infectantes, o que resulta 

na necessidade de submetê-los a tratamento antes da disposição final. Com isto, haverá o 

aumento na quantidade de resíduo infectante, aumentando o custo em transporte e tratamento. 

Valério e Castanheira (2013) ressaltaram que a segregação incorreta de resíduos, ocasionará 

um aumento no custo destinado às TRSS.  

Ademais, os valores das taxas a serem pagas pelos geradores de resíduos sólidos 

apresentam aumento exponencial de acordo com o volume de resíduos gerados (Zajac et al., 

2016). Portanto, uma segregação correta acarretaria em uma economia de mais da metade dos 

recursos gastos com o tratamento dos RSS (Maders & Cunha, 2015). 

 

 

4.2.2 Setor Nutrição e Dietética (SND)  

 

 Durante o levantamento de não conformidades no Setor de Nutrição e Dietética (SND), 

foi observado que a principal não conformidade é quanto ao descarte de resíduos plásticos junto 

com resíduos orgânicos, sendo que o setor é um grande produtor de resíduos plásticos, devido 

ao grande número de embalagens provenientes dos alimentos recebidos pelo setor, as não 

conformidades estão relacionados no checklist de verificação apresentado na Figura 29. 

 

RESÍDUO COMUM - Grupo D Não Conformidades 

Recipiente Cinza, Saco Preto   

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente   

3- Presença de Resíduos Infectantes Grupo A   

4- Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D 

Resíduos passíveis de 

reciclagem descartados 

junto aos demais resíduos 

do Grupo D  

5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   

6- Presença de Resíduos Químicos Grupo B   
  
RESÍDUO PASSÍVEL DE RECICLAGEM- Grupo D  Não Conformidades 
Recipiente Azul, Saco Azul    
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1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente  

Ausência de recipientes 

para descarte de resíduos 

plásticos 
3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D  

4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A   
5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   
6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B   

    Figura 29: Não conformidades encontradas no SND. 

    Fonte: Elaborada pela autora baseado na checklist da CGRSS. 

 

A Figura 30 destaca o descarte de resíduos plásticos, misturados aos demais resíduos, 

foi observado durante a análise das não conformidades no setor SND, verificou-se que um dos 

grandes problemas encontrados são os resíduos passíveis de reciclagem, segregados de forma 

incorreta, dentre eles estão copos descartáveis, embalagens plásticas e galões, conforma Figuras 

30a e 30b, além de papeis descartados junto aos resíduos orgânicos como cascas e sobras de 

alimentos provenientes da preparação das refeições, como pode ser constatado na Figura 30c. 

 

 

          
a b 
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Figura 30: Recipientes do SND com mistura de resíduos do Grupo D reciclaveis 

Figura 30a: Recipiente localizado na área de estoque com mistura dos resíduos passíveis de reciclagem com 

resíduos orgânicos. 

Figura 30b: Recipiente localizado na área de preparação dos alimentos com presença de resíduos plásticos. 

Figura 30c: Recipiente destinado ao descarte de resíduos orgânicos com descarte de papel.   

Fonte: A autora  

 

Gonçalves e Wohlgemuth (2016), salientaram que os resíduos orgânicos não devem ser 

misturados com os demais resíduos recicláveis para não prejudicar a reciclagem destes resíduos, 

sendo que os resíduos orgânicos podem ser transformados em adubos de forma segura em 

processos de compostagem ou enviados para coletas de resíduos urbanos para aterro sanitários. 

 

4.2.3 Setor Almoxarifado 

 

No almoxarifado na observação inicial notou-se que a segregação dos resíduos plásticos 

era feita junto com os demais resíduos do Grupo D não havia recipientes para o descarte dos 

mesmos. Os resíduos plásticos produzidos nesse setor vêm principalmente das embalagens dos 

lotes recebidos, depois os mesmos são distribuídos para os demais setores do hospital de forma 

fracionada. Vale ressaltar que o setor produz apenas resíduos do Grupo D (orgânico e 

recicláveis). As não conformidades estão listadas na Figura 31. 

 

RESÍDUO COMUM - Grupo D Não Conformidades 

Recipiente Cinza, Saco Preto   

1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente  
Ausência de saco preto 

coletor no recipiente  

3- Presença de Resíduos Infectantes Grupo A   

c 
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4- Presença de Resíduos para Reciclagem Grupo D 

Resíduos passíveis de 

reciclagem descartados 

junto aos demais resíduos 

do Grupo D  

5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   

6- Presença de Resíduos Químicos Grupo B   
  
RESÍDUO PASSÍVEL DE RECICLAGEM- Grupo D  Não Conformidades 
Recipiente Azul, Saco Azul    
1- Acondicionamento acima da capacidade de 2/3   

2- Ausência de identificação no recipiente  

Ausência de recipientes 

para descarte de resíduos 

plásticos 
3 - Presença de Resíduos Comuns Grupo D  

4 - Presença de Resíduos Infectantes Grupo A   
5- Presença de Resíduos Perfurocortantes Grupo E   
6 - Presença de Resíduos Químicos Grupo B   

    Figura 31: Não conformidades encontradas no Almoxarifado. 

    Fonte: Elaborada pela autora baseado na checklist da CGRSS. 

 

Assim como nos recipientes de resíduos comuns dos demais setores, no almoxarifado, 

foi observado um descarte inadequado de resíduos passíveis de reciclagem, como copos 

descartáveis e embalagens, além da falta de saco de coleta em um dos recipientes, de acordo 

com as Figuras 32a e 32b. 

 

    

Figura 32: Recipientes do almoxarifado com mistura de resíduos do Grupo D passíveis de reciclagem 

Figura 32a: Descarte de copos descartáveis (destacado em vermelho) no recipiente de resíduos orgânicos.  

Figura 32b: Recipiente com saco preto de coleta ausente.  

Fonte: A autora  

 

Esse achado, tanto no SND quanto no Almoxarifado, está de acordo com estudo de 

Silva e Rampelotto (2012), que destacaram que a mistura dos resíduos comuns tem como 

decorrência o desperdício de materiais passíveis de reciclagem acarretando num maior volume 

a b 
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destinado aos aterros sanitários. Em um estudo realizado por Pereira, Alves, Silva, Tipple, de 

Rezende e Rodrigues (2013), concluíram que a destinação inadequada de recicláveis causam 

consequências ambientais, por não estimular a reutilização e reciclagem, já que os resíduos 

recicláveis encaminhado ao aterro contribui para um aumento no custo de contratos de 

destinação de resíduos.  

Essa segregação incorreta em setores administrativos foi abordada no estudo realizado 

no Hospital Infantil Cândido Fontoura, na cidade de São Paulo, visando em especial à 

recuperação de papéis para reciclagem, no qual os pesquisadores observaram o descarte de 

papeis, copos descartáveis e garrafas plásticas junto a resíduos orgânicos (Zajac et al., 2016).  

Para melhor entendimento da situação encontrada o próximo tópico aborda os 

resultados obtidos com aplicação dos questionários.  

 

 

4.3 DADOS DO QUESTIONÁRIO  

 

A aplicação dos questionários foi realizada com os profissionais dos setores 

maternidade, almoxarifado e SND do hospital, nos meses de novembro de 2018 a janeiro de 

2019. Os respondentes correspondem a 62 profissionais, totalizando 78.48% dos funcionários 

dos setores estudados, a inviabilidade de entrevistar 100% dos profissionais destas áreas se deve 

a afastamentos, férias ou não quiseram participar da pesquisa. A seguir, são apresentados os 

resultados, e estão divididos em: Perfil dos respondentes e avaliação do conhecimento e 

comportamento ambiental.  

 

4.3.1. Perfil dos respondentes  

  

Com relação ao gênero dos respondentes ouve a predominância do sexo feminino com 

64.52%, essa constatação também foi apresentada em estudo, sobre o gerenciamento de 

resíduos de serviço de saúde sob a ótica dos profissionais de enfermagem realizado por Bento, 

Costa, da Luz e Klock (2017) em que os autores verificaram que 90% dos profissionais eram 

do sexo feminino. Em outro estudo realizado por Silva, Souza, Olinda, Santos e Oliveira (2015), 

em um hospital do Centro-Oeste os autores verificaram a presença de 80,82% eram do sexo 

feminino, constatando que a presença das mulheres é crescente em setores que demandam 

cuidado devido a sua ligação cultural com tal atividade. No entanto, divergem dos resultados 
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encontrados por Azuike, Adinma, Nwabueze, Azuike, Mbanuzuru, Epundu e Obi (2015), no 

qual profissionais do sexo feminino representaram apenas 45% da amostra.  

Nas funções, verificou-se que os técnicos compõem a maior parte da amostra, seguidos 

de auxiliares de enfermagem, administrativo, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais, 

conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1: Número e percentual de respondentes por função 

Função Número de 

respondentes 

Percentual de 

respondentes 

Técnico                15       24.19% 

Auxiliar de enfermagem  12 19.35% 

Administrativo  11 17.74% 

Auxiliar de cozinha  10 16.13% 

Auxiliar de serviços gerais  7         11.29% 

Técnico de enfermagem  5 8.06% 

Diretor  2 3.23% 

TOTAL               62       100.00% 

         Fonte: Dados da pesquisa  

 

Na Tabela 2 pode-se verificar que a maioria dos entrevistados tem entre 31 e 40 anos. 

 

 

Tabela 2: Número total e percentual da idade dos respondentes 

Idade dos entrevistados Número total de respondentes Percentual 

de 18 a 24 anos 1 1.61% 

de 25 a 30 anos 6 9.68% 

de 31 a 35 anos 20 32.26% 

de 36 a 40 anos 12 19.35% 

de 41 a 45 anos 9 14.52% 

de 46 a 50 anos 8 12.90% 

de 51 a 55 anos 3 4.84% 

de 56 a 60 anos 2 3.23% 

mais de 60 anos 1 1.61% 

                    Fonte: Dados da pesquisa  

 

 A respeito do nível de escolaridade dos respondentes o ensino técnico completo obteve 

maior percentual de respondentes 22.58%, seguido de ensino médio completo com 19.35% e 

ensino fundamental completo com 17.74%, já os respondentes com nível superior completo, 
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incompleto e pós-graduação somam juntos 30.65%. Essa tipologia dar-se ao fato de maior 

presença de auxiliares e técnicos de enfermagem e auxiliares de cozinha e de serviços gerais 

nos setores estudados. Resultados semelhantes são apresentados por Vieira, Tagliaferri, 

Carvalho, Oliveira, Magalhães, Santos e Farias (2017), entretanto se opõe ao estudo de Olaifa, 

Govender e Ross (2018) em que houve a predominância do nível ensino superior.  

Com relação ao tempo de atuação profissional nota-se que 87.10% dos respondentes 

tem entre 1 e 20 anos de atuação. Já o tempo de atuação no hospital, objeto de estudo, a amostra 

apresentou uma variação na escala sendo que o maior número de respondente encontram-se na 

faixa etária de 1 a 5 anos e de 6 a 10 anos totalizando 37,10%  (23 respondentes) e 33,87%  (21 

respondentes) da amostra, respectivamente, a Figura 33 apresenta um comparativo entre tempo 

de atuação e tempo de atuação no hospital.   

 

 

Figura 33: Tempo de atuação profissional e tempo de atuação no hospital. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse resultado se aproxima dos encontrados por Amarante, Rech e Siegloch (2017), em 

pesquisa sobre avaliação do gerenciamento dos RSS em diferentes estabelecimentos de saúde 

em Santa Catarina, onde o tempo de atuação dos entrevistados foi de 28% de 6 a 10 anos para 

hospitais e de 59% de 1 a 5 anos para estabelecimentos de outros seguimentos. Com relação a 

atuação no hospital Bento et al. (2017), relataram um percentual de 53,3%, entre 1 e 9 anos e 

36,7% há mais de 10 anos em pesquisa sobre o conhecimento dos profissionais da equipe de 

enfermagem a respeito dos RSS.  

Para melhor entender o conhecimento dos profissionais de envolvidos na segregação 

dos RSS também foram avaliados o conhecimento e o comportamento ambiental com relação 

aos RSS e seu gerenciamento, conforme apresentado no próximo subtópico.  
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4.3.2 Avaliação do conhecimento e comportamento ambiental  

 

 Nessa etapa foram analisados o conhecimento e comportamento ambiental com relação 

aos RSS, para tanto, avaliou-se conhecimentos sobre RSS, classificação, manejo e segregação 

relacionado aos resíduos produzidos no setor.  

A avaliação foi feita por meio de questões de múltipla escolha, sendo três questões 

referentes ao conhecimento dos RSS, sua classificação e manejo, uma questão sobre 

segregação, onde foram apresentados os resíduo a serem segregado e a foto dos recipientes 

disponíveis para descarte, com objetivo de avaliar se o respondente poderia identificar o 

recipiente correto para segregação e questões assertivas sobre gerenciamento de RSS, 

comportamento ambiental, segregação e infraestrutura dispostas em Escala Likert, os dados 

foram analisados de forma qualitativa.  

 Com relação ao conhecimento dos RSS, classificação e etapas do manejo 57 

respondentes (91.94% da amostra) afirmaram ter conhecimento do que são RSS enquanto 5 

respondentes (8.06% da amostra) afirmaram desconhecer o que são RSS, com relação a 

classificação 48.39% conhecem, 35.48% não conhecem e 16.13% conhecem parcialmente.  

Quando perguntados sobre as etapas do manejo dos resíduos apenas 17 respondentes 

(27.42% da amostra) asseguraram saber o passo a passo das etapas, enquanto 11 respondentes 

(17.74% da amostra) afirmaram conhecer parcialmente os processos e em sua maioria 34 

respondentes (54.84% da amostra) desconhecem as etapas. Resultados semelhantes foram 

constatados por Santos e Souza (2012), em estudo sobre o conhecimento de enfermeiros sobre 

RSS, 70% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre os RSS e sua classificação. 

Quando questionados sobre as etapas do manejo 80% afirmaram desconhecer todas as etapas.  

O desconhecimento do manejo foi salientado por André, Veiga e Takayanagui (2016), Bathala, 

Sangur, Mahajan, Chawla, Mehrotra e Singhal (2015) e Naime, Ramalho e Naime (2015). 

A Tabela 3 apresenta as respostas sobre a forma de descarte dos resíduos plásticos que 

são classificados como resíduos comuns (Grupo D).  

 

Tabela 3: Número de respondentes e percentagem relacionado ao descarte dos resíduos plásticos. 

 

Questão 

Descarte correto Descarte incorreto 

N % N % 

Descarte dos resíduos plásticos pertencentes ao Grupo 

D (Comuns)  
10 16.13% 52 83.87% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A respeito do descarte de resíduos plásticos dos 52 que responderam de forma incorreta 

58.06% responderam que descartam no recipiente para resíduos comuns (recipiente cinza), 

24.19% assinalaram a forma de descarte no recipiente para resíduos de papel (recipiente azul).   

Entretanto na fase de observação constatou-se um grande número de ocorrências de 

descarte de resíduos plásticos em recipientes para resíduos infectantes, se opondo ao encontrado 

nas respostas do questionário. Esse descarte pode se dar pela falta de conhecimento ou ausência 

de recipiente adequado para o descarte, assim como abordado por Melo et al. (2017).  

Com relação as questões sobre gerenciamento, infraestrutura, segregação e 

comportamento ambiental as médias obtidas são apresentadas na Figura 34.  

 

Nº da 

questão  

Questões/Constructos   

Média 

 Gerenciamento de RSS 

Q-11 Os resíduos do Grupo D devem ser segregados separadamente. 3.8 

Q-16 Os resíduos do Grupo D podem ser encaminhados para reuso e/ou reciclagem. 3.4 

Q-17 A implantação de coleta seletiva é um dos processos para uma gestão adequada de 

resíduos em ambiente hospitalar. 
4.6 

                                                           Infraestrutura 

Q-23 Os recipientes estão bem localizados para a segregação dos resíduos no setor. 4.3 

Q-25 A Instituição oferece treinamento sobre manejo de Resíduos de Serviço de Saúde. 2.8 

Q-19 As identificações dos recipientes estão adequadas para a segregação dos resíduos no 

setor. 

4.5 

                                                                Segregação 

Q-14 Você acredita que ao segregar corretamente os resíduos plásticos, colabora com a 

saúde do trabalhador e do meio ambiente. 
4.6 

Q-13 A segregação dos resíduos gerados em sua unidade é realizada de forma correta. 4.0 

 Comportamento ambiental em relação à segregação dos RSS 

Q-21 Durante minhas atividades de trabalho descarto o resíduo no recipiente mais próximo. 2.5 

Q-22 Eu preciso de atualização sobre manejo de Resíduos de Serviços de Saúde.  4.2 

Q-26 Eu procuro participar das capacitações sobre manejo de Resíduos de Serviços de 

Saúde.  

2.8 

Q-27 Descarto resíduos plásticos no recipiente para resíduos Grupo D (comum). 3.7 

Q-28 Descarto todos os tipos de resíduos em qualquer recipiente do setor. 2.1 

Q-18 Antes de descartar o resíduo verifico a identificação e o tipo de recipiente. 4.2 

Q-15 Eu tenho pleno conhecimento sobre o manejo de Resíduos de Serviço de Saúde. 2.4 

Q-20 Meu conhecimento é suficiente para um manejo adequado de Resíduos de Serviço de 

Saúde. 

2.7 

Figura 34: Média dos resultados da Escala Likert. 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 As questões relacionadas a segregação receberam a maior avaliação com média de 4.3. 

Ressalta-se que nessas questões a opinião prevalecente dos respondentes foi de que o descarte 

correto de resíduos plásticos colabora com meio ambiente, com média de 4.6. Entretanto, as 

questões sobre gerenciamento e infraestrutura obtiveram médias 3.9 e 3.8, respectivamente. 

Esses constructos tratam do descarte e envio para reciclagem dos resíduos do Grupo D, além 

da infraestrutura oferecida pela instituição para o descarte correto, com relação a infraestrutura 
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a questão com menor média (2.8), foi a que trata do treinamento sobre RSS oferecido pela 

instituição. Esse cenário é reflexo dos setores administrativos que não são comtemplados com 

os treinamentos oferecidos pela instituição.  

 Quanto ao comportamento ambiental em relação aos RSS, observou-se que apresentou 

a menor média, com valor de 3.0 pontos, as questões que apresentaram a maior média foram as 

relacionadas a necessidade de atualização sobre RSS e relacionado ao descarte no recipiente 

mais próximo, sendo que  a discrepância dos valores que constituiu essa média foi também a 

menor entre todas as questões. Em função das médias das respostas, percebeu-se que os 

respondentes desejam contribuir para a melhoria da qualidade do gerenciamento, entretanto, 

não é expressivo o conhecimento da forma de destinação final dos resíduos de serviços de saúde 

e não são todos os setores que oferece treinamento aos colaboradores.  

 Para melhor entendimento as Tabelas 4, 5, 6 e 7, apresentam as questões de cada 

constructos e o percentual de respostas para cada um. A Tabela 4 apresenta os resultados para 

as questões sobre gerenciamento do RSS, por meio do número de respondentes e o percentual 

de cada resposta. 

Tabela 4: Percentual das questões sobre gerenciamento de RSS. 

Gerenciamento de RSS  
Os resíduos do Grupo 

D devem ser 

segregados 

separadamente. 

Os resíduos do Grupo 

D podem ser 

encaminhados para 

reuso e/ou 

reciclagem. 

A implantação de 

coleta seletiva é um 

dos processos para 

uma gestão adequada 

de resíduos em 

ambiente hospitalar. 

Possibilidades de resposta N % N % N % 

Nunca 0 0.00 1 1.61 0 0.00 

Quase nunca 4 6.45 2 3.23 0 0.00 

Às vezes 20 32.26 32 51.61 5 8.06 

Quase sempre 18 29.03 22 35.48 14 22.58 

Sempre 20 32.26 5 8.06 43 69.35 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Ao avaliar o conhecimento dos respondentes sobre a reciclagem dos resíduos do Grupo 

D, foram abordadas duas questões, sobre a segregação separada dos resíduos pertencentes ao 

Grupo D, e sobre seu reuso e/ou reciclagem.  

Analisando as respostas e cruzando com os dados das funções dos entrevistados temos 

o seguinte cenário: para segregação separada dos resíduos do Grupo D os auxiliares de 

enfermagem apresentaram maior percentagem 25% responderam “ás vezes”, 16.67% “quase 

sempre” e 15% “sempre”. Com relação a reuso e/ou reciclagem 25% assinalaram “às vezes” e 

18.18% “quase sempre”, seguidos dos auxiliares de serviço gerais também com 18.18% para 

“quase sempre”. 
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Esse resultado aponta que apesar do conhecimento sobre a segregação dos resíduos do 

Grupo D poderem ser feitas separadamente, nem todos concordam com o reuso e/ou reciclagem 

dos mesmos, porém a maioria (69.35%) acredita que a coleta seletiva seja um dos processos 

para melhorar a gestão dos RSS no hospital. Segundo Rizzon, Nodari e Reis (2015), a adoção 

de programas de reciclagem é um dos maiores desafios do gerenciamento de RSS, isso se dar 

pelo desconhecimento dos envolvidos no processo de manejo. 

 Na Tabela 5 destacam-se as questões relacionadas a infraestrutura.  

 

Tabela 5: Percentual das questões sobre infraestrutura. 

Infraestrutura  
Os recipientes estão 

bem localizados para 

a segregação dos 

resíduos no setor. 

A Instituição oferece 

treinamento sobre 

manejo de Resíduos 

de Serviço de Saúde. 

As identificações dos 

recipientes estão 

adequadas para a 

segregação dos 

resíduos no setor. 

Possibilidades de resposta  N % N % N % 

Nunca 0 0.00 20 32.26 0 0.00 

Quase nunca 0 0.00 14 22.58 0 0.00 

Às vezes 8 12.90 4 6.45 3 4.84 

Quase sempre 25 40.32 5 8.06 24 38.71 

Sempre 29 46.77 19 30.65 35 56.45 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito às questões de infraestrutura para questão “Os recipientes estão bem 

localizados para a segregação dos resíduos no setor”, obteve-se os seguintes resultados: no 

almoxarifado para resposta “quase sempre” houve o percentual de 25%, os que assinalaram 

“sempre” representam 75% dos respondentes, no SND 68.75% acreditam que os recipientes 

estão “quase sempre” bem localizados e apenas 12.50% que estão “sempre” bem localizados, 

na maternidade 22.73% assinalaram “às vezes”, 36.36% “quase sempre” e 40.91% “sempre.  

Embora a grande maioria dos respondentes acreditem que a localização dos recipientes 

esteja correta, o que pode-se observar e corroborar com a literatura foi a influência da 

localização com o descarte incorreto, como salientado por Castro, Guimarães, de Lima, Lopes 

e Chaves (2014), Delmonico, Santos, Pinheiro, Castro e Souza (2018) e Moura e Silva (2016).  

Para questão sobre as identificações dos recipientes o percentual para as respostas 

“quase sempre” e “sempre” em cada setor foi no almoxarifado 62.07% assinalaram “sempre” e 

24% “quase sempre”, 32% da maternidade assinalaram “quase sempre” e 31.03% “sempre”, no 

SND 6.90% “sempre” e 44% “quase sempre”. Para Castro et al., (2014) a identificação dos 

recipientes se dá em função do conteúdo e do risco específico destes resíduos utilizando 

simbologia adequada para cada grupo, com intuito de uma segregação adequada evitando a 

contaminação de resíduos não infectantes.  
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Quando a questão foi relacionada ao treinamento sobre RSS, os setores administrativos 

(almoxarifado e SND) obtiveram a maior percentagem para “nunca” sendo 55% do 

almoxarifado e 45% do SND, esse cenário dar-se pelo fato dos setores administrativos não 

serem incluídos nos treinamentos oferecidos pela instituição.  

Neste contexto, alguns estudos relataram a deficiência no conhecimento dos 

colaboradores da área da saúde, de diversos níveis de formação e hierarquia, envolvidos no 

gerenciamento de RSS (Jena & Nayak, 2014; Uddin et al., 2014). A falta de conhecimento e 

treinamento de todos os colaboradores do hospital agrava a discussão sobre segregação correta 

e em qual caráter deve ser abordado tais práticas, para que se possa alcançar mudanças positivas. 

A Tabela 6 mostra as questões sobre segregação e a percepção dos respondentes quanto 

a essa etapa do manejo.   

 

Tabela 6: Percentual das questões sobre segregação. 

Segregação   
Você acredita que ao 

segregar corretamente 

os resíduos plásticos, 

colabora com a saúde 

do trabalhador e do 

meio ambiente. 

A segregação dos 

resíduos gerados em 

sua unidade é 

realizada de forma 

correta. 

Possibilidades de respostas  N % N % 

Nunca 0 0 0 0.00 

Quase nunca 0 0 2 3.23 

Às vezes 2 3.23 9 14.52 

Quase sempre 19 30.65 32 51.61 

Sempre 41 66.13 19 30.65 

                     Fonte: Dados da pesquisa  

 

 Ao serem perguntados sobre segregação de resíduos plásticos colaborarem com o meio 

ambiente dos profissionais que responderam “sempre” 30.65% possuem curso superior, 20.97% 

possuem de 6 a 10 anos de atuação profissional e 41.46% são do setor almoxarifado.  

 Quando questionados sobre a segregação da unidade para opção “quase sempre”, o setor 

almoxarifado obteve maior percentual com 19.35%, 17.74% possuem nível superior e 35.42% 

atuam na instituição entre 1 e 10 anos. Neste contexto, as instituições hospitalares relatam que 

apresentaram dificuldades nas etapas internas do manejo, principalmente na etapa de 

segregação (Moreira & Gunther, 2013; Oliveira et al., 2013; Souza et al., 2015).  

Ademais, Gomes e Esteves (2012) destacaram que somente 48,6% das unidades 

geradoras de RSS realizam o manejo de acordo com as leis em vigor no Brasil, sendo um dos 

maiores problemas, no qual a etapa de segregação é uma das etapas mais importantes. Contudo, 
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os colaboradores não identificam esta etapa como sendo de responsabilidade intransferível do 

profissional. 

 Para melhor entender como os respondentes se comportam com relação ao meio 

ambiente e como suas ações podem trazer prejuízo ao mesmo, a Tabela 7 apresenta os 

percentuais para o comportamento ambiental em relação aos RSS. 

 

Tabela 7: Percentual das questões sobre comportamento ambiental em relação à segregação dos RSS 

Comportamento ambiental em relação à segregação dos RSS  
Durante minhas 

atividades de 

trabalho descarto 

o resíduo no 

recipiente mais 

próximo. 

Eu preciso de 

atualização sobre 

manejo de 

Resíduos de 

Serviços de 

Saúde.  

Eu procuro 

participar das 

capacitações 

sobre manejo de 

Resíduos de 

Serviços de 

Saúde.  

Descarto resíduos 

plásticos no 

recipiente para 

resíduos Grupo D 

(comum). 

Possibilidades de 

resposta  

N % N % N % N % 

Nunca 15 24.19 1 1.61 12 19.35 2 3.23 

Quase nunca 9 14.52 2 3.23 18 29.03 0 0.00 

Às vezes 28 45.16 9 14.52 9 14.52 24 38.71 

Quase sempre 6 9.68 17 27.42 13 20.97 22 35.48 

Sempre 4 6.45 33 53.23 10 16.13 14 22.58 

          
Descarto todos os 

tipos de resíduos 

em qualquer 

recipiente do 

setor. 

Antes de 

descartar o 

resíduo verifico a 

identificação e o 

tipo de 

recipiente. 

Eu tenho pleno 

conhecimento 

sobre o manejo de 

Resíduos de 

Serviço de Saúde. 

Meu conhecimento 

é suficiente para um 

manejo adequado 

de Resíduos de 

Serviço de Saúde. 

Possibilidades de 

resposta  

N % N % N % N % 

Nunca 24 38.71 0 0.00 20 32.26 15 24.19 

Quase nunca 13 20.97 1 1.61 17 27.42 15 24.19 

Às vezes 18 29.03 8 12.90 8 12.90 9 14.52 

Quase sempre 3 4.84 26 41.94 12 19.35 17 27.42 

Sempre 4 6.45 27 43.55 5 8.06 6 9.68 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Ao avaliar o comportamento ambiental nota-se que quando se aborda o descarte de 

resíduos os respondentes afirmaram, em sua maioria, que “às vezes” descartam os resíduos na 

recipiente mais próximo enquanto exercem suas atividades no setor, Os setores do almoxarifado 

e SND apresentaram maiores porcentagens quanto descarte na lixeira mais próxima com 

53.57% e 32.14%, respectivamente, já a maternidade representa 24.19% para “nunca”. Todavia 

para Silva (2012), o corpo de enfermagem em um momento de urgência, em que o atendimento 

ao paciente é sempre priorizado, sendo que o descarte do resíduo não é prioritário.  

Assim sendo, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, para opção 

“nunca” descartar todos os resíduos em qualquer recipiente, mas “sempre” ou “quase sempre” 
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verificam as identificações dos recipientes não corroboram com o cenário do setor assistencial 

(maternidade). Entretanto mostrou-se mais plausível nos setores de administração, já que juntos 

representam apenas 29.03% dos respondentes para descarte em qualquer recipiente e 38.71% 

para “quase sempre” verificam as identificações.  

Com relação ao comportamento ambiental relacionado ao descarte dos resíduos 

plásticos, o setor almoxarifado representa 16.13% das respostas “sempre”, 20.97% da 

maternidade para “quase sempre” e 16.13% no SND para “às vezes”.  Para Moura e Silva 

(2016), a falta de conscientização e comprometimento dos funcionários é um fator que 

desencadeia um dos principais problemas na segregação de resíduos recicláveis. Sendo que a 

contaminação de resíduos recicláveis acarreta o desperdício de sacos de coleta e do próprio 

material alvo da recuperação. 

Os resultados relacionados ao conhecimento e atualizações sobre RSS mostraram que a 

maioria dos respondentes admitem precisar de atualização, entretanto não participam das 

capacitações e declaram não terem conhecimento suficiente sobre o manejo dos RSS. Para 

Bataglin, de Souza e Camponogara (2012), os profissionais têm dificuldade de expor uma visão 

abrangente sobre o RSS, deixando lacunas no conhecimento, principalmente na etapa de 

segregação desses resíduos e na identificação dos resíduos somente como infectantes, o que 

dificulta o manejo adequado.  

Ainda corrobora com outros estudos de Gessner, Piosiadlo, Fonseca e Larocca, (2013), 

ao revelarem um manejo inadequado em grande parte da equipe de enfermagem, fato 

relacionado ao desconhecimento ou fragmentação desse conhecimento, principalmente em 

relação à definição e composição dos RSS. No entanto estudo realizado em um hospital público 

de Belo Horizonte (MG) contrapõem-se os achados do presente estudo, pois os profissionais 

analisados apresentaram conhecimento e comprometimento com o manejo dos RSS (Santana, 

Almeida, Oliveira, Melo, Costa, Silva, & Quites, (2013).  

Ademais, Afonso, Zanon, Locatelli e Afonso (2016), concluíram em seu estudo que a 

existência da consciência ambiental não garante um gerenciamento de resíduos de boa 

qualidade, pois há outras variáveis que podem influenciar nessa relação, incluindo entraves 

burocráticos, falta de capacitação e limitações de recursos. Entretanto, mostraram que o 

comportamento ambiental é uma força relevante para a determinação da qualidade de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Os mesmos autores ainda salientaram que os envolvidos no processo de gerenciamento 

de resíduos são ao mesmo tempo ambientalmente conscientes, preocupados com medidas de 

preservação ambiental, mas não se encontram devidamente capacitados quanto às leis e normas 
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Falta de capacitação para 

todos os setores estudados 

Ausência de recipiente 

para resíduos plásticos 

Recipientes mal 

localizados  

Segregação em recipientes 

destinados a resíduos de 

outros grupos 

Desconhecimento sobre 

as etapas do manejo  
Prioridade no atendimento 

ao paciente 

que disciplinam e orientam o correto manejo e gerenciamento dos resíduos em serviços de 

saúde, apoiando assim os achados desse estudo. 

 O próximo tópico traz os pontos críticos encontrados no estudo bem como o plano de 

ação proposto para melhor adequação do manejo dos resíduos plásticos no hospital Alfa.  

 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS E PLANO DE AÇÃO 

 

A próxima fase contou com a identificação das áreas críticas e as medidas possíveis de 

serem instituídas. A mesma foi baseada na ferramenta PDCA, foi levado em consideração o 

primeiro passo o P-Plan (planejamento) e foram considerados as seguintes etapas: identificação 

do problema, observação do problema, análise das causas e a elaboração do plano de ação. A 

identificação e observação do problema deu-se nas etapas de observação e aplicação dos 

questionários, anteriormente descritas nessa dissertação. Para auxiliar na etapa, de análise das 

causas, pode-se usar algumas ferramentas da qualidade, como por exemplo, o Diagrama de 

Ishikawa que visa estabelecer a relação entre o efeito e todas as causas de um processo.  

Para construção do diagrama foi consultado um membro da CGRSS responsável pelo 

monitoramento e manutenção dos assuntos relacionados aos RSS e seu manejo. Com a 

identificação dos pontos críticos da gestão dos resíduos plásticos, e com base nas não 

conformidades encontradas, foi montado o diagrama conforme Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama causa e efeito aponta os principais pontos críticos relacionados a segregação de 

resíduos plásticos nos setores.  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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 As dimensões de medição e máquina não foram levadas em consideração, pois estão 

relacionadas as etapas do manejo posteriores a segregação, e o estudo levou em consideração 

apenas a etapa de segregação.  

Após levantamento dos pontos críticos passa-se para etapa de elaboração do plano de 

ação, conforme apresentado na Figura 36.  

 

Problemas O que fazer  Quem  Quando 

Falta de capacitação para os 

setores estudados 

-Incluir setores administrativos e 

funcionários terceirizados nas 

capacitações oferecidas pela 

instituição  

CGRSS Periodicamente  

Desconhecimento sobre as 

etapas do manejo  

- Revisão do conteúdo das 

capacitações com inclusão de 

conteúdo voltado para os setores 

administrativos 

CGRSS Prontamente  

Segregação em recipientes 

destinados a resíduos de outros 

grupos 

- Melhorar o conteúdo sobre 

classificação e tipos de resíduos 

recicláveis para as capacitações  

- Elaborar identificação para os 

recipientes para recicláveis com 

indicação dos tipos de resíduos 

que podem ser descartados no 

recipiente 

CGRSS e 

Diretoria  

Prontamente  

Recipientes mal localizados  
- Revisar a disposição dos 

recipientes nos setores  

CGRSS Prontamente  

Ausência de recipiente para 

resíduos plásticos 

- Aquisição de recipientes para 

resíduos plásticos  

CGRSS e 

Diretoria de 

finanças 

Prontamente 

Figura 36: Plano de ação  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Assim as ferramentas de gestão tiveram a finalidade de localizar os problemas 

enfrentados pelo hospital Alfa, com relação ao manejo dos resíduos plásticos e propor ações 

que podem ser tomadas a curto, médio e longo prazo, para melhoria desse manejo viabilizando 

a destinação adequada para esses resíduos, com intuito de alcançar as metas estabelecidas e 

garantir a manutenção das ações adotadas.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 Com base na análise dos dados, das recomendações das legislações e da fundamentação 

teórica é possível responder à questão de pesquisa: Como é a gestão de resíduos plásticos 

passíveis de reciclagem em ambiente hospitalar?  

 Embora o hospital não contemple os resíduos plásticos em seu PGRSS, a adoção de 

ações voltadas para recuperação e encaminhamento de resíduos como papel/papelão para 

reciclagem tomaram notoriedade na instituição, em que foi observada a necessidade da inclusão 

dos resíduos plásticos. Assim a instituição tem colaborado para atender a legislação, embora 

enfrentem dificuldades por depender da mudança de comportamento e hábitos dos profissionais 

envolvidos no manejo dos RSS, sendo que a aquisição de recipientes para resíduos plásticos 

faz-se necessário afim de estimular os hábitos dos envolvidos na segregação.  

Esta pesquisa considerou aspectos do conhecimento, infraestrutura, segregação e 

comportamento ambiental, a fim de coletar dados para a elaboração de uma estratégia que 

resultasse em uma melhoria na gestão desses resíduos. Essa melhoria deve estar alinhada com 

as diretrizes da legislação vigente e com base em ferramentas que tenham, em princípio, o 

objetivo de tornar os processos envolvidos na implementação da gestão de resíduos sólidos de 

unidades de saúde mais claros e eficientes. 

 Para tal o treinamento e capacitação dos profissionais, com adoção de programas 

educacionais continuados abrangendo todos os setores principalmente os administrativos, nos 

quais foi mostrado nesse estudo há uma carência de ações educacionais voltadas para o manejo 

adequado dos RSS.  

 Vale também ressaltar que a instituição deve promover recursos e locais adequados para 

o descarte dos resíduos plásticos, além de conscientizar sobre a importância de uma segregação 

correta, que viabiliza o envio do resíduo para reciclagem. Além do retorno que a instituição 

com gastos para tratamento dos resíduos.  

 Quanto ao conhecimento dos profissionais sobre RSS, devesse destacar que os setores 

administrativos contam com funcionários terceirizados com rotação considerável, assim sendo 

faz-se necessário treinamento para capacitação com aulas periódicas, afim de acolher todos os 

funcionários. Quanto a quantidade de material recicláveis gerados há uma escassez de 

informações, mesmo do papelão e papel, já que as informações ficam a cargo da empresa de 

coleta externa. 

Sensibilizar os colaborados, em relação à iniciativa, para obtenção de resultados 

positivos, considerando que estes são os principais agentes do manejo de RSS. Por isso, se faz 
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necessário maiores investimentos por parte dos gestores dos estabelecimentos em programas 

de educação continuada permanente, para que os colaboradores possam entender a importância 

do manejo adequado dos RSS e da reciclagem para o hospital e principalmente para o meio 

ambiente. 

Entretanto programas intensivos de treinamento em intervalos regulares e a melhora na 

atitude e prática quanto a segregação de resíduos plásticos, esbarra na falta de recipientes para 

esse tipo de resíduos o que torna a sensibilização e conscientização dos colaboradores 

incompleta, cabendo a CGRSS elaborar ações para mudar esse cenário.  

Seria de relevância para o Hospital Alfa a aplicação de ferramentas de gestão no 

gerenciamento de resíduos, uma vez que haveria um controle e eficiência na obtenção dos 

resultados, já que avalia o processo de gerenciamento e ao encontrar as falhas desenvolve 

soluções e propõe ações para correção e melhoria do gerenciamento.  

No que diz respeito a contribuição para teoria, salienta-se que este trabalho possa 

fornecer elementos para pesquisas futuras, além de identificar ações e buscar conceitos para 

embasamento de modelos de gerenciamento de resíduos passíveis de reciclagem, com foco nos 

resíduos plásticos, além de contribuir para construção do conhecimento sobre RSS utilizando 

as ferramentas de qualidade PDCA e Diagrama de Ishikawa.  

Quanto a contribuição para prática, o plano de ação com estratégias desenvolvidas, para 

atender ao Hospital Alfa, quanto ao manejo dos resíduos plásticos, com intuito de encaminhar-

lhe para uma destinação adequada bem como a diminuição de seu descarte incorreto, 

apresentando as soluções a serem adotados.  

Como limitações da pesquisa pode-se destacar o fato de tratar-se de um estudo setorial 

não foi possível traçar um diagnóstico completo, além da dificuldade de obtenção de dados por 

meio dos questionários já que a atenção do setor assistencial está voltada ao atendimento do 

paciente.  

Por ser um tema relevante e pouco explorado na literatura, como recomendação para 

pesquisas futuras, salienta-se a necessidade de aplicar o estudo em uma parcela maior da 

população, bem como estender para outros setores. Além de estudar as vantagens da adoção de 

coleta seletiva em ambiente hospitalar e os desafios enfrentados para tal. Podendo ainda aplicar 

o estudo para outros seguimentos de serviços de saúde, como por exemplo, hospitais 

universitários, clínicas ou hospitais veterinários.  
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APÊNDICE A (QUESTIONÁRIO) 

I. Função:__________________________________________________________  

 

II. Nível de escolaridade: 

        a) (   ) Ensino Fundamental       

 

                                                                                              

(   ) Completo      (   ) Incompleto 

         b) (   ) Ensino Médio                 

 

(  ) Completo       (   ) Incompleto 

 (  ) Comum        (   ) Técnico 

  

Qual área? ________________________________ 

 

         c) (   ) Superior  (   ) Completo      (   ) Incompleto 

  

Qual curso? _______________________________ 

 

         d) (   ) Pós Graduação  (   ) Completo      (   ) Incompleto 

  

Qual área? ________________________________ 

 

 

III. Sexo:         (   ) Masculino                     (    ) Feminino  

 

IV. Idade: 

(   ) de 18 a 24 anos             (   ) de 36 a 40 anos           (   ) de 56 a 60 anos 

 

(   ) de 25 a 30 anos             (   ) de 41 a 45 anos           (   ) de 51 a 55 anos           

 

(   ) de 31 a 35 anos             (   ) de 46 a 50 anos           (   ) mais de 60 anos 

   

V. Tempo de atuação profissional:  

 

(   ) Menos de 1 ano             (   ) de 1 a 5 anos                 (   ) de 11 a 15 anos           (   ) de 21 a 25 anos 

 

(   ) de 6 a 10 anos               (   ) de 16 a 20 anos           (   ) mais de 25 anos 

 

VI. Tempo de atuação no hospital:  

 

(   ) menos de 1 ano              (   ) de 1 a 5 anos                 (   ) de 11 a 15 anos           (   ) de 21 a 25 anos 

 

(   ) de 6 a 10 anos               (   ) de 16 a 20 anos           (   ) mais de 25 anos 

 

 

VII. Você sabe o que são Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)?    (   ) Sim              (   ) Não 

 

VIII. Você conhece a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)?                                                  

(   ) Sim   (   ) Não (   ) Parcialmente 

 

 

IX.  Você conhece passo a passo as etapas de manejo e disposição final dos resíduos gerados pela sua 

unidade?      (    ) Sim       (    ) Não (   ) Parcialmente 
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10- Abaixo estão figuras que representam recipientes para descarte, em qual delas os 

resíduos plásticos pertencentes ao Grupo D devem ser descartados: 

  

 

 
 

 
Por favor, escolha a resposta que melhor reflete a sua opinião para cada uma das 

seguintes frases. Evite deixar questões sem resposta. 

 

                                                                                    Considere a seguinte escala 

      

11- Os resíduos do Grupo D devem ser segregados 

separadamente.   

1 2 3 4 5 

12- Ao descartar resíduo Grupo A em recipiente para 

resíduo Grupo D todo resíduo passa a ser infectante.  

1 2 3 4 5 

13- A segregação dos resíduos gerados em sua 

unidade é realizada de forma correta.  

1 2 3 4 5 

14- Você acredita que ao segregar corretamente os 

resíduos plásticos, colabora com a saúde do 

trabalhador e do meio ambiente.  

1 2 3 4 5 

15- Eu tenho pleno conhecimento sobre o manejo de 

Resíduos de Serviço de Saúde.  

1 2 3 4 5 

N
U

N
C

A
 

Q
U

A
S

E
 
N

U
N

C
A

 

S
E

M
P

R
E

 

À
S

 
V

E
Z

E
S

 

Q
U

A
S

E
 
S

E
M

P
R

E
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16- Os resíduos do Grupo D podem ser encaminhados 

para reuso e/ou reciclagem.  

1 2 3 4 5 

17- A implantação de coleta seletiva é um dos 

processos para uma gestão adequada de resíduos em 

ambiente hospitalar.  

1 2 3 4 5 

18- Antes de descartar o resíduo verifico a 

identificação e o tipo de recipiente.  

1 2 3 4 5 

19- As identificações dos recipientes estão adequadas 

para o descarte dos resíduos no setor.  

1 2 3 4 5 

20- Meu conhecimento é suficiente para um manejo 

adequado de Resíduos de Serviço de Saúde.  

1 2 3 4 5 

 

21- Durante a assistência ao paciente descarto o 

resíduo no recipiente mais próximo.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22- Eu preciso de atualização sobre manejo de 

Resíduos de Serviços de Saúde.   

1 2 3 4 5 

23- Os recipientes estão bem localizados para o 

descarte dos resíduos no setor.  

1 2 3 4 5 

24- Todo resíduo gerado na Maternidade é 

classificado como infectante.  

1 2 3 4 5 

25- A Instituição oferece treinamento sobre manejo de 

Resíduos de Serviço de Saúde.  

1 2 3 4 5 

26- Eu procuro participar das capacitações sobre 

manejo de Resíduos de Serviços de Saúde.   

1 2 3 4 5 

27- Descarto resíduos plásticos no recipiente para 

resíduos Grupo D.  

1 2 3 4 5 

28- Descarto todos os tipos de resíduos em qualquer 

recipiente do setor.  

 1  2  3  4   5 
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APÊNDICE B 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Identificação da pesquisa: 

 

Título do Projeto: “GESTÃO DE RESÍDUOS GRUPO D:  RECUPERAÇÃO DE 

PLÁSTICOS RECICLÁVEIS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO 

PAULO” 

 

2. Declaração de Compromisso: 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Sou pesquisador da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e pretendo realizar um estudo 

cujo objetivo será avaliar a rotina e manejo interno do plástico gerado no hospital em setores 

específicos, Maternidade, Almoxarifado e Setor de Nutrição e Dietética, no período de 

setembro a novembro. Solicito sua autorização para utilizar informações referentes ao 

questionário. Caso concorde, serão utilizadas informações referentes à conhecimentos sobre 

resíduos de serviços de saúde, destinadas ao desenvolvimento da pesquisa científica da 

Dissertação de Mestrado e posterior publicação em veículos científicos da área. 

Baseados nos itens III.2i, III.2m e III.2q das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, a Resolução CNS nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e 

nos principais documentos nacionais e internacionais sobre pesquisas que envolvem seres 

humanos e que fundamentaram essa Resolução, declaramos que: 

1) O acesso aos dados será supervisionado por uma pessoa que esteja plenamente informada 

sobre as exigências de confiabilidade; 

2) Asseguraremos o compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados 

utilizados, preservando integralmente o anonimato e a imagem do participante, tendo o 

cuidado de não estigmatiza-lo, substituindo, por exemplo, o nome por códigos;  

3) Asseguraremos a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-

financeiros; 

4) O pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para a confidencialidade dos 

dados de pesquisa. Havendo contato com as pessoas envolvidas, estas serão informadas dos 

limites da habilidade do pesquisador em salvaguardar a confidencialidade e das possíveis 

consequências da quebra de confidencialidade, caso seja necessário; 

5) Os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para a finalidade prevista no 

protocolo do projeto vinculado. Todo e qualquer outro uso que venha a ser planejado, será 

objeto de novo projeto de pesquisa, que será submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da instituição; 

6) Asseguramos que os dados coletados serão mantidos em local seguro por 5 anos, sob a 

responsabilidade dos pesquisadores, após o que serão destruídos. 
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7) Os resultados deste trabalho poderão ser divulgados em encontros ou revistas científicas, 

entretanto, serão apresentados em conjunto, sem nomes, instituição à qual pertencem ou 

qualquer informação que identifique os participantes e a instituição. 

8) Caso necessite tirar alguma dúvida poderá entrar em contato como a pesquisadora pelos 

seguintes meios: Renata Oliveira Fernandes. Telefone (11) 9 8294-0287 ou pelo e-mail 

oliveira.renataof@gmail.com. 

 

3. Consentimento do participante 

 

 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG_______________________________, residente à Av./Rua 

____________________________ n. __________, complemento _________, Bairro 

_______________________________________________, na cidade de 

____________________________________, por meio deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, permito que Renata Oliveira Fernandes utilize meus dados e respostas 

do questionário, os quais serão utilizados no trabalho científico intitulado: “GESTÃO DE 

RESÍDUOS GRUPO D: RECUPERAÇÃO DE PLÁSTICOS RECICLÁVEIS EM UM 

HOSPITAL PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO PAULO” 

Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo à minha pessoa, a 

meu pedido ou solicitação, desde que a revogação ocorra antes da publicação. 

Fui esclarecido de que não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento pelo uso das 

minhas imagens e também compreendi que o pesquisador e a equipe de profissionais que me 

atende e atenderá durante todo o tratamento não terá qualquer tipo de ganhos financeiros 

com a exposição da minha imagem nas referidas publicações. 

 

São Paulo, _______ de _________________ de _______. 

 

Assinatura do participante e/ou responsável: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


