
 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 358 

IMPACTO NO MEIO AMBIENTE E NA SAÚDE RELACIONADOS AO 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

Alessandra Batista  

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Regional Catalão da Universidade 

Federal de Goiás 

Alessandraatanasio@yahoo.com.br  

 

Manoel Rodrigues Chaves  

Professor Associado da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão - Orientador 

manoelufg@gmail.com  

 

RESUMO: Os resíduos de serviços de saúde são aqueles gerados pelos diversos 

estabelecimentos de assistência à saúde humana ou animal. Os mesmos vêm aumentando com a 

criação de novas instituições e exige que seja extraído o máximo de recursos naturais existentes, 

acentuando impacto ambiental forçando a preocupação não só com a geração dos resíduos, mas 

com a identificação, segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento 

temporário, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento e destino final. As 

etapas, coleta, transporte e eliminação precisam ser rigorosas, pois, se falharem gera grandes 

problemas ambientais e sanitários. Dá-se ai a contribuição para a redução das alterações 

ambientais causadas por ações ou atividades inadequadas. 

PALAVRAS CHAVE: Resíduos, serviços de saúde; meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os estabelecimentos de saúde reúnem vários estabelecimentos dentre eles hospitais, 

ambulatórios, postos de saúde, farmácia, clinicas odontológicas e veterinárias, atendimentos 

realizados em assistência domiciliar, necrotérios, hemocentros, laboratórios clínicos e pesquisa, 

instituições de ensino os quais vem aumentando e se modernizando exigindo assim que o homem 

se adapte ao ambiente que o cerca.  

O aumento moderado dos serviços faz com que o homem extraia o máximo de recursos 

naturais existentes, liberando resíduos ao meio ambiente acentuando o risco à população. Os 

resíduos de serviços de saúde conceituam se como quaisquer resíduos gerados pelos 

estabelecimentos de assistência a saúde. De acordo com a Resolução nº 358 do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são 
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provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médica assistencial 

humana ou animal, de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de 

farmacologia e saúde, medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados, os provenientes 

de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal, e aqueles provenientes de barreiras 

sanitárias.  

Segundo Grippi (2006) “Os ‘resíduos de serviço de saúde’ constituem os resíduos sépticos, 

ou seja, os que contêm ou potencialmente podem conter germes patogênicos. São produzidos em 

serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, 

postos de saúde etc”. 

 Estes resíduos são constituídos de agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, 

órgãos e tecidos removidos, meios de culturas, animais usados em teste, sangue coagulado, 

luvas descartáveis, filmes radiológicos e outros (SCHNEIDER et al, 2004) 

Os resíduos gerados em um estabelecimento de saúde, de acordo com a Organização 

Pan-Americana de Saúde [OPAS] (1997), apresentam uma natureza heterogênea, e uma 

classificação adequada que permite que seu manuseio seja mais eficiente, econômico e seguro. 

Os RSS podem ser classificados em resíduos infectantes – cultura, vacina vencida, sangue e 

hemoderivados, tecidos, materiais resultantes de cirurgia, agulhas, animais contaminados, 

resíduos que entraram em contato com pacientes (secreções, refeições etc.); resíduos especiais – 

rejeitos radioativos, medicamento vencido, contaminado, interditado, resíduos químicos perigosos; 

e resíduos comuns – não entram em contato com pacientes (material de escritório, restos de 

alimentos etc.). 

A coleta, o transporte e a disposição final destes resíduos precisam ser regidos por normas 

claramente formuladas e definidas. Os resíduos gerados especificamente em hospitais são 

reconhecidos como um problema grave, que pode ter efeitos prejudiciais para o ambiente e para a 

saúde dos seres humanos, pelo contato direto ou indireto. (ASKARIAN; VAKILI; KABIR, 2004). 

 Há de se preocupar não só com a geração dos resíduos, mas também com o 

acondicionamento, transporte, tratamento e destino final. Qualquer falha em um desses processos 

acarreta problemas ambientais e sanitários, colocando em risco a saúde dos envolvidos e ao meio 

ambiente. 

 Muitas leis foram estabelecidas para que os serviços de saúde sejam responsáveis desde 

a geração até o destino final dos resíduos gerados. Destacam - se órgãos como Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Atualmente, vigoram as resoluções nº 5 

(1993) e nº 358 (2005) do CONAMA e a resolução nº 33 (2003) da ANVISA.  

Todos os serviços de saúde geradores de resíduos devem se responsabilizar pelo 

gerenciamento dos mesmos, de forma que esse gerenciamento, sendo adequado, pode evitar 
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ocorrência de doenças nos locais onde são gerados e nos seres humanos que os manuseiam, 

além de reduzir a contaminação do meio ambiente. 

Os resíduos gerados nos serviços de saúde são materiais que necessitam de tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada. O gerenciamento correto abrange a segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, e disposição final. Se forem dispostos em 

qualquer lugar, de qualquer maneira ou se houver falha em algum desses processos acarretará 

problemas ambientais e sanitários que causam danos ao meio ambiente e a saúde pública. São 

materiais nocivos, de alta periculosidade e preocupantes, pois, sua produção vem aumentando a 

cada dia com o crescimento tecnológico.  

O presente estudo tem como justificativa contribuir para a redução dos problemas 

ambientais e sanitários causados pelos resíduos  gerados nos serviços de saúde. Pretende 

descrever o conhecimento existente sobre o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de 

saúde e analisar o as condições de armazenamento e tratamento desses resíduos. 

 

Resíduos Sólidos 

 

O conceito de resíduos sólidos definido pela NBR 10.004 (2004) da ABNT, no contexto da 

Resolução nº. 05/93 do CONAMA "’Resíduos’ nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de 

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

serviços e de varrição”.  

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

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

líquidos cujas particularidades os tornem inadequados para o lançamento na rede pública de 

esgotos, corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em 

face à melhor tecnologia disponível.  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – resolução RDC n°33 de 25 

de fevereiro de 2003, D.O.U. de 05/03/2003, os resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) 

são classificados em cinco categorias de acordo com a sua natureza em:  

Lixo do tipo A - resíduos com risco biológico  

Lixo do tipo B - resíduo com risco químico  

Lixo do tipo C - resíduos radioativos  

Lixo do tipo D - resíduos comuns  

Lixo do tipo E - resíduos perfuro cortantes 

 

• Lixo do tipo A – resíduos potencialmente infectantes 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 361 

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

de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Neste grupo temos:  

A1 – Culturas e estoques de agentes infecciosos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto hemoderivados, descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados, meios de 

cultura, resíduos de laboratório de genética.  

A2 – Bolsas de sangue ou hemoderivados.  

A3 – Peças anatômicas.  

A4 – Carcaças, peças anatômicas e viscerais de animais e cama dos mesmos.  

A5 – Resíduos provenientes de pacientes que contenham ou sejam suspeitos de conter agentes 

Classe de Risco IV, que apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação.  

A6 – Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases oriundos de área 

crítica.  

A7 – Órgão, tecidos e fluídos orgânicos com suspeita de contaminação com proteína priônica e 

resíduos resultantes de atenção à saúde desses indivíduos ou animais. 

 

• Lixo do tipo B - resíduo com risco químico  

Temos resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou 

ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade. Pertencem a este grupo:  

B1 – Resíduos de medicamentos ou insumos farmacêuticos vencidos, contaminados, apreendidos 

para descarte, parcialmente utilizados e demais impróprios para consumo: produtos hormonais, 

antibacterianos, citostáticos, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, imunomoduladores e 

anti-retrovirais.  

B2 – Demais medicamentos não enquadrados no grupo B1.  

B3 – Resíduos de insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela portaria do 

MS344/98 e suas atualizações.  

B4 – Saneantes, desinfetantes e desinfestantes.  

B5 – Substâncias para revelação de filmes de Raio-X.  

B6 – Resíduos com metais pesados.  

B7 – Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto.  

B8 – Outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas.  

 

• Lixo do tipo C - resíduos radioativos  

Pertencem a esse grupo os resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, 

segundo a Resolução CNEN 6.05.  
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• Lixo do tipo D - resíduos comuns  

Enquadram todos os resíduos que não necessitam de processos diferenciados relacionados 

ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados sólidos urbanos 

(RSU). Neste grupo temos:  

D1 – Espécimes de laboratório de análises clínicas e patologia clínica, quando não enquadrados 

na classificação A5 e A7.  

D2 – Gesso, luva, esparadrapo, algodão, gazes, compressas, equipo de soro e outros similares, 

que tenham tido contato ou não com sangue, tecidos ou fluídos orgânicos, com exceção dos 

enquadrados na classificação A5 e A7.  

D3 – Bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50 ml de produto residual (sangue ou 

hemocompetentes).  

D4 – Sobras de alimentos não enquadrados na classificação A5 e A7.  

D5 – Papéis de uso sanitário e fraldas, não enquadrados na classificação A5 e A7.  

D6 – Resíduos provenientes das áreas administrativas dos EAS.  

D7 – Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;  

D8 – Materiais passíveis de reciclagem.  

D9 – Embalagens em geral.  

 

• Lixo do tipo E - resíduos perfuro cortantes 

Enquadram se objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias 

rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. Temos: 

E1 – Lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, lâminas e outros 

assemelhados provenientes de serviços de saúde.  

E2 – Bolsas de coleta incompleta, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de 

agulha, independente do volume coletado. 

 

Legislação 

 

a) A Resolução CONAMA nº 05 de 05 de agosto de 1993 e a Adoção de 

procedimentos para Resíduos Sólidos. 
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, criado através da Lei Federal nº 6.938, de 31 de 

agosto de 981, aprovou a Resolução Nº 05, em 05de agosto de 1993, que dispõe sobre o 

gerenciamento dos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos, aeroportos e terminais 

ferroviários e rodoviários, pois na área da saúde, tornou-se imprescindível a adoção de 

procedimentos que visem controlar a geração e disposição dos resíduos de serviços de saúde, 

principalmente devido ao crescente aumento da complexidade dos tratamentos médicos, com o 

uso de novas tecnologias, equipamentos, artigos hospitalares e produtos químicos, aliado ao 

manejo inadequado dos resíduos gerados, como a queima dos resíduos a céu aberto, disposição 

em lixões, dentre outros. 

 

b) Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e o controle de Resíduos 

Sólidos 

 

Existem algumas normas relativas ao controle dos resíduos de serviços de saúde - RSS, 

no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a saber: 

- NBR 12.807 de janeiro de 1993 - Terminologia dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

- NBR 12.809 de fevereiro de 1993 - Procedimento de Manuseio dos Resíduos de Serviços de 

Saúde. 

- NBR 12.810 de janeiro de 1993 - Procedimento de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde. 

- NBR 7.500 de setembro de 1987 - Símbolos de Risco e Manuseio para o transporte e 

Armazenagem de Materiais. 

- NBR 9.191 de dezembro de 1993 - Especificações de sacos plásticos para acondicionamento de 

lixo. 

- NBR 9.190 de dezembro de 1985 - Classificações de sacos plásticos para acondicionamento de 

lixo. 

- NBR 12.808 - Classificação de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, muito embora esteja em 

vigor, por ter sido editada antes de 1993, não está de acordo com a Resolução CONAMA nº 5/93, 

não devendo, portanto, ser utilizada como referência para adoção da classificação. 

 

c) RDC ANVISA nº. 33 / 2003 de 25 de fevereiro de 2003 - Regulamento Técnico Para 

O Gerenciamento De Resíduos De Serviços De Saúde. 

 

RDC ANVISA Nº. 33 / 2003, de 25 de fevereiro de 2003, publicação em Diário Oficial da 

União dia 05/03/2003 a prova o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - Diretrizes Gerais que constam do Anexo desta Resolução. Compete às 
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Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, em conjunto com os Órgãos de 

Meio Ambiente e de Limpeza Urbana, e à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, no que 

lhe for pertinente, divulgar, orientar e fiscalizar o cumprimento desta Resolução. (M. E. Camargo 

et al., Scientia Plena 5, 070101, 2009 4) 

 

O Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

De acordo com a NBR 10004 (2004) ”Resíduos sólidos são classificados como resíduos 

nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

comercial, agrícola, serviços de varrição e hospitalar, então os resíduos de serviços de saúde são 

classificados como resíduos sólidos”.  

Conforme a ANVISA 306 (2004) “As etapas do gerenciamento dos resíduos de serviço de 

saúde, são: identificação, segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento 

temporário, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento e destino final”. 

 

Identificação 

Segundo ANVISA 306 (2004) “A identificação deve ser feita nos locais de 

acondicionamento, coleta, transporte e armazenamento. Esta identificação deve ser em local de 

fácil visualização e com simbologia conforme a NBR 7500 da ABNT”. 

 

Segregação 

É a separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas, biológicas, estado físico e riscos envolvidos segundo o CONAMA 

358 (2005). 

É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo 

com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e 

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

 

Acondicionamento 

É o ato de embalar os resíduos segregados, em sacos, recipientes, que evitem 

vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Os resíduos sólidos devem ser 

acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, 

baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. ANVISA 306 (2004). 

 

Transporte interno 
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Conforme consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado 

ao armazenamento temporário ou armazenamento externo tem a finalidade de apresentação para 

a coleta. Alguns cuidados devem ser seguidos e destacados: um deles é que o profissional da 

saúde responsável pelo transporte deve estar paramentado com os equipamentos de proteção 

individual adequados, como luva, máscara, avental e botas e outro é que o horário do transporte 

deve ser padrão e não pode coincidir com o horário de visitas, distribuição de roupas limpas, 

alimentos ou medicamentos. Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de 

material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo 

correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este Regulamento Técnico. 

Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. ANVISA 306 (2004). 

 

Armazenamento temporário 

Armazenamento temporário consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os 

resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta 

dentro do estabelecimento e aperfeiçoar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto 

destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário 

com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em 

recipientes de acondicionamento. ANVISA 306 (2004). 

 

Armazenamento externo 

Consta a guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, 

em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Nesta etapa, os resíduos 

gerados devem ficar em um local, geralmente uma sala, onde cada resíduo deve ter um local 

específico para serem armazenados em contenedores. O local do armazenamento deve ser de 

fácil acesso para recolhimento externo, ter uso exclusivo para armazenar os resíduos e oferecer 

segurança aos mesmos até que seja realizada a coleta para a destinação final.  ANVISA 306 

(2004). 

 

Tratamento 

Sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde é o conjunto de unidades, 

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

biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando à minimização do 

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

trabalhador. CONAMA 358 (2005). 
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Destino final 

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

para recebê-lo, de acordo com os critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, em 

consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes. CONAMA 358 (2005). 

 

d) Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010 -  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

 A lei n.º 12.305/2010 de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  

Define resíduos de serviços de saúde sendo os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 

em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama (Sistema Nacional do 

Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente artigo sintetiza os resultados de estudos realizados a partir de uma revisão de 

literatura no qual buscamos em livros, banco de dados e outros documentos, elementos que 

apontem o conhecimento existente sobre o gerenciamento dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos de saúde, onde e como são armazenados e tratados, para contribuir com o 

estudo da temática e nos oferecer material necessário para elaboração de uma discussão sobre o 

assunto em questão. Por meio da análise da literatura publicada traçamos um quadro teórico e 

realizamos a estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. A 

revisão de literatura segundo Lima e Mioto (2007) implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo. O trabalho resultou do 

processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de 

pesquisa escolhido.  

Compreendeu uma análise descritiva acerca do impacto na saúde e meio ambiente 

relacionados ao gerenciamento dos resíduos de saúde, sendo utilizados para a pesquisa os 

bancos de dados Bireme, Lilacs, Medline e Scielo, referentes ao ano de 2008 a 2014 e para a 

busca, os descritores: gerenciamento de resíduos, serviços de saúde, resíduos sólidos, resíduos 

de serviços de saúde, destino de resíduos de saúde, de forma individual e combinados. 

A pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, artigos de revisão, editoriais e diretrizes, 

sendo selecionados 15 trabalhos, de acordo com os critérios de relevância e abordagem do tema, 

independentes da data de publicação. Foram selecionados para análise 7 artigos publicados no 
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idioma português, que apresentaram no título ou no resumo pelo menos um dos descritores de 

interesse. 

 Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva, e a compilação e observação 

dos dados foram utilizadas para direcionar o impacto na saúde e meio ambiente relacionados ao 

gerenciamento dos resíduos de saúde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A nível Federal, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 358 

(2005), dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 

outras providências CONAMA 358 (2005) 

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde constitui-se de um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejado e executado a partir de uma base legal, técnica e científica, 

objetivando proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro e de forma eficiente, 

visando à preservação do meio ambiente, proteção humana, dos recursos naturais e da saúde 

pública.  

São de suma importância de acordo com ANVISA 306 (2004) a identificação, a 

segregação, o acondicionamento, o transporte interno, o armazenamento temporário, o 

armazenamento externo, a coleta e o transporte externo, tratamento e destino final. 

A identificação deve ser feita nos locais de fácil visualização e com simbologia conforme a 

NBR 7500 da ABNT. 

A segregação é uma etapa de grande relevância para que o gerenciamento seja eficaz. 

Esse processo, de acordo com a ANVISA 306 (2004), consiste em acondicionar cada grupo de 

resíduo em um local previamente determinado, isso porque cada um tem características que 

necessitam de cuidados específicos. 

Conforme a ANVISA 306 (2004) e o CONAMA 358 (2005) “Os ‘resíduos do serviço de 

saúde’ são classificados considerando grau de risco, onde cada um destes exige cuidados 

específicos”.  

Os resíduos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a 

ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites 

de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

No transporte interno, enfatiza o cuidado que o profissional da saúde responsável por esta 

etapa precisa estar atento, deve estar paramentado com os equipamentos de proteção individual 

adequados, como luva, máscara, avental e botas e o horário do transporte deve ser padrão,  não 

pode coincidir com o horário de visitas, distribuição de roupas limpas, alimentos ou medicamentos. 
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O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre 

o ponto de geração e o armazenamento externo seja pequena.  

Armazenamento externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos até á realização 

da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. 

É de extrema importância que no local de armazenamento externo a saída de escoamento 

da água seja ligada a rede coletora de esgoto, conforme determinação da estação de tratamento 

de água do Estado, o que permite a limpeza e desinfecção do local de armazenamento.  

 

O tipo de tratamento para inativação depende do tipo de produto a ser descartado. 
Há várias formas de se proceder ao tratamento por desinfecção química ou térmica. 
As tecnologias alternativas de tratamento de resíduos de serviços de saúde 
permitem um encaminhamento dos resíduos tratados para o circuito normal de 
resíduos sólidos urbanos, sem qualquer risco para a saúde pública. As etapas são a 
descontaminação com utilização de vapor em altas temperaturas (autoclavagem); 
tratamento com utilização de micro-ondas de baixa ou de alta frequência; e 
tratamento térmico por incineração. CONAMA 358 (2005) 

A disposição final consiste na prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente 

preparado para recebê-lo, de acordo com os critérios técnico-construtivos e operacionais 

adequados, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competente. 

 Analisando o conjunto de leis que dispõe sobre os resíduos, em estudo, o de serviços de 

saúde é possível perceber que cada uma na sua particularidade contém instrumentos importantes 

na prevenção, redução e geração de resíduos, e que ainda auxiliam na redução dos impactos 

ambientais decorrentes do manejo inadequado. Como já foi dito, um controle preventivo no 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde dando maior importância nas etapas de 

identificação, segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento temporário, 

armazenamento externo, coleta, transporte externo, tratamento e destino final, pressupõe um 

controle nas alterações no meio ambiente causadas por ação ou atividade inadequada. Isso 

justifica o cuidado com a responsabilidade no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de pesquisar a história do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, 

conclui-se que é de suma importância o gerenciamento à atividade de assistência à saúde 

humana. A necessidade de diminuir os riscos gerados pelos resíduos de serviços de saúde fez 

com que cada gerador se preocupe com seus resíduos, minimizando os riscos de contaminação 

do meio ambiente e dos trabalhadores. 
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Os resíduos de serviços de saúde antes não dispunham de normas de tratamento por 

parte do poder público, cada gerador fazia seu descarte conforme achava correto. A legislação foi 

estabelecida e tem sido aceita pelos profissionais da área da saúde, não somente como uma 

coletânea de leis impostas, e sim como um conjunto de ações capazes de preservar o bem-estar 

de todos. 

As condutas e responsabilidades pelos resíduos segundo ANVISA 306 (2004) e o 

CONAMA 358 (2005) dispõem sobre o gerenciamento dos mesmos nas  etapas de coleta, 

transporte e eliminação, refletindo um processo de mudança de paradigma no trato dos resíduos, 

fundamentada na análise dos riscos envolvidos, em que a prevenção passa a ser eixo principal e 

o tratamento é visto como uma alternativa para dar destinação adequada aos resíduos.  

A mesma legislação obriga a criação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço 

de Saúde – PGRSS, e este quando elaborado leva em consideração a realidade do local gerador 

de resíduos, tornando possível gerencia-lo, determinando as etapas que os mesmos devem 

seguir, desde sua geração até sua destinação final. 

Os grupos de resíduos de serviços de saúde podem causar alterações ao meio ambiente e 

ao ser humano, perdendo espécies e habitats, alterado a saúde por falta de consciência 

ambiental. 
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