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RESUMO 

 

A caracterização quali-quantitativa dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) bem executada 

é imprescindível para que se quantifique a geração de cada tipo de resíduo em unidades 

hospitalares, possibilitando realizar o melhor gerenciamento para cada grupo de RSS, 

conforme suas características. O objetivo geral deste trabalho foi realizar a caracterização 

quantitativa dos resíduos de serviços de saúde de uma unidade hospitalar no município de Ji-

Paraná (RO). Pata tal, preliminarmente, descreveu-se o sistema de gerenciamento dos 

resíduos, desde sua geração até sua destinação final do hospital em estudo, e posteriormente 

determinou-se e analisou-se a composição gravimétrica dos RSS gerados na unidade. Para 

atingir os objetivos, primeiramente, aplicou-se um questionário ao responsável administrativo, 

visando levantar dados gerais da unidade. A seguir, realizou-se a observação sistemática de 

todo o processo intraestabelecimento de manuseio do resíduo, posteriormente, executou-se a 

campanha de amostragem dos RSS da unidade durante 8 dias consecutivos, sendo descartada 

a primeira amostra como resultado, os resíduos do Grupo D (comuns) representaram 80% dos 

RSS da unidade, os resíduos do Grupo A (biológicos) atingiram 16% e os resíduos do Grupo 

E (perfurocortantes) constituíram 4%. Estimou-se uma taxa de geração de 1,122 kg.leito-

1.dia-1
 de RSS, sendo 0,222 kg.leito-1.dia-1

 de resíduos infectantes (Grupo A + Grupo E) e 

0,900 kg.leito-1.dia-1
 de resíduos comuns. Com a geração desses dados quantitativos será 

possível determinar, a futuro, se medidas de minimização a serem implementadas na unidade, 

terão ou não eficiência. 
 

Palavras-chave: resíduos hospitalares, gravimetria, características quali-quantitativas, 

gerenciamento de RSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The well-performed qualitative and quantitative characterization of Health Services Waste 

(SSR) is essential to quantify the generation of each type of waste in hospital units, enabling 

the best management for each SSR group, according to their characteristics. The general 

objective of this work was to perform the quantitative characterization of health services 

waste from a hospital unit in the city of Ji-Paraná (RO). To this end, the waste management 

system was firstly described from its generation to its final destination in the hospital under 

study, and the gravimetric composition of the RSS generated in the unit was then determined 

and analyzed. In order to achieve the objectives, a questionnaire was first applied to the 

administrative manager, aiming to collect general data from the unit. Subsequently, a 

systematic observation of the entire waste management intra-establishment process was 

performed, followed by the unit's SSR sampling campaign for 8 consecutive days, and the 

first sample was discarded as a result, the Group D waste. (common) accounted for 80% of 

the unit's SSR, Group A (biological) waste reached 16% and Group E (sharps) waste 

constituted 4%. A generation rate of 1.122 kg.bed-1.day-1 of SSR was estimated, being 0.222 

kg.bed-1.day-1 of infectious residues (Group A + Group E) and 0.900 kg.bed-1.day-1 of 

common waste. By generating this quantitative data it will be possible to determine in the 

future whether or not minimization measures to be implemented in the unit will be effective. 

 

Keywords: hospital waste, gravimetry, qualitative and quantitative characteristics, RSS 

management. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população aliado a novos padrões de consumo tem derivado uma 

maior produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No contexto das cidades, além dos 

RSU, existem Resíduos Sólidos Industriais (RSI), Resíduos Sólidos Especiais e Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), dentre outros (MONTEIRO et al., 2001; MANSOR et al., 2010). 

Assim, denota-se que são diversas as origens dos resíduos e, dependendo da sua origem, 

suas características são variáveis. Portanto, cada tipo de resíduo deve ser adequadamente 

gerenciado e destinado de acordo com essas características particulares. De maneira geral, as 

características dos RSU variam dependendo de aspectos culturais, econômicos, sociais, 

geográficos, climáticos, entre outros, próprios das comunidades ou estabelecimentos nos 

quais são gerados (MONTEIRO et al., 2001; BARROS, 2012).     

Dentre os RSU, a categoria RSS necessita de uma maior atenção, devido suas 

características físicas, químicas e biológicas, que conferem riscos potenciais tanto à saúde 

pública quanto ao meio ambiente. Diante disso, torna-se fundamental um manejo específico 

a esse tipo de resíduo, o qual necessita de cuidados especiais desde o momento da geração 

até a disposição final (SERAPHIM, 2010). Importante denotar que, existe um debate com 

relação aos reais riscos apresentados pelos RSS; em quanto alguns estudos os magnificam, 

outros autores sustentam que os RSS são menos contaminados que os resíduos domésticos 

e/ou que o teor de espécies bacterianas é similar nos dois tipos de resíduos (IPT, 2018).  

De acordo com a OPAS (1997), as taxas de geração de resíduos de serviços de 

saúde estão associadas basicamente ao número de leitos, mas dependem também da 

complexidade e da frequência dos serviços, da tecnologia usada e da eficiência dos 

responsáveis por esses serviços, sendo importantes indicadores com relação à produção de 

RSS.   

A caracterização dos resíduos inicia-se com o conhecimento das condições da área 

ou local de estudo e passa pelo levantamento de informações referentes a todo o sistema de 

gerenciamento dos resíduos a serem reconhecidos, desde sua geração até sua disposição 

final (IPT/CEMPRE, 2018; BARROS, 2012).   

Assim, através do conhecimento das características intrínsecas dos RSS, a gestão 

adequada é possível, já que não pode ser transformado o que não se conhece. Por tanto, 

análises técnicas são necessárias para orientar decisões e estratégias operacionais nas 
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atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos (BARROS, 

2012).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina ações que visam a 

redução do volume de resíduos no país e a minimização dos riscos à saúde e ao meio 

ambiente, com foco na gestão integrada e no gerenciamento ambientalmente correto dos 

resíduos (BRASIL, 2010). 

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, incluindo as 

etapas de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno e externo, 

armazenamento, tratamento e disposição final (RDC ANVISA, n° 222/2018). A resolução 

estabelece ainda, que todo gerador de RSS deve elaborar o Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Conforme a RDC n° 222/2018 é de competência do gerador de RSS monitorar e 

avaliar seu PGRSS. Para isto, os indicadores de gestão, que são parâmetros qualitativos e/ou 

quantitativos, servem para detalhar em que medida os objetivos indicados no plano foram 

alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica. O 

estabelecimento de atendimento à saúde (EAS) em estudo possui o PGRSS, sendo assim, 

entende-se que a gestão dos resíduos está sendo realizada com eficácia, principalmente na 

segregação dos seus resíduos em seus diversos pontos de geração. Perante o exposto aqui e a 

importância para o hospital em ter dados quantitativos de geração de RSS, assim como pela 

importância da unidade para o município e sabendo que os resultados posteriormente 

apresentados alimentarão a revisão e atualização do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (PMGRSU) do município de Ji-Paraná, este trabalho se propôs a 

realizar a caracterização quantitativa dos resíduos de serviços de saúde de uma unidade 

hospitalar pública no município de Ji-Paraná. Entre os objetivos específicos têm-se:  

- Descrever o sistema de gerenciamento dos RSS, etapa a etapa, do hospital em 

estudo; 

-  Determinar e analisar a composição gravimétrica dos RSS gerados na unidade   

- Comparar os resultados obtidos com unidades de assistência médica de porte 

similar.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS  

Não se pode omitir que a produção de resíduos sólidos gerados atualmente pela 

população mundial tem aumentado consideravelmente. Observa-se que passou-se a ter um 

olhar mais crítico e preocupante diante de tal problemática, uma vez que o padrão de 

consumo atual vive a era do “descartável”, do crescimento tecnológico sem precedentes. 

De acordo com a definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), ‘‘os resíduos sólidos são materiais, substâncias, objetos ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, e cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d`agua, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível’’ (BRASIL, 2010). 

 

 A classificação dos resíduos sólidos quanto as suas características de 

periculosidade são feitas pela NBR 10.004 (ABNT, 2004). Nela os resíduos são 

subdivididos em duas classes, sendo elas: 

a) Classe I – Perigosos: resíduos cujas propriedades físico-químicas e infecto- 

contagiosas podem ocasionar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Para 

se enquadrar nesta classe, os resíduos sólidos devem apresentar pelo menos 

uma das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e/ou patogenicidade. 

b) Classe II – Não Perigosos: os resíduos dessa classe se dividem em duas 

subclasses, sendo elas: 

- Resíduos Classe II A – Não inertes: Nesta classe os resíduos podem 

apresentar propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

- Resíduos Classe II B – Inertes: são aqueles que não se enquadram nem na 

Classe I nem na Classe II A e quando solubilizados em água através dos 

testes definidos pela ABNT NBR 10.006:2004 ou quando expostos a ação do 

tempo não apresentam alterações significativas em sua composição. 

Assim, são diversas as origens dos resíduos sólidos produzidos nas cidades, 

destacando aqui os: industriais, domésticos, comerciais, hospitalares, e de serviços de 

varrição e agrícola. Os resíduos produzidos pela população continua sendo uma 
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problemática para diversos municípios brasileiros, pois a coleta e destinação final do mesmo 

não acompanham o mesmo ritmo da sua produção. 

1.2 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

No Brasil, estudos mostram que os RSS representam cerca de 1 a 3% dos resíduos 

sólidos urbanos produzidos, e causam preocupação não necessariamente pelo volume 

gerado, mas pelo potencial de risco que representam a comunidade e ao meio ambiente por 

serem uma fonte potencial de organismos patogênicos, produtos tóxicos, inflamáveis, 

perfurocortantes e radioativos (ANVISA, 2006), tornando-se uma fonte de contaminação 

ambiental. 

Devido às características de periculosidade dos RSS, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA em sua RDC nº 222/2018 exige que todas as fontes 

geradoras de resíduos de serviços de saúde de qualquer porte ou escala de geração são 

obrigadas a implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), (BRASIL, 2018). 

O termo ‘‘lixo hospitalar’’, como é bastante conhecido, é utilizado para designar 

resíduos gerados em unidades prestadoras de atendimento à saúde, principalmente em 

hospitais, pois realizam diversos procedimentos que geram resíduos com tais características.  

Até o ano de 1993, os resíduos de serviços de saúde eram chamados de resíduos 

hospitalares e, vulgarmente, de “lixo hospitalar”. Usava-se a designação de sólidos para 

limitar a parcela sólida dos resíduos gerados somente dentro do hospital, et al. (NOBREGA, 

2012, p 29). 

Mediante a necessidade de entender de maneira mais específica, dando maior 

abrangência no seu conceito, e também fator de risco tanto para a sociedade quanto para o 

meio ambiente, a NBR 12.807 de 1993, introduzida pela ABNT, determinou o lixo 

hospitalar como sendo resíduos de serviços de saúde, gerando uma série de cuidados que 

deve ser priorizados ao manipular os mesmos. 

No Brasil, quanto ao gerenciamento desses tipos de resíduos, a RDC nº 306/2004 

da ANVISA, foi recentemente revogada pela RDC nº 222/2018, que regulamenta as boas 

práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

A ANVISA na sua RDC nº 222/2018 define o gerenciamento de RSS como 

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

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar 
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um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

A Resolução CONAMA nº 358/2005, em seu art. 1°, considera a necessidade de 

ação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente, de saúde e de 

limpeza urbana com o objetivo de regulamentar o gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde, e diz que; 

[...]os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

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

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

onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as 

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

de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; 

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 

tatuagem, entre outros similares. 

 

São diversas as fontes que geram os RSS, e continua sendo um problema devido ser 

exigido a destinação final específica para eles, sendo utilizado técnicas de tratamento como 

autoclave, incineração, e micro-ondas, que não os mais utilizados. Mas, com as exigências 

da legislação e órgãos competentes fiscalizadores cobrando essas adequações, de maneira 

ainda vagarosa esses estabelecimentos de atendimento à saúde têm se preocupado em 

atender a legislação. 

 

1.2.1 Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

No Brasil, discussões tem convergido em tempos recentes na tentativa de se 

padronizar a linguagem quanto a estes tipos de resíduos, facilitando o entendimento para 

melhoras a execução dos procedimentos. As normas ABNT NBR nº 12.808/93 e NBR nº 

10.004/04 dividem os RSS em 3 classes (A, B e C); o CONAMA na sua Resolução nº 5/93 

adotava 4 classes (A, B, C e D), na Resolução nº 358/04 adota classes (A, B, C, D e E), e por 

fim, a ANVISA adota 5 classes (A, B, C, D e E), conforme sua RDC nº 222/18. 

A ANVISA dispõe de regulamentos técnicos a fim de orientar todas as unidades de 

atendimento à saúde, tanto animal, quanto humana, englobando a manipulação, transporte e 

descarte dos resíduos. A RDC nº 222, de 28 março de 2018, regulamenta as boas práticas de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e dá outras providências, e classifica os RSS 

conforme mostra o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação dos RSS segundo a  RDC nº 222/2018. 
Grupo Características 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A: Resíduos biológicos. 

 

Resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características, podem 

apresentar risco de infecção. Neste grupo existem os 

subgrupos A1, A2, A3, A4 e A5.  

A1:Resíduos provenientes de manipulação de 

microorganismos, inoculação, manipulação 

genética, ampolas e frascos e todo material 

envolvido em vacinação, materiais envolvidos em 

manipulação laboratorial, material contendo sangue, 

bolsas de sangue ou contendo hemocomponentes. 

 

A2:Corresponde a carcaças, peças anatômicas, 

vísceras animais e até mesmo animais que foram 

submetidos a processo de experimentação com 

microorganismos que possam causar epidemia.  

 

A3:Peças anatômicas (membros humanos), produtos 

de fecundação sem sinais vitais, com peso inferior a 

500 gramas e estatura menor que 25 cm.  

 

A4:Kits de linha arteriais, filtros de ar e de gases 

aspirados de áreas contaminadas, sobras de 

laboratório contendo fezes, urina e secreções, 

tecidos e materiais utilizados em serviços de 

assistência á saúde humana ou animal, órgãos e 

tecidos humanos, carcaças, peças anatômicas de 

animais, cadáveres de animais e outros resíduos que 

não tenham contaminação ou mesmo suspeita de 

contaminação com doença ou microorganismos de 

importância epidemiológica. 

 

A5:Órgãos, tecidos, fluidos e todos os materiais 

envolvidos na atenção à saúde de indivíduos ou 

animais com suspeita ou certeza de contaminação 

por príons (agentes infecciosos compostos por 

proteínas modificadas). 

         

 

             Grupo B: Resíduos químicos. 

Resíduos contendo produtos químicos que podem 

apresentam risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade. 

            Grupo C: Resíduos radioativos. Rejeitos radioativos. 

 

            Grupo D: Resíduos comuns. 

Resíduos que não apresentam risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

 

 

 

 

    Grupo E: Resíduos perfurocortantes. 

 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 

ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

tubos capilares; ponteiras de 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. 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2018). 

 

É primordial fazer a correta classificação dos RSS, pois o benefício está em 

possibilitar a boa manipulação, por parte das fontes geradoras, sem oferecer riscos aos 
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trabalhadores, à saúde coletiva e ao meio ambiente. Segundo (FROHLICH, 2016), isso 

auxilia positivamente para o gerenciamento desses resíduos, em virtude de a classificação 

estabelecer procedimentos adequados para o manejo de cada grupo. 

Sabendo que os RSS possuem características que denotam riscos inerentes a saúde 

e ao meio ambiente, faz-se necessário que as fontes geradoras desses resíduos tenham 

responsabilidade ao executarem as etapas de gerenciamento intra-estabelecimento e extra-

estabelecimentos, assim, evitando problemas futuros. 

 

1.2.2 Caracterização dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

A caracterização bem elaborada é fundamental para que se quantifique a geração de 

cada tipo de resíduo, sendo assim possível realizar a melhor destinação para cada grupo de 

RSS, atendendo ao que se pede nas normas vigentes e contribuindo para toda sociedade, 

principalmente cumprindo com a obrigação da fonte geradora,  deixando de gastar recursos 

com resíduos que antes eram segregados erroneamente. 

Assim como a caracterização dos resíduos sólidos urbanos tem sua importância já 

conhecida, que é o processo que identifica a composição de um determinado resíduo e, 

depois de identificado quais os componentes, o material poderá ser destinado 

adequadamente, assim os RSS não deixam de ser diferentes, sendo imprescindível realizar 

estudo de suas características para que se possa realizar a quantificação de cada grupo de 

resíduos, e posteriormente ter dados concretos de quanto está sendo gerado, e assim 

gerenciar melhor a destinação.   

Segundo Schneider et al. (2000), através da caracterização quali-quantitativa dos 

resíduos gerados em unidades de atendimento à saúde, é possível realizar diversas 

observações cruciais para melhoria da unidade, sendo a identificação de possibilidades de 

minimizar a geração de resíduos através da reciclagem de alguns grupos, a diminuição de 

contaminação da massa total de resíduos gerados, a identificação de inadequações quanto à 

segregação na fonte, o dimensionamento de espaços físicos para o manejo de diferentes tipos 

de resíduos, as decisões sobre alternativas técnicas a serem utilizadas para cada fração 

componente, a seleção de equipamentos e dispositivos mais adequados ao manejo e 

disposição desses resíduos entre outros. 

A caracterização dos resíduos inicia-se com o conhecimento das condições da área 

ou local de estudo e passa pelo levantamento de informações referente a todo sistema de 
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gerenciamento dos resíduos a serem conhecidos, desde sua geração até sua destinação final 

(IPT/CEMPRE, 2018; BARROS, 2012). 

As observações citadas acima só são possíveis através dessa caracterização quali-

quantitativa, através da caracterização é possível conhecer o sistema de gestão nos 

estabelecimentos hospitalares, identificar possíveis problemas durante o manejo interno dos 

RSS, diminuir riscos à saúde dos trabalhadores, e principalmente, destinar cada tipo de 

resíduo no local adequado, tendo assim melhor aproveitamento e diminuindo custo para a 

destinação final. Por hora, a má segregação realizada, ou a falta de cumprimentos do que é 

estabelecido no PGRSS tem impacto negativo sobre a coleta, ensejando que todos os 

colaborados dentro da unidade possam contribuir para a eficiência do mesmo. 

 

1.2.3 Geração De Resíduos De Serviços De Saúde Em Âmbito Nacional 

No Brasil, quanto a geração de (RSU) a população apresentou um crescimento de 

0,75% entre 2016 e 2017, enquanto a geração per capita teve aumento de 0,48%. A geração 

total de resíduos aumentou 1% no mesmo período, chegando ao total de 214.868 toneladas 

diárias de RSU no país (ABRELPE, 2017).  

Esta preocupação cresceu devido o conhecimento obtido sobre os riscos impostos à 

saúde pública e ambiental, e a uma gestão inadequada dos RSS (IPEA, 2012). 

Dados da ABRELPE (2017), mostram que de 5.570 municípios brasileiros, 4.518  

prestaram serviços de coleta, tratamento e disposição final de 256.941 toneladas de RSS em 

2017, o equivalente a 1,2 kg por habitante/ano. O dado atual representa uma diminuição na 

geração de 0,04% em relação ao total de 257.038 toneladas geradas no ano de 2016, e queda 

de 0,8% no índice per capita, como mostra na (FIGURA 1). 

  
 Figura 1: Quantidade de RSS coletados  pelos 4.518 municipios em 2017. 

 Fonte: ABRELPE (2017). 
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Ainda que a legislação estabeleça que determinadas classes de resíduos de serviços 

de saúde tenha que ter um tratamento prévio a sua destinação final, cerca de 27,5% dos 

municípios brasileiros ainda destinaram seus RSS sem declarar o tratamento prévio dos 

mesmos, o que infringe as normas vigentes e culmina em riscos diretos aos trabalhadores, à 

saúde pública e ao meio ambiente. Na Figura 2, observa-se as formas de destinação final 

mais realizadas pelos municípios brasileiros no ano de 2017. 

 

           Figura 2: Tipo de destinação final dos RSS coletados pelos municípios brasileiros em 2017. 

           Fonte: ABRELPE (2017). 

 

A pesquisa realizada pela ABRELPE (2017) também mostra que a quantidade 

anual de resíduos de serviços de saúde coletados pelos municípios da região norte teve uma 

diminuição do ano de 2016 para 2017, sendo coletados 9.778 (t/ano) equivalente a 0,552 

kg.hab-1ano-1, e 9.757 (t/ano), média de 0,544 kg.hab-1ano-1, respectivamente, com redução 

de 21 (t/ano).  

O estado de Rondônia está em quinto lugar na classificação entre os 7 estados da 

região norte no quesito de RSS coletados em 2017, na proporção de (t/ano), sendo a região 

que menos gera RSS no Brasil. 

             Quadro 2: Quantidade anual de RSS coletados nos estados da região Norte em 2017. 

ESTADOS ANO 2017 (t/ano)  CLASSIFICAÇÃO  

Roraima 290 1°  

Acre 417 2° 

Amapá 491 3°  

Tocantins 760 4°  

Rondônia 977 5°  

2,7%

22,1%

47,6%

27,6%

Microondas Autoclave Incineracao Outros
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Amazonas 2.150 6°  

Pará 4.672 7°  

TOTAL 9.757  

             Fonte: ABRELPE (2019). 

 O estado de Rondônia, estando em quinto lugar em termos de RSS coletados, 

mostra-se que ainda necessita de uma implantação assídua na execução do gerenciamento 

desses resíduos, devendo assim existir cobrança maior dos órgãos fiscalizadores, para que os 

estabelecimentos de atendimento à saúde passem a priorizar tal questão com mais 

responsabilidade. 

Na Figura 3, mostra os tipos de destinação final dos RSS coletados pelos 

municípios da região norte no ano de 2017. 

 
    Figura 3: Tipo de destinação final dos RSS coletados pelos municípios na região norte em 2017. 

    Fonte: ABRELPE (2017). 

 

A quantidade de RSS gerados em uma unidade de saúde está diretamente 

relacionada a diversos fatores como, aos tipos de especialidades que possui, ao número de 

atendimento realizado, a quantidade de leitos usados, o porte do estabelecimento, entre 

outras condicionantes (CUSSIOL, 2000). 

Costa (2001), apresenta resultados de sua pesquisa que foi realizada em 19 

estabelecimentos de saúde na baixada santista. Afirma que, após a implantação do PGRSS 

nos estabelecimentos pesquisados, os resíduos classificados nos grupos A e B sofreram 

decréscimo na quantidade gerada. 

No estudo de Costa (2001), a geração de resíduos classificados no grupo A, que era 

aproximadamente 1,65 kg.leito-1.dia-1, foi reduzida para 1,40 kg.leito-1.dia-1, isto significou 

1,6%

45,6%52,8%

Autoclave Incineracao Outros
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que 21 toneladas deixaram de ser geradas, no grupo B eram gerados 0,11 kg.leito-1.dia-1e 

passou para 0,05 kg.leito-1.dia-1, ou seja, redução de 50%. 

Entretanto, no grupo C, não houve alteração, pois as normas do Conselho Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN) eram cumpridas. E no grupo D, foi constatado um aumento de 

1,18 kg.leito-1.dia-1. A geração foi para 1,42 kg.leito-1.dia-1, resultando no aumento de vinte 

toneladas (COSTA, 2001). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste tópico são apresentados a área de estudo e os métodos que foram utilizados 

para fazer o levantamento de dados qualitativos do gerenciamento dos RSS, assim como de 

dados quantitativos de cada grupo de RSS gerados no estabelecimento de saúde, que 

alimentarão a composição gravimétrica em questão. 

 

2.1.1 MUNICÍPIO DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia, que 

possuía população de 116.610 habitantes em uma área de 6.897 km², com densidade 

demográfica de 16,91 hab/km² (IBGE, 2010), e, que prevê uma estimativa de 128.969 

pessoas para o ano de 2019. O município pertence à região central do estado, a uma 

distância de 374 km da capital Porto Velho, como mostra na Figura 4. 

 
          Figura 4: Localização do município de Ji-Paraná/RO. 

Elaborado por: Salgado (2019). 

 

Ji-Paraná está localizado no coração do estado, na confluência dos rios Machado e 

Urupá, sendo a segunda cidade mais populosa, após da capital, Porto Velho. As principais 

atividades econômicas do município são as indústrias de pequeno e médio porte, a exemplo 

laticínios e frigoríficos; a pecuária bovina e a prestação de serviços; atividades tais que 

movimentam a economia da cidade (IBGE, 2016). 
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Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ji-Paraná, a 

cidade possui 695 unidades geradores de resíduos de serviços de saúde cadastradas na 

divisão de vigilância sanitária, entre públicas e privadas, sendo que desse total, 17 são 

unidades públicas (SEMUSA, 2019).  

 

2.1.2 UNIDADE HOSPITALAR DE ESTUDO 

A unidade hospitalar em estudo está localizada no primeiro distrito da cidade, na 

zona residencial/comercial, conforme mostra a Figura 5. O estabelecimento de atenção à 

saúde (EAS) enquadra-se como de grande porte, uma vez que possui 253 leitos para 

atendimento e emprega 430 funcionários entre concursados e contratados (RH, 2019). Para 

realizar os serviços de limpeza e coleta de RSS, o EAS conta com 38 funcionários 

terceirizados, sendo divididos em 4 turnos, sendo cada turno plantão de 12 horas, com folga 

de 36 horas. O hospital atende o município de Ji-Paraná e mais 17 cidades circunvizinhas, 

oferece serviços de clínica geral, pediatria, ortopedia, obstetrícia, neurologia, vascular, 

infectologia, cardiologia e cirurgia geral.  O hospital realiza de 11 a 12 mil atendimentos por 

mês e faz em média, 500 a 600 internações mensais (RH, 2019). 

 
           Figura 5: Localização da unidade hospitalar em estudo em Ji-Paraná/RO. 

           Elaborado por: Salgado (2019). 
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2.1.3 TIPO DE PESQUISA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva e de levantamento de dados em 

campo. 

A pesquisa descritiva define-se como: 

Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada 

população ou fenômenos ou estabelecimentos de relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento de dados 

(Gil, 1991 apud SILVA, MENEZES, 2005, p.21). 

Para o levantamento de dados, foi adaptada a metodologia proposta pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1997), que será mencionada no próximo 

tópico. 

  O estudo foi realizado em uma unidade hospitalar do município de Ji-Paraná, 

sendo que a campanha de amostragem ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de outubro e dias 

01, 02, 03, 04 e 05 de novembro do ano corrente de 2019.  

Para formalizar a pesquisa, foi direcionado um ofício para o diretor do hospital 

solicitando a autorização e dando ciência do motivo do estudo. Após a autorização o 

diretor direcionou o pesquisador para a empresa terceirizada responsável pela gestão dos 

RSS da unidade. 

Vale ressaltar que, antes de realizar este estudo, o autor dessa pesquisa teve a 

oportunidade de acompanhar o procedimento de coleta externa dos RSS gerados em 17 

unidades básicas de saúde (UBS), executado pela mesma empresa terceirizada que 

coleta os RSS do hospital em estudo. Este fato se oportunizou graças à realização  do 

estágio supervisionado obrigatório realizado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Ji-Paraná (SEMEIA), como parte das atividades de fiscalização da secretaria em 

fazer o acompanhamento dos procedimentos de coleta realizado pela empresa, evento 

que contribuiu para a aquisição de um conhecimento prévio a respeito do gerenciamento 

deste tipo de resíduo e sobretudo da etapa de coleta externa, ato que foi importante para 

posterior execução da pesquisa.  

Para ter eficácia e alcançar o objetivo principal do estudo, o autor da pesquisa 

fez uso de dois procedimentos metodológicos: o primeiro, baseou-se na aplicação de um 

questionário (APÊNDICE A), direcionado ao responsável administrativo do hospital, a 

fim de realizar o levantamento de dados preliminares sobre a unidade em estudo. Nesse 

sentido, foram coletados dados relacionados à identificação do EAS, 
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especialidades/setores existentes, caracterização do local de estudo, responsável 

administrativo pela gestão dos RSS, manejo intra-estabelecimento dos RSS, entre outras 

informações gerais que pudessem contribuir para a pesquisa. 

Num segundo momento, o autor da pesquisa fez um dia de observação 

sistemática, acompanhando todo o caminho que o RSS percorre dentro da unidade, 

desde sua geração até seu armazenamento externo, juntamente com o(s) funcionário(s) 

responsável(is). Este acompanhamento foi feito no dia 29 de outubro de 2019, durante 

um plantão de 12 horas, com início às 7 horas e término as 19 horas, visando a 

observação de todas as fases e procedimentos realizados, de toda a rotina do manejo do 

resíduo. 

Nesta oportunidade, aproveitou-se também para explicar aos funcionários do 

serviço de limpeza e coleta intra-estabelecimento dos resíduos, a importância da 

realização da caracterização, solicitando a colaboração deles nos procedimentos a serem 

executados posteriormente, através de conversas com funcionários e fiscais de limpeza. 

Após estar com essas informações, foi realizada uma conversa formal com o 

responsável da equipe de limpeza para sanar algumas dúvidas sobre o funcionamento da 

coleta, transporte e armazenamento internos dos resíduos no hospital. Posteriormente a 

isto, foi agendado data para iniciar a campanha de pesagem para caracterização 

quantitativa dos RSS gerados no hospital, a qual, por ser de notada importância, se 

explicará num tópico aparte, a seguir. 

 

2.1.4 CARACTERIZAÇÃO DOS RSS 

Após ter sido realizado um dia de observação sistemática com a equipe de 

limpeza e coleta dos RSS, para conhecer, dentre outros, as rotas de coleta e o 

procedimento de transporte dos resíduos desde os pontos de geração até o abrigo 

temporário,  adotou-se a metodologia proposta pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS, 1997) para caracterização dos RSS da unidade em foco. Esta 

metodologia considera que, na amostragem, é necessário obter oito amostras de 

resíduos, considerando uma amostra por dia, sendo que a primeira amostra é descartada. 

Esta adaptação teve como finalidade obter uma amostra representativa e fazer os 

procedimentos de modo tal que não interferissem na rotina de coleta e transporte da 

unidade, assim como não coincidisse, no possível, com a distribuição de roupas, 

alimentos, medicamentos e/ou maior fluxo de pessoas no estabelecimento (OPAS, 

1997).  
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Assim, para a caracterização quantitativa dos resíduos de serviços de saúde 

gerados no hospital no ano de 2019, procedeu-se à realização de uma campanha de 

amostragem de RSS gerados em oito dias consecutivos de atendimento (29, 30 e 31 de 

outubro e 01, 02, 03, 04 e 05 de novembro), realizada durante os plantões das 07:00 

horas às 19:00 horas, sendo que a primeira amostra (dia 29 de outubro) foi abandonada.   

A quantificação dos RSS durante sete dias consecutivos é realizada devido à 

possível variação dos mesmos em função das atividades de assistência médica e da dieta 

da cozinha. Os resíduos foram amostrados por grupos, segundo a classificação da RDC 

ANVISA nº. 222/2018, sendo grupo A (biológicos), grupo B (químicos), grupo D 

(comuns) e grupo E (perfurocortantes). Destaca-se que a geração média dos RSS é 

diretamente proporcional aos dias de funcionamento e aos atendimentos da unidade. 

Considerou-se 30 dias de funcionamento para o mês em estudo. Foi informado que 

resíduos do grupo C (radioativos) não são gerados na unidade em estudo, pois a sala de 

raio X está desativada. 

No processo de amostragem foram utilizados os seguintes materiais: Para a 

pesagem dos RSS, foi utilizada uma balança eletrônica modelo LS200 com capacidade 

de 201 kg e precisão de 50g (FIGURA 6), além de uma extensão de 12 metros e uma 

placa de compensado para facilitar a pesagem. Ressalta-se que a balança era sempre 

tarada antes de iniciar os trabalhos. Para a manipulação dos resíduos foram utilizados 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) tais como luvas, toca, máscara e calçado 

fechado. 

  
        Figura 6: Parte de materiais usados para a amostragem. 

 

No desenvolvimento da pesquisa foram tomados os cuidados necessários para 

garantir a representatividade das amostras e integridade do total gerado nos dias de 

campanha. 
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Ao final de cada dia gerava-se a quantidade total de RSS por grupos e geral, 

conforme tabela do (APÊNDICE B). Nas Figuras 7, 8, 9 e 10 é possível visualizar como 

foi realizada a pesagem de cada grupo de resíduos. 

  
Figura 7: Pesagem dos resíduos do Grupo A 

(biológicos). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Figura 8: Pesagem dos RSS do Grupo D. 

(comuns). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

  
Figura 9: Pesagem dos resíduos com potencial 

reciclável (papelão/plástico). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Figura 10: Pesagem dos resíduos do Grupo E. 

(perfurocortantes). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Após obter todos os dados, estes foram tabulados e analisados. Obteve-se a 

composição gravimétrica dos RSS da unidade pesquisada, por grupos de resíduos e 

realizou-se a estimativa de geração mensal e anual de RSS. Posteriormente, 

considerando a geração total diária de RSS e os leitos do hospital, calculou-se a taxa de 

geração média total de RSS em kg.leito-1.dia-1 e a taxa de geração média por grupo de 

resíduos, gerando tabelas, gráficos e analisando possíveis variações e/ou tendências.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GERENCIAMENTO DOS RSS  

 Compete à empresa OBJETIVO (Objetivo Serviços Terceirizados Eireli – Me), 

prestar o serviço de limpeza e coleta interna dos resíduos de serviços de saúde do hospital 

em estudo. Cabe a ela fazer a coleta dos resíduos comuns (Grupo D) e infectantes (Grupo A 

e E) dos diversos setores de geração, sendo eles: pronto atendimento, pronto socorro, 

cozinha, centro cirúrgico, maternidade, clínica geriátrica, clínica pediátrica e setor 

administrativo.  

 

3.1.1 Geração 

Quanto ao local de estudo, de início, destaca-se que são gerados os resíduos 

pertencentes aos Grupos A, B, D e E. Foi informado que não ocorre geração de resíduos do 

Grupo C (radioativo), devido a sala de raio X ter sido desativada a algum tempo.  

 

3.1.2 Segregação 

A segregação é realizada no local onde se origina o resíduo, imediatamente após 

cada atendimento, consulta etc., por grupos de resíduos de serviços de saúde produzidos 

utilizando embalagens/coletores e identificação específicas para cada grupo. Na unidade 

hospitalar em estudo, segregam-se os RSS basicamente em dois grupos, sendo resíduos 

infectantes e resíduos comuns. É importante tomar os devidos cuidados para evitar a mistura 

dos resíduos.  

Durante a campanha de amostragem observou-se ocorrências de mistura de 

resíduos do Grupo A (resíduos biológicos) na segregação com Grupo D, oriundas 

principalmente do pronto-socorro e centro cirúrgico. Isso pode ser ocasionado por diversos 

fatores como; rotina de trabalho, falta de conscientização daqueles que trabalham nos setores 

com maior índice de geração dos resíduos do Grupo A, como o pronto-socorro e centro 

cirúrgico.   

De maneira frequente se visualizava também resíduos do (Grupo D) nos sacos 

brancos leitosos, destinados apenas para resíduos do infectantes, principalmente do setor de 

pronto atendimento. Essa má segregação na fonte acaba gerando um custo maior para a 

unidade de saúde, principalmente quando o hospital paga para coletar os resíduos 

infectantes. 
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Os resíduos do Grupo B, como os medicamentos vencidos e manipulados, são 

segregados em caixas descarpack, e armazenados em sala de almoxarifado. 

Os perfurocortantes, resíduos do Grupo E são colocados em caixas descarpack de 

material resistente, conforme a resolução preconiza. 

 

3.1.3 Acondicionamento e identificação  

Quanto a identificação, pode ser observado in loco que os carros de coleta, e 

principalmente os locais de armazenamento de resíduos não são identificados, estando 

claramente em desacordo com a resolução da ANVISA na RDC nº. 222/2018, que 

estabelece no artigo 22 que; locais de armazenamento, coletores, carros de coleta, e sacos 

que acondicionam RSS devem ter identificação afixada e clara. 

O acondicionamento dos RSS é feito de acordo com os tipos de resíduos gerados: 

para os resíduos do (Grupo A) constituída de placentas, partes anatômicas, carcaças, entre 

outros, são colocadas em sacos vermelhos e posteriormente colocados em sacos brancos 

leitosos, com capacidade para 20l e 100l, como ilustra a Figura 11. Verificou-se que os 

resíduos pertencentes ao (Grupo E) são acondicionados em caixas descarpack de material 

resistente e rígido como ilustra na Figura 12, com capacidade de 20l, sendo que a coleta 

destes resíduos deve ser realizada quando ocorrer o preenchimento de 2/3 da capacidade do 

descarpack, segundo o que preconiza a RDC nº. 222/2018. 

  
Figura 11: Sacos para acondicionamento de 

resíduos do (Grupo A). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Figura 12: Descarpack para acondicionamento 

de resíduos do (Grupo E). 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Os coletores de perfurocortantes devem ser amarelos, impermeáveis, resistentes à 

punctura, rotulados com a palavra “PERFUROCORTANTES” e com o símbolo do risco 

biológico e que, uma vez fechados, sejam de difícil reabertura (World Health Organization, 

2014). Ainda quanto a Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho 
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(Ministério do Trabalho e Emprego, 2005) que determinam as principais medidas de 

segurança e proteção que devem ser implantadas para minimizar acidentes no descarte de 

materiais perfurocortantes. 

Em um dos dias de pesagem dos resíduos ocorreu o rompimento do fundo de uma 

das caixas de descarpack, nesse caso específico o fundo da mesma estava um pouco úmido, 

o que facilitou seu rompimento, caindo todo o material contido, mas, o fato do funcionário 

estar usando o equipamento de proteção individual correto para a atividade, evitou maiores 

incidentes. 

Na Figura 13, observa-se apenas a parte interna composta do descarpack, pode-se 

verificar que não está presente a sacola que deveria embutir esta parte interna da caixa 

(FIGURA 14), usado para evitar que os perfurocortantes acondicionados em seu interior não 

espalhem caso ocorra esse rompimento. 

 

 

 

 
Figura 13: Parte interna do descarpack. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Figura 14: Sacola que fica envolto a parte 

interna do descarpack. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Os resíduos comuns (Grupo D) são acondicionados em sacos pretos e são dispostos 

vários recipientes pelos diversos pontos de geração no hospital. Alguns desses recipientes 

são identificados, outros não. Segundo o artigo 22 da RDC nº 222/2018, a identificação dos 

RSS deve ser afixada nos carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que 

acondicionam os resíduos. Mas, segundo o inciso 1º do artigo 22, para os sacos que 

acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados.  

Nas Figuras 15, 16 e 17 mostra alguns recipientes com sacos pretos para 

acondicionar os resíduos comuns como preconiza a ANVISA na sua RDC nº 222/2018. 
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 Figura 15: Coletor para 

acondicionamento dos 

resíduos comuns (pronto-

socorro). 

       Fonte: Autor (2019). 

  Figura 16: Coletor para  

acondicionamento dos 

resíduos comuns (sala de 

diluição).  

        Fonte: Autor (2019). 

   Figura 17: Coletor para    

acondicionamento dos 

resíduos comuns (pronto 

atendimento). 

   Fonte: Autor (2019). 

 

Os resíduos comuns, a exemplo os restos de comida das refeições, embalagens 

plásticas, oriundos principalmente da cozinha, são colocados em sacos pretos 

industrializados, assim quanto os demais resíduos, como, copos plásticos, papel de uso 

sanitário, resíduos provenientes de áreas administrativas, entre outros, todos destinados em 

sacos pretos. 

Quanto ao acondicionamento dos resíduos do Grupo B, são acondicionados em 

caixas também descarpack, e posteriormente são armazenadas em uma sala até o dia da 

coleta externa, sendo que estes resíduos são separados apenas no último dia de cada mês. 

 

3.1.4  Coleta e transporte interno  

A coleta interna dos RSS é realizada pelo menos 4 vezes durante cada turno de 12 

horas, realizadas sempre em horários que não coincidam com o de visitas, e as refeições, ou 

seja, durante períodos com menor fluxo de pessoas pelo hospital. 

O transporte interno, que constitui o translado dos sacos com resíduos do abrigo 

temporário II para abrigo externo, é realizado por um funcionário capacitado para tal tarefa e 

feito através de carro com rodas, com capacidade para 200L utilizado. Para a coleta e 

transporte dos resíduos infectantes (Grupo A e E) utiliza-se carro de coleta de cor branca 

(FIGURA 18), em quanto para os resíduos comuns (Grupo D), usa-se carro de coleta de cor 

verde (FIGURA 19).  
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 Figura 18: Carro de coleta para resíduos 

infectantes (Grupo A e E). 

 Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Figura 19: Carro de coleta para resíduos   

comuns (Grupo D). 

    Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

 

Observa-se que os carros com rodas são de plástico rígido, impermeáveis, com 

tampa e ausência de pedal, tendo apenas alça na parte superior da tampa, para facilitar a 

abertura. Denota-se que o carro de coleta de resíduos infectantes não está identificado, como 

mostra a  Figura 18, e que o carro de coleta de resíduos comuns possui identificação, 

ilustrado na Figura 19. A Resolução RDC nº 222/2018 preconiza que todos os coletores 

devem ter identificação clara e legível, sendo assim, esta obrigatoriedade está acatada 

parcialmente. 

O transporte dos RSS do abrigo temporário II ao abrigo externo (armazenamento 

externo) é realizado através de um carrinho de mão. Na Figura 20 pode-se observar o 

carrinho utilizado para transporte até o abrigo externo dos resíduos, e na Figura 21 visualiza-

se o carrinho com resíduos infectantes (Grupo A). 

  
Figura 20: Carrinho de mão usado para 

transporte do armazenamento temporário 

II para o abrigo externo. (transporte para 

abrigo externo). 

        Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 21: Carrinho de mão com resíduos 

infectantes. (transporte para abrigo 

externo). 

Fonte: Autor (2019). 
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3.1.5  Armazenamento temporário 

Os funcionários responsáveis por cada setor, coletam os resíduos em cada ponto de 

geração e os encaminham para a sala de "material de limpeza", que, neste estudo, 

denominou-se como abrigo temporário I, por ser um local próximo às fontes de produção de 

RSS. Estes locais abrigam também material de limpeza, servindo como lugar para realizar o 

expurgo de baldes, rodo, placas de sinalização, etc. Alguns abrigos possuem placas com a 

identificação de "material de limpeza", mas, nestas placas, não se informa que são 

armazenados, temporariamente, resíduos de serviços de saúde (FIGURAS 22 e 23). 

  

 Figura 22: Abrigo temporário I de   RSS     

(pediatria). 

   Fonte: Autor (2019). 

      Figura 23: Abrigo temporário I de RSS         

(maternidade). 

 Fonte: Autor (2019). 

 

 Do abrigo temporário I, os RSS são conduzidos para o abrigo temporário II, aqui 

chamado. O abrigo temporário II é divido em dois compartimentos; de um lado colocam-se 

os resíduos comuns (Grupo D) e do outro, os resíduos infectantes (Grupo A e E). Destaca-se 

que o local não possui identificação, estando assim em desacordo com o que preconiza a 

RDC nº 222/2018. Na Figura 24 observam-se algumas características do abrigo temporário 

II.  



34 

 

 
      Figura 24: Abrigo temporário II dos RSS. 

      Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

A ANVISA estabelece que os abrigos temporários devem ser providos de pisos e 

paredes, revestidos de material resistente, lavável e impermeável, devendo possuir ponto de 

iluminação artificial e de água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa, terem porta 

com largura compatível com os carros coletores e, principalmente, estar identificado como 

``ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS``, o que não ocorre no abrigo do local de 

estudo, estando em desacordo com a resolução da ANVISA. 

 

3.1.6 Armazenamento externo  

 O abrigo externo fica distante cerca de 75 metros do abrigo temporário II, e o 

transporte até o local torna-se difícil, devido ao terreno ser íngreme. A Figura 25 mostra o 

abrigo temporário II e o abrigo externo. 

 
                Figura 25: Localização do abrigo temporário II e do abrigo externo. 

                Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Abrigo Externo 

Abrigo Temporário II 
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 Na unidade pesquisada, existe um abrigo externo, sendo repartido em 2 salas, uma 

para resíduos comuns (Grupo D) na Figura 26 e outra para resíduos infectantes e 

perfurocortantes (Grupo A e E) na Figura 27. 

  
Figura 26: Abrigo externo dos resíduos comuns 

(Grupo D). Observado de fora. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Figura 27: Abrigo externo dos resíduos 

infectantes (Grupo A e E). observado de fora. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

 O abrigo externo possui as mesmas características que o abrigo interno temporário 

II, tanto para as salas de resíduos comuns, quanto para o de resíduos infectantes. Esta área 

encontra-se protegida da intempérie, uma vez que é coberta. A ventilação provém de 

aberturas nas paredes com telas, no entanto, quando chove, a água da chuva entra no local e, 

em momentos, pode molhar os resíduos. Além disso, a infraestrutura do ambiente para 

higienização é ruim, pois deve ser construído, paredes e teto lavável e com pisos e paredes 

revestidos de material resistente, lavável e impermeável.  Ademais, não há identificação 

deste local por meio de cores, símbolos e frases, além de outras exigências relacionadas à 

identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de resíduos. 

Tanto o abrigo externo de resíduos comuns (Figura 28 e 29), quanto o de resíduos 

infectantes (Figuras 30 e 31) são lavados e higienizados com peróxido toda vez que são 

retirados os RSS, com intuito de eliminar a possível presença de organismos vivos 

patogênicos. 
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Figura 28: Abrigo externo de resíduos comuns 

(parte interna). Vista interna. 

Fonte: Autor (2019). 

 Figura 29: Resíduos comuns. 

Fonte: Autor (2019). 

 

 
 

Figura 30: Bombonas para acondicionar os 

sacos com resíduos do (Grupo A). 

 Fonte: Autor (2019). 

   Figura 31: Caixas descarpack com resíduos 

(Grupo E). Fonte: Autor (2019). 

 

Os resíduos infectantes (Grupo A) ao serem levados para o abrigo externo são 

colocados dentro de bombonas; parte das bombonas estão diretamente colocadas no piso. Os 

coletores dos resíduos perfurocortantes (Grupo E) são dispostos sobre uma pequena 

plataforma de ferro. 

 

3.1.7  Coleta e transporte externo dos RSS 

 A coleta e transporte externo dos RSS do (Grupo A e E) gerados no hospital em 

estudo é realizado por empresa terceirizada. No contrato de prestação de serviços, a empresa 

tem a responsabilidade de coletar tais resíduos no mínimo duas vezes por semana, como 

relatado verbalmente por funcionário. 
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 Segundo funcionários do hospital, já foram presenciadas falhas na rotina de coleta 

externa dos RSS. Foi colocado pelos colaboradores que, em ocasiões, os resíduos 

permaneceram por muito tempo no local, abarrotando as bombonas (Figura 32) destinadas 

aos resíduos infectantes.  

 Os coletores alocados no abrigo externo são recolhidos manualmente pelos 

funcionários da empresa terceirizada e levados para o veículo de coleta externa (Figura 33), 

o qual, acredita-se, esteja devidamente licenciado. No procedimento de coleta não há 

nenhum contato direto dos funcionários com os resíduos, uma vez que ocorre a troca da 

bombona cheia por outra vazia, devidamente higienizada, tornando a coleta rápida e segura. 

Os resíduos perfurocortantes, acondicionados nas caixas descarpack, são recolhidos e 

dispostos no veículo coletor. 

  

Figura 32: Resíduos infectantes com 

excesso nas bombonas.  

Fonte: Autor (2019). 

Figura 33: Veículo para coleta externa dos 

resíduos infectantes.   

Fonte: Autor (2019). 

 

 

Importante mencionar que, durante a coleta externa dos RSS realizada pela 

empresa, foi observado que no procedimento não ocorre acompanhamento de nenhum 

responsável do hospital, pessoa que confira o peso anotado nas planilhas da empresa com 

relação aos resíduos coletados. 

Com relação aos resíduos comuns (Grupo D), estes são coletados pelo serviço de 

limpeza municipal, com exceção dos resíduos comuns como papelão e plásticos que 

grosseiramente são segregados e doados para uma empresa que os coleta. Os resíduos 

comuns com potencial de reciclagem são dispostos no fundo do abrigo externo de resíduos 

comuns (Figura 34), que posteriormente a empresa coleta para destinar à reciclagem. Na 
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Figura 35 mostra o veículo fazendo coleta dos resíduos que serão destinados para 

reciclagem. 

  
Figura 34: Resíduos para doação (papelão e 

plásticos). Disposto ao fundo do abrigo externo 

de resíduos comuns. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Figura 35: Veiculo fazendo coleta de resíduos 

para destinar a reciclagem. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Na Figura 34 pode-se observar que esses resíduos com potencial de reciclagem são 

acondicionados em bags para facilitar a coleta, embora nem sempre coloquem dentro dos 

bags, e o local onde se depositam as caixas de papelão e plásticos é desprovido de cobertura, 

ficando exposto à intempérie. 

Os materiais com potencial reciclável em geral são grandes nos estabelecimentos de 

atendimento à saúde, principalmente caixas de papelão, pois são gerados diariamente ao 

serem desocupadas por medicamentos e suprimentos alimentares, e normalmente esses 

resíduos são segregados junto com outros materiais como matéria orgânica oriunda da 

cozinha, culminando na perca de qualidade do material. 

 

3.1.8 Disposição final 

Os resíduos infectantes do (Grupo A e E) tem seu processo de disposição final 

realizado por empresa especializada, contratada pelo hospital. Foi informado por 

funcionários, que estes resíduos após serem coletados e armazenados na sede da empresa, 

dentro de determinado período são encaminhados para autoclavagem. Não foi informado o 

local exato que ocorre esse processo. 

 Os resíduos pertencentes ao Grupo D (resíduos comuns) gerados no hospital, são 

recolhidos pelo serviço de limpeza urbana da prefeitura municipal e encaminhados para a 

destinação final no aterro controlado.  
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O funcionário informou que a empresa passa por processo de legalização junto à 

prefeitura. Informou ainda que em média coletam cerca de 300 kg de papelão e plásticos 

mensalmente no hospital em estudo. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

DA UNIDADE EM ESTUDO 

 Como apontado anteriormente, a composição gravimétrica traduz o percentual de 

cada grupo dos resíduos de serviços de saúde em relação ao peso total da amostra de 

resíduos analisada. Ela faz parte da análise gravimétrica, que é uma ferramenta essencial 

para a adequada gestão dos resíduos, podendo propor medidas a serem tomadas desde sua 

coleta até sua destinação final, de uma forma economicamente viável e sempre tendo em 

vista a sustentabilidade ambiental.    

A quantificação dos RSS no EAS faz-se necessária, pois com o conhecimento de 

dados quantitativos de cada grupo de resíduo gerado/segregado é possível orientar a seleção 

de formas adequadas de acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte, tratamento 

e disposição final.   

No geral os EAS também sofrem oscilações na geração dos seus resíduos, 

dependendo do seu porte, de seu caráter público ou privado, da situação econômica do local, 

entre outros fatores (IPT, 2018).  

Assim, a composição gravimétrica dos RSS foi feita através de campanha de 

amostragem durante 8 dias consecutivos, sendo a amostra do primeiro dia descartada, em 

razão de ser a amostra com a qual se cometem mais erros. Na Tabela 1, tem-se a quantidade 

diária de RSS gerados no hospital, por grupo de resíduos, determinada com base nas 

pesagens realizadas. 
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Tabela 1: Quantidade diária de RSS gerados por grupo durante dias de amostragem.  

 

Dias amostrados 

 

Grupo A 

 

Grupo D 

 

Grupo E 

Total de RSS 

gerados no dia (kg) 

30/10/19 (quarta) 45,70 214,15 11,00 270,85 

31/10/19 (quinta) 52,60 232,95 9,75 295,30 

01/11/19 (sexta) 60,85 246,20 15,65 322,70 

02/11/19 (sábado) 40,65 206,05 16,30 263,00 

03/11/19 (domingo) 22,30 216,20 5,75 244,25 

04/11/19 (segunda) 41,50 231,55 10,90 283,95 

05/11/19 (terça) 45,70 247,25 14,85 307,80 

Total final gerado por 

grupo de RSS (kg) 

 

309,30 

 

 

1.594,35 

 

84,20 

 

1.987,85 

Fonte: Autor da pesquisa (2019) 

Na Figura 36 pode-se visualizar melhor a quantidade total diária gerada de resíduos 

de serviços de saúde no hospital durante os dias de amostragem. 

 

Figura 36: RSS gerados durante os 7 dias amostrados. 

            Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Durante os dias de campanha de amostragem os valores de resíduos gerados 

ficaram entre 244,3 kg o dia de menor geração e 322,7 kg o dia de maior geração; 

respectivamente; obtendo um valor médio diário de 283,9 kg. 

Como percebe-se na Figura 36, o dia de maior geração de RSS ocorreu no dia 01/11 

(sexta-feira), véspera de feriado, dia este, que costuma ser calmo segundo os funcionários do 

hospital, porém, foi o dia mais movimentado durante a realização da campanha de 
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amostragem. Nesta data aconteceram alguns acidentes na cidade, e que os envolvidos foram 

encaminhados para esta unidade de saúde, e gerou grande movimentação de fluxo de 

pessoas, fato que acometeu atrasos na rotina de coleta interna dos resíduos. 

A variação da quantidade de resíduos em unidades de saúde está relacionada com 

as atividades de assistência médica, com a quantidade de atendimentos, dentre outros 

aspectos. Importante frisar que a geração média dos resíduos é diretamente proporcional aos 

dias de funcionamento e aos atendimentos fornecidos. 

Na Figura 36, também pode ser observado que no dia 03/11(domingo) foi a data 

que gerou-se menor quantidade de resíduos, coincidindo com as informações coletadas com 

a equipe de limpeza do hospital, que tinha informado que aos finais de semana geralmente a 

unidade de atendimento à saúde é tranquila, que o volume de RSS observado é menor, 

reforçando que quanto mais procedimentos realizados, consequentemente afeta na 

quantidade de resíduos gerados.  

A seguir realizou-se, através dos dados obtidos na campanha de amostragem, fez-se 

uma estimativa mensal e anual dos RSS para a unidade de saúde em estudo. 

 

     Tabela 2: Estimativa mensal e anual de RSS para a unidade de saúde em estudo. 

 

 

EAS 

 

Segregados  

 

A 

 

D 

 

E 

 

Papelão/ 

Plástico 

 

Total 

Diário Massa 

(kg) 

44,2 223,5 12,0 8,5 279,7 

Semanal Massa 

(kg) 

309,4 1.564 84,0 59,5 1.957 

Mensal Massa 

(kg) 

1.326 6.705 360,0 255,0 8.391 

     Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Sendo assim, estimou-se um total de RSS gerados mensalmente de 8.391 kg, 

destes, 1,686 kg representados por resíduos infectantes (Grupo A e E), e 6.960 kg de 

resíduos comuns (Grupo D) somado aos resíduos comuns com potencial de reciclagem 

(papelão/plástico). 

Na Figura 37, pode ser observada a composição gravimétrica dos RSS do hospital, 

tendo sido realizada por grupos de resíduos. 
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               Figura 37: Composição dos RSS do hospital em estudo. 

               Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Observa-se que os resíduos comuns, pertencentes ao (Grupo D), atingiram cerca de 

80% dos resíduos gerados no hospital, enquanto que os resíduos com características de 

periculosidade 20%. Este valor encontra-se na faixa de dados reportados por algumas 

literaturas, que cita que os resíduos infectantes encontram-se entre 20% a 40% do total de 

resíduos gerados nos estabelecimentos de atendimento à saúde, e resíduos comuns 

aproximadamente 70% (OPAS, 1997; IBAM, 2001; MMA, 2002). Depois dos resíduos 

comuns, os resíduos biológicos (Grupo A) tiveram maior representatividade, seguidos dos 

resíduos perfurocortantes ou escarificantes (Grupo E).   

O percentual aqui encontrado de resíduos infectantes, resíduos do Grupo A 

(biológicos) e Grupo E (perfurocortantes), totalizaram 20%. Este mesmo percentual é citado 

por Dutra e Monteiro (2011), e Lemos, da Silva e Pinto (2010) que afirmam que do total de 

resíduos gerados em estabelecimentos de saúde cerca de 20% correspondem aos resíduos 

infectantes. 

A realização da correta segregação reflete diretamente nos valores encontrados na 

composição gravimétrica. Um estudo realizado em Vitória-ES descreveu as médias das 

quantidades de resíduos conforme os grupos: 41% do Grupo A; 1,5% do Grupo B; 57% do 

Grupo D; e, 0,05% do Grupo E. Para os pesquisadores a segregação incorreta na fonte de 

geração é um dos principais fatores responsáveis pelos gastos com os RSS nas instituições 

hospitalares, e a falha mais comum é o acondicionamento de resíduos do Grupo A e D 

juntos (ADUAN et al., 2014).  

16%

80%

4%

Grupo A Grupo D Grupo E
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A segregação é uma das principais etapas a serem realizadas corretamente. Em uma 

pesquisa de (ADUAN et al.,2014), diz que a segregação dos resíduos é a melhor escolha dos 

sistemas de destinação, resultariam em uma economia de 93% nos gastos, quando 

comparado com o modelo atual. 

A caracterização gravimétrica deste estudo mostrou ser bem similar a outros 

estudos realizados. Os resíduos do Grupo D totalizaram 80% da amostra, sendo que destes, 

valor bem próximo do encontrado por Regina (2015), que obteve 79,6% de resíduo comum 

em pesquisa realizada no hospital de emergência de Macapá, no Amapá. O hospital feito o 

estudo acomodava 251 leitos, pertencente à rede pública estadual e sua especialidade é de 

urgência e emergência de média complexidade.  

Vale ressaltar que a matéria orgânica gerada na cozinha do hospital representa 

grande parte deste percentual e que possui uma maior densidade, o que acarreta, então, em 

maior peso se comparado com os demais grupos de resíduos. 

De igual maneira, Guimarães et al. (2015), obtiveram na sua composição, 76% de 

resíduos comuns, em estudo feito no hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória, no 

Espírito Santo, que possuía 231 leitos ativos, distribuídos em vários setores. 

Outros estudos como da World Health Organization (WHO, 2014), aponta que 85% 

do total de resíduos gerados em estabelecimentos de atendimentos a saúde são compatíveis 

com os resíduos domésticos, ou seja, do Grupo D. Depois dos resíduos comuns, os resíduos 

biológicos (Grupo A), tem maior representatividade, que é evidenciado no estudo em 

questão. 

Embora não tenha sido feita a caracterização por setores da unidade hospitalar, 

durante as pesagens e observação sistemática, foi perceptível que a maior fonte geradora 

destes tipos de resíduo é a cozinha, assim como os quartos dos pacientes internados, onde 

são geradas em boa quantidade sobras de comida advindas das refeições de pacientes e 

acompanhantes.  Da mesma maneira, vale ressaltar que a maior parte das caixas de papelão e 

dos plásticos produzidos na unidade são oriundos da farmácia e da cozinha, setores que 

recebem continuamente medicamentos e suprimentos para o funcionamento do hospital e de 

todas as atividades intrínsecas ao atendimento da saúde dos pacientes. 

Os resíduos do Grupo E, apesar de representarem 4% da amostra total, são resíduos 

que tem geração constante, assim como aponta estudo de Pugliesi, Gil e Schalch (2009), mas 

o seu descarte é realizado com menor frequência, isso porque as caixas de descarpack são 

recolhidas quando preenchem cerca de 2/3 de sua capacidade, conforme indica a RDC nº 

222/2018. Similar situação ocorre com os resíduos do Grupo A, a depender do seu estado, 
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uma vez que os sacos que contém os resíduos biológicos de fácil putrefação devem ser 

coletados no máximo a cada 24 horas, independente do volume, segundo o parágrafo único 

do artigo 14 da RDC nº 222/2018. 

Destaca-se que na unidade de saúde também são gerados resíduos do Grupo B 

(químicos). No entanto, a pesagem deste tipo específico de resíduos não foi realizada devido 

a que o gerenciamento do resíduo está a cargo propriamente do hospital e não da empresa 

terceirizada com a qual se realizou a amostragem em questão. Não obstante, foram obtidas 

alguns dados a respeito, por parte do responsável pela farmácia do hospital, que informou 

verbalmente durante conversa que os medicamentos vencidos ou prestes a vencer, são 

segregados no último dia de cada mês e então armazenados em uma sala do almoxarifado, 

até o momento da coleta extra-estabelecimento. Importante denotar, que os resíduos Classe 

B deveriam ser armazenados em um local reservado para estes resíduos. Até o final da 

campanha de amostragem a farmácia não tinha realizado ainda a separação desses 

medicamentos vencidos, e não foi possível obter nenhum dado para estimar uma quantidade 

de geração. 

Ainda foi informado que os recipientes de álcool gerados na farmácia, são 

destinados aos sacos de resíduos comuns, e outras substâncias químicas, incluindo 

medicamentos controlados, são dispostos em uma caixa reservada, que leva em media 3 

meses para ocorrer seu preenchimento, e posteriormente encaminhados para sala do 

almoxarifado, onde também estão os medicamentos vencidos. 

Instituído na Política Nacional de Resíduos Sólidos que é de obrigatoriedade todas 

as fontes geradoras de resíduos de serviços da saúde a implantação de um plano de gestão de 

resíduos (BRASIL, 2010). Portanto, o hospital de estudo mesmo tendo implantado o 

PGRSS, conforme informado, precisa de adequações. 

Segundo Campos e Borga (2016) através de um estudo de caracterização 

gravimétrica em diferentes estabelecimentos privados e públicos do município de 

Caçador/SC que possuem a geração de resíduos de serviço da saúde, não apresentam o 

PGRSS, e estão em desacordo com a RDC ANVISA nº 222 de 2018, que implementa a 

gestão e gerenciamento dos RSS. Com isso percebe-se que muitos estabelecimentos de 

atendimento à saúde têm esses programas como maneira de cumprir uma exigência, e não 

preocupados quanto realizar o gerenciamento que por ele é imposto. 

 A composição dos resíduos varia conforme a época do ano e do mês, a cultura e o 

poder aquisitivo também influenciam na composição, conforme afirma Naime (2005), as 

populações com maior poder aquisitivo produzem grandes quantidades de embalagens de 
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produtos industrializados, enquanto as populações mais pobres produzem resíduos com 

grande quantidade de matéria orgânica. 

Para mudar algo deve-se conhecer, e conhecendo será possível elaborar medidas 

para que se possa medir o resultado. No geral os estabelecimentos de saúde também sofrem 

oscilações na sua geração, dependendo do seu porte, se é público ou privado, situação 

econômica do local, entre outros fatores são preponderantes para que se tenha uma geração 

maior ou menor. 

Na Figura 38, temos a composição gravimétrica do total gerado de resíduos comuns 

no hospital, ficando de maneira evidente no que diz nas literaturas, que os resíduos comuns 

são a massa mais representativa do total gerado. 

 

 

         Figura 38: Representação dos resíduos segregados e não segregados do Grupo D (comuns). 

          Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

De 100% do total de resíduos comuns representados,  96% representam todos os 

resíduos comuns gerados no setores do hospital, como os copos plásticos, papeis, 

embalagens, sobras de alimentos, papel de uso sanitário, entre outros, e 4% são dos resíduos 

(papelão/plástico) que são segregados devido serem fáceis, sendo grande parte destes, 

advindos da farmácia e da cozinha.  

Embora não aconteça a segregação integra desses resíduos (papelão/plástico), é 

perceptível que se gera um volume interessante, e poderia ser melhor aproveitado. 

Segundo o INEAM (2015), a cadeia de reciclagem de resíduos sólidos movimenta 

no Brasil cerca de 12 bilhões de reais por ano, este valor poderia aumentar para 20 bilhões 

ao ano, porém o problema começa na geração pela falta de segregação. 

96%

4%4% - SEGREGADOS (parte 

dos resíduos de papel/papelão

e plásticos)

96% - NÃO SEFREGADOS
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Quanto a reciclagem de papel, no ano de 2012 o Brasil registrou uma taxa de 

recuperação de 45,7% do papel. Já na reciclagem de plásticos, o país provem da indústria de 

reciclagem mecânica dos plásticos, que transforma os materiais plásticos descartados pós-

consumo em grânulos que são utilizados na produção de novos elementos plásticos 

(ABRELPE, 2012). 

 

3.3 TAXA DE GERAÇÃO POR GRUPO DE RSS 

A partir dos dados de composição gravimétrica foi possível determinar a taxa de 

geração de resíduos de serviços de saúde no hospital pesquisado, considerando o peso do 

resíduo por grupo e o número de 253 leitos que possui atualmente o estabelecimento de 

atendimento à saúde.  

A seguir, o Tabela 3, traz a taxa de geração dos RSS gerados por grupos de resíduos 

em kg.leito-1.dia-1. 

Tabela 3: Taxa de geração kg.leito-1.dia-1de RSS obtida por grupo. 

Grupo A D E A + E Geral 

kg.leito-1.dia-1 0,174 0,900 0,047 0,221 1,122 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Os resíduos do (Grupo A) apresentou valor de 0,174 kg.leito-1.dia-1. Para a geração 

de resíduos do (Grupo D), o valor encontrado foi de 0,900 kg.leito-1.dia-1. Em relação a 

geração dos resíduos do (Grupo E, o valor da taxa de geração apresentou 0,047 kg.leito-

1.dia-1. O valor total da taxa de geração de todos os RSS para o hospital foi de 1,122 

kg.leito-1.dia-1, assim, foi obtida taxa de geração de 0,221 kg.leito-1.dia-1para resíduos 

infectantes (Grupo A e E). 

Estudo feito no hospital de emergência de Macapá, Amapá, por et al.(REGINA, 

2015), em hospital com capacidade de 150 leitos, mesmo tendo menos leitos obteve 2,180 

kg.leito-1.dia-1, bem acima do valor encontrado nesse estudo, maior também que valor 

encontrado por (DUTRA, 2009),  que verificou quantidade de 1,86 kg.leito-1.dia-1 em 

hospital de Brasília. 

Pesquisa realizada por et al (ALVES, 2014), em 11 hospitais de Vitória (ES), sendo 

que 5 destes são de grande porte, por possuírem mais de 150 leitos, a taxa de geração obtida 

nesse foi 2,68 kg.leito-1.dia-1, sendo que 1,15 kg de resíduos são do Grupo A. A taxa de 

1,122 kg.leito-1.dia-1 encontrada neste estudo está abaixo do encontrado por et al (ALVES, 
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2014), estando mais próximo do encontrado por Cussiol, Lange e Ferreira (2001), que 

obtiveram 1,28 kg.leito-1.dia-1 em hospital de Belo Horizonte. 

Gil (2007) obteve, no hospital da Irmandade Santa Casa da Misericórdia de São 

Paulo (SP), o valor de 1,21 kg.leito-1.dia-1, valor muito próximo encontrado por este estudo, 

de 1,122 kg.leito-1.dia-1, e Gil (2007), concluiu que este valor é um valor aceitável, embora 

menor que parte dos valores encontrados por outros pesquisadores do Brasil.  

Uma correta segregação durante a caracterização pode influenciar nos dados 

obtidos, como mostra no trabalho de et al (Alves, 2014), que em estudo com a má 

segregação chegou a 2,68 kg.leito-1.dia-1 de resíduos do Grupo A, e que após a correta 

segregação pode minimizar para 1,15 kg.leito-1.dia-1. O resultado dessa pesquisa demonstra 

o quanto é importante realizar os procedimentos de gerenciamento dos resíduos de serviços 

de saúde de maneira eficaz, possibilitando resultados concretos. 

Pesquisa feita por et al (SALLES, 2017), fez uma avaliação gravimétrica dos 

resíduos de serviços de saúde no município de Rondonópolis (MT), com base em dados de 

PGRSS do ano de 2010 a 2014, sendo que no ano de 2010 o hospital possuía 155 leitos e 

2014 tinha 205 leitos, ele encontrou taxa de geração de 1,57 e 1,98 kg.leito-1.dia-1  , 

respectivamente. 

Outro estudo desenvolvido em três hospitais públicos de Mato Grosso do Sul, 

sendo dois de grande porte e um de pequeno porte, apresentou taxa muito maior, isso pode 

ter ocorrido também devido o autor ter identificado diversas falhas no gerenciamento dos 

RSS. As taxas de geração foram de 4,7 kg.leito-1.dia-1 e 2,4 kg.leito-1.dia-1 (TIVIRILLI et 

al, 2010). 

A quantificação completa dos RSS nos estabelecimentos de atendimento à saúde é 

uma ferramenta indispensável para conhecer a massa de resíduos gerados, a partir dessa 

medida e possível direcionar a escolha de formas adequadas para o acondicionamento, 

armazenamento, coleta e transporte, tratamento e disposição final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A caracterização quantitativa desse estudo confirma resultados encontrados por 

outros pesquisadores, uma vez que a maior geração de RSS em unidades prestadoras de 

atendimento à saúde são os resíduos comuns (Grupo D), seguidos dos resíduos biológicos 

(Grupo A), e por último os resíduos perfurocortantes (Grupo E). O fato dos resíduos do 

grupo D representarem 80% do total de RSS e os resíduos com características de 

periculosidade 20%, denota a importância da adequada segregação, para que mistura de RSS 

não derivem em maiores custos de tratamento e disposição final dos resíduos.  

A caracterização quantitativa dos RSS no hospital de estudo pode ser importante 

insumo a ser agregado ao PGRSS, visando que os gestores conheçam a quantidade de RSS 

gerada no hospital e, assim, possam, além de planejar ações e procedimentos que visem a 

minimização dos resíduos, verificar de fato, a eficiência ou não da implementação de tais 

ações.   

Foi possível através da campanha de amostragem e da observação sistemática do 

gerenciamento dos RSS verificar que existem diferenças na execução dos trabalhos entre as 

equipe que executam os serviços de limpeza e coleta dos RSS gerados, de cada plantão. 

Assim, infere-se que o PGRSS não está sendo cumprido de maneira plena.  

Se faz necessária a implantação de programas continuados de capacitação e 

treinamento para todos os colaboradores do hospital em estudo, assim como ampla 

divulgação do PGRSS a fim de padronizar os procedimentos e obter melhores resultados nas 

ações de minimização e adequado gerenciamento dos RSS . 

Com a observação feita durante os dias de amostragem pode-se perceber que 

poderia ter melhor aproveitamento dos materiais recicláveis, já que não ocorre a segregação 

integral desses resíduos, pois somente segregam-se as caixas maiores e mais fáceis. Foram 

observadas diversas caixas menores de medicamentos que acabam sendo destinados nos 

sacos de resíduos comuns, visto que não possuem um programa de coleta desse material, 

isso se torna uma prática bem comum de acontecer. 

Recomenda-se a realização de investimentos na estrutura física do hospital que dão 

suporte no manejo dos RSS, principalmente nos locais que armazenam esses resíduos 

temporariamente.  
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APÊNDICE A: Questionário aplicado ao responsável do setor administrativo 

do hospital com o objetivo de obter dados gerias sobre a unidade de saúde. 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA  

CAMPUS JI-PARANÁ  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA 
 

Questionário: Levantamento de dados gerais sobre o estabelecimento de assistência à saúde 

(EAS) 

I – IDENTIFICAÇÃO DO EAS 

 Nome do Estabelecimento: 

 Endereço:  

 Bairro: 

 Telefone para contato: 

 E-mail:  

 

II – ESPECIALIDADES EXISTENTES NO EAS 

    1.     7. 

    2.     8. 

    3.     9. 

    4.     10. 

    5.     11. 

    6.     12. 

 

III - RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO PELA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

1. Existe um responsável específico?                         (   ) Sim          (   ) Não 

2. Qual a sua formação?  
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3. Horário de trabalho:   

4. Há quanto tempo trabalha nesta 

unidade hospitalar? 
 

 

 

 

 

IV – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

1. Qual a data de fundação do hospital?  

2. Quantos funcionários existem atualmente no hospital?  

3. Qual é a área física do hospital?  

4. Quantos leitos o hospital possui?  

5. Número de atendimentos por mês?  

6. Número de internações por mês?  

7. A empresa de limpeza e manejo dos  RSS é terceirizada?  

 

8. Quantas pessoas compõem a equipe? 

(   ) Sim     (   ) 

Não 

 

Nro. pessoas 

_______ 

9. O estabelecimento possui CIPA (Comissão Interna de Prevencao 

de Acidentes) ? 
 

 (   ) Sim     (   ) 

Não 

A unidade conta com um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS)? 
 

 (   ) Sim     (   ) 

Não 

 

10.  Como funciona a rotina de coleta dos RSS no hospital?  

 

 

V – SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

1. Tem alguma noção, aproximada, da 

quantidade de RSS gerada  no hospital? 

 

                     

                 (   ) Sim          (   ) Não 

Quantidade  __________________ 

2. Existe segregação dos RSS por categorias? 

 
                (   ) Sim          (   ) Não 
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3. Se existe, quais são esssas categorias?  
 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

4. Como é o acondicionamento dos RSS dentro  

da unidade? 

 
 

 

 

 

5. Há local eclusivo para armazenamento dos 

RSS? 
                 (   ) Sim          (   ) Não 

 

6. A coleta externa é feita por empresa 

especializada? 

 

                (   ) Sim          (   ) Não 

7. Existe abrigo para armazenamento 

temporàrio dos RSS? 
                (   ) Sim          (   ) Não 

       

 

Obs: Se tiver alguma informação que acredite ser importante e que contemple a 

pesquisa, pode fazer sua contribuição.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 
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APÊNDICE B: Tabela com todos os dados obtidos durante os dias de campanha de 

amostragem. 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 1 

DESCARTATA 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 29/10/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 32,25 12,7 22,15 67,1 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 162,1 48,75 59,95 270,8 

Grupo E (perfurocortantes) 9,65 19,7 0 29,35 

Papelão/plástico 9,15 0 4,65 13,8 

Total Geral do Dia (kg) 

 

213,15 81,15 86,75 381,05 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 2 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 30/10/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 10,55 15,25 19,9 45,7 

Grupo B (biológicos) X           X          X           0 

Grupo D (comuns) 83,4 71,25 55,6 210,25 

Grupo E (perfurocortantes) 6,7 4,3 0 11,0 

Papelão/plástico 0 0 3,9 3,9 

Total Geral do Dia (kg) 

 

100,65 90,8 79,4 270,85 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 3 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 31/10/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 14,0 13,25 25,35 52,6 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 84,55 92,1 47,8 224,45 

Grupo E (perfurocortantes) 0 4,85 4,9 9,75 

Papelão/plástico 3,65 0 4,85 8,5 

Total Geral do Dia (kg) 

 

102,2 110,2 82,9 295,3 
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Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 4 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 01/11/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 23,0 0 37,85 60,85 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 101,45 82,9 45,2 229,45 

Grupo E (perfurocortantes) 7,6 0 8,05 15,65 

Papelão/plástico 10,7 0 5,95 16,65 

Total Geral do Dia (kg) 

 

142,75 82,9 97,05 322,7 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 5 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 02/11/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 26,4 0 14,25 40,65 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 158,9 0 37,45 196,35 

Grupo E (perfurocortantes) 9,45 0 6,85 16,3 

Papelão/plástico 9,7 0 0 9,7 

Total Geral do Dia (kg) 

 

204,45 0 58,55 263,0 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 6 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 03/11/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 8,7 0 13,6 22,3 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 63,5 84,3 57,8 205,6 

Grupo E (perfurocortantes) 0 0 5,75 5,75 

Papelão/plástico 8,25 0 2,35 10,6 

Total Geral do Dia (kg) 

 

80,45 84,3 79,2 244,25 

 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Amostra 7 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 04/11/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  
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Kg 

Grupo A (biológicos) 17,45 11,8 12,25 41,5 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 54,3 101,45 69,9 255,65 

Grupo E (perfurocortantes) 0 3,2 7,7 10,9 

Papelão/plástico 3,2 1,65 1.05 5,9 

Total Geral do Dia (kg) 

 

74,95 118,1 90,9 283,95 

 

Caracterização Quantitativa dos RSS em E.A.S de Ji-Paraná 

 

 

 

 

 

Kg 

 

Amostra 8 

 

 

Turno I 

 

Turno II 

 

Turno III 

Total do Dia 

por Grupo 

Dia 05/11/2019 06:30h às 

11hrs 
13h às 16hrs 17h às 19hrs  

Grupo A (biológicos) 17,6 0 28,1 45,7 

Grupo B (biológicos) X X X 0 

Grupo D (comuns) 98,85 0 143,0 241,85 

Grupo E (perfurocortantes) 10,6 0 4,25 14,85 

Papelão/plástico 1,9 0 3,5 5,4 

Total Geral do Dia (kg) 

 

128,95 0 178,85 307,8 

 

 

 

 

 


