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―Resíduos sólidos são apenas matéria-prima que não 

utilizamos porque somos burros demais.‖ 

Arthur C. Clarke 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Em um Estado empreendedor, que desenvolve ações em prol da coletividade, é um 

contrassenso que se deixe de agregar valor à cadeia de resíduos, promovendo a saúde e 

respeitando o meio ambiente. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o gerenciamento 

reverso dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais Pro-Hosp de Minas Gerais. Para isso, 

foi preciso identificar a cadeia logística reversa dos resíduos de serviços de saúde daqueles 

hospitais, descrevendo também as práticas relacionadas à gestão de resíduos. Além disso, 

estimou-se o volume potencial de geração de RSS. O SUS pode, assim, gerenciar os 

Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), de maneira a prevenir os riscos (biológicos, 

químicos, perfuro-cortantes, radioativos), impedindo que se transformem em dano à saúde da 

população. O referencial teórico em que se baseia o presente estudo divide-se em três 

grandes áreas: a Administração Pública, sob a perspectiva do meio ambiente, promoção da 

saúde e quem são os hospitais Pro-Hosp; resíduos sólidos urbanos, com a separação dos 

RSS; e a logística reversa de resíduos dos serviços de saúde. A logística empresarial (com 

uma breve contribuição complementar da área hospitalar) e a reversa — diferenciando-se 

esta da verde, ecológica ou ecologística, também merecem atenção, nesta pesquisa, sem, 

todavia, serem estudadas a fundo. Faz-se também a diferenciação da simbiose industrial. Em 

relação à metodologia, mais precisamente o procedimento técnico, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica, documental e o estudo de campo. Na questão da medição do volume potencial 

médio de geração de RSS, foi levantada a média de geração dos hospitais Pro-Hosp, por tipo 

de resíduos. Como apresentado nos resultados, 90,72% dos resíduos comuns possuem 

potencial de reciclagem. A falta de atenção com este potencial perdido joga no lixo um 

montante financeiro significativo (mais de R$ 2 milhões de reais), além de aumentar o 

volume de material descartado, requerendo maiores investimentos do poder público na 

construção de aterros. Apenas 25,53% dos hospitais contavam com serviço de coleta seletiva 
de resíduos comuns. A média de geração de RSS com risco biológico naqueles hospitais 

(8,67 kg/leito/dia) é maior que a média americana(7,5 kg/leito/dia), latino-americana (1,0-4,5 

kg/leito/dia) e brasileira (1,2-3,8 kg/leito/dia). A destinação final foi outro problema 

relevante, pois nem todos os municípios com  hospitais Pro-Hosp contavam com aterros 

sanitários e Usina de triagem/ compostagem regularizados. Além dos riscos ao meio 

ambiente e à população, o depósito de RSS em locais inadequados não reintegra os resíduos 

a uma cadeia de suprimentos. No âmbito do Estado de Minas Gerais, os resultados apontam 

que grande parte dos estabelecimentos de saúde tem dificuldades para ter um ciclo logístico 

reverso eficiente, tanto na fase intraestabelecimento, por falta de capacitação de seus 

colaboradores, como na fase extraestabelecimento, por falta de opção de locais licenciados 

para a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde. 

 

 

Palavras-chave: Logística Reversa. Resíduos de Serviços de Saúde. Hospitais públicos. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

In an entrepreneur State concept that carries out actions focusing the community, is not 

acceptable to miss the opportunity to add value to the waste chain, promoting health and 

respecting the environment. The objective of this research was to examine the health services 

waste reverse management of Pro-Hosp hospitals at Minas Gerais State. It is required to 

identify the health services waste reverse logistics chain from those hospitals, also describing 

the practices related to waste management. Furthermore, was estimated the potential volume 

of those waste. The National Brazilian Health System - SUS may manage the Health 

Services wastes, eliminating hazards (biological, chemical, skin-piercing and radioactivity), 

preventing it to become health damage to the population. The theoretical framework that 

underlies this study is divided into three major areas: public administration, with the 

perspective of the environment, health promotion and the description of which public 

hospitals where selected, Urban Waste, including Health System Waste; Health Services 

Reverse Logistics Waste. The logistics (as a brief additional contribution of the hospital 

management) and the reverse - differentiating it from the green, ecological or eco-logistics, 

also got attention in this research, however, without being thoroughly studied. Is also 

decrypted the differentiation of industrial symbiosis. The methodology used a technical 

procedure to do the bibliographical research and the field study. Whas necesseray to 

measuring the potential average volume of health services waste, according to each type of 

waste. As shown in the results, 90.72% of common waste has potential for recycling. Not 

attempting to this loses the potential incomes, throwing in the garbage a significant amount 

of money (over R$ 2 million). Besides increasing the volume of discarded material, it 

requires major investments of public management in landfills. Only 25.53% of the hospitals 

classified their common waste acoording to recycling. The Health services waste average in 

those hospitals with biohazard risk (8.67 kg / bed / day) is higher than the U.S. average (7.5 

kg / bed / day), Latin America (1.0 to 4.5 kg / bed / day) and Brazil (1.2 to 3.8 kg / bed / 

day). The final destination was another major problem, since not all municipalities with 

hospitals Pro-Hosp relied on landfill and Plant sorting / composting regularized. Besides the 

risks to the environment and population, when health systems waste go to inappropriate 

places not reinstate it into a supply chain. At  Minas Gerais State, the results indicate that 

most health facilities have difficulties to have an efficient reverse logistics cycle, for lack of 

training of its employees, or no choices of licensed places for final disposal of Urban and 

health services waste. 

 

 

Word-key: Reverse Logistic. Health Waste. Public Hospitals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em qualquer parte do mundo, as sociedades requerem, para suas necessidades em geral, a 

transformação de recursos naturais em produtos beneficiados. Esses produtos, quando 

atingem os fins para os quais foram criados, ou seja, o fim da sua vida útil, acabam por ser 

descartados. Essa dinâmica só passou a se constituir um problema quando a quantidade de 

pessoas cresceu exageradamente, gerando um imenso volume de resíduos. Até então, a 

natureza tinha condições de reciclar os resíduos descartados mais rapidamente do que a 

humanidade era capaz de produzi-los. Cunha e Filho (2002) afirmam que a quantidade de lixo 

gerada no mundo é enorme, sendo o seu mau gerenciamento um desperdício de recursos 

financeiros significativos, provocando danos ao meio ambiente e comprometendo a saúde e o 

bem-estar da população. Todo esse processo acaba levando à deterioração do ambiente 

natural, pois a quantidade de resíduos sólidos que a sociedade produz é uma das fontes 

indiscutíveis de deterioração ambiental. O crescimento desordenado da população e o 

aumento da renda per capita, associados à inadequação produtiva e de consumo, constituem 

fatores globais que explicam o crescente descarte dos resíduos sólidos no meio ambiente 

(ELY, 1988). 

 

O volume de resíduos que a sociedade consumiu e não mais possui utilidade aumenta 

conforme cresce a população. O consumo cotidiano de produtos industrializados é 

responsável pela contínua produção de lixo. A produção de lixo nas cidades é de tal 

intensidade que não é possível conceber uma cidade sem considerar a problemática gerada 

pelos resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final. Nas cidades brasileiras, 

geralmente, esses resíduos são depositados a céu aberto. A problemática ambiental gerada 

pelo lixo é de difícil solução, e a maior parte das cidades brasileiras apresenta um serviço de 

coleta que não prevê a segregação dos resíduos na fonte. Nessas cidades, é comum observar 

hábitos de disposição final inadequados de lixo. Materiais sem utilidade se amontoam 

indiscriminada e desordenadamente, muitas vezes em locais indevidos como terrenos baldios, 

margens de estradas, fundos de vale e margens de lagos e rios (MUCELIN; BELINI, 2008). 

 

No grupo de Resíduos Urbanos, uma fração menor do total compõe-se de Resíduos dos 

Serviços de Saúde – RSS, que se diferenciam pelos riscos potenciais. Podem contaminar o 
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meio ambiente; provocar acidentes de trabalho em profissionais da assistência à saúde, de 

limpeza interna e urbana, bem como catadores; ser reutilizados indevidamente etc.  

 

Conforme Zamoner (2009), vários estudos demonstram que grande parte dos acidentes de 

trabalho com perfuro-cortantes ocorre no momento da disposição desses resíduos. As agulhas 

foram o item mais frequentemente associado a injúrias, bem como os procedimentos de 

reencape e coleta dos resíduos. A autora relata ainda que estudos sobre a ocorrência de 

acidentes com perfuro-cortantes com o pessoal de apoio de um hospital tailandês, incluindo 

trabalhadores da lavanderia, limpeza, recepção e almoxarifado, constataram que 61% desses 

funcionários tinham sofrido uma injúria perfuro-cortante no último ano, mas apenas 25,4% a 

reportaram.  

 

A maior parte dos acidentes ocorreu com funcionários da limpeza que lidavam com materiais 

perfuro-cortantes dispostos inadequadamente pela equipe clínica. A disposição inadequada 

estava associada com 54,7% de todas as injúrias. Além disso, catadores, à procura de 

materiais para vender ou consumir, ―acabam expostos à contaminação, ao remexer resíduos 

mal destinados, colocando em risco sua própria saúde e servindo de vetores para a propagação 

de doenças contraídas no contato com esses resíduos‖ (ZAMONER, 2009, p.1947). Para Silva 

e Hoppe (2005), o manejo inadequado dos resíduos pode promover a contaminação de toda a 

massa dos resíduos. 

 

No Brasil, conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 2000, apenas 63% 

dos municípios pesquisados realizavam a coleta diferenciada dos RSS (IBGE, 2000). Apesar 

de, em 2008, o IBGE ter realizado uma nova coleta sobre saneamento básico, os dados sobre 

RSS ainda não estavam disponíveis. Em Minas Gerais, a destinação final de RSS é um 

problema com enfrentamento insuficiente. De acordo com a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM, 2009), apenas cinco aterros sanitários atendem às condições adequadas de 

licenciamento ambiental. Já 385 municípios do Estado acabam depositando seus RSS em 

lixões inadequados ou transportando-os por longas distâncias, representando alto risco de 

acidente. Ainda sobre as etapas fora do ambiente interno das organizações, a oferta de um 

local para destinação final é maior nas regiões mais ao sul do Estado de Minas Gerais 

(FEAM, 2009).  
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Para lidar com a questão em Minas Gerais, há o projeto ―Minas sem Lixões‖, da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente - FEAM, que visa a criar aterros microrregionais para a 

disposição final adequada. Dada a relevância da questão, o Sistema Único de Saúde – SUS 

deve corresponsabilizar-se pelo gerenciamento reverso da cadeia de resíduos dos serviços de 

saúde. Segundo Machado et al. (2007, p.337), ―a partir da implementação do SUS, não só foi 

desencadeado um processo de ampliação na quantidade de serviços de saúde, como também 

na qualidade destes, já que um de seus princípios é o da integralidade [...].‖ Em Minas Gerais, 

a atenção hospitalar à saúde no SUS conta com um programa que estabelece uma parceria 

entre o Estado e os hospitais públicos e filantrópicos prestadores de serviços para o SUS/MG, 

envolvendo a participação dos gestores municipais, Conselhos de Saúde Municipal e o 

Conselho Estadual de Saúde (MINAS GERAIS, 2006b). É denominado Programa de 

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG – Pro-Hosp, que se 

apresenta como a principal ação do Plano de Desenvolvimento Regionalizado do governo do 

estado de Minas Gerais e da construção das redes de atenção à saúde, pois foca os hospitais de 

referência dos municípios-pólos macro e microrregionais (MINAS GERAIS, 2006b). Em 

longo prazo, o programa efetiva a regionalização da assistência à saúde com a resolutividade 

de pelo menos um hospital público ou filantrópico de cada microrregião e de cada 

macrorregião em procedimentos de média e alta complexidade, respectivamente (MINAS 

GERAIS, 2006b). 

 

Para a compreensão da cadeia de resíduos de forma sustentável, segura e visando ao ganho 

econômico e à promoção da saúde coletiva, é preciso o gerenciamento logístico, de modo a 

contemplar as variáveis pertinentes. Após tramitar duas décadas no congresso, a Lei 12.305 

foi promulgada no dia 2 de agosto de 2010, estabelecendo a obrigatoriedade da logística 

reversa no país — envolvendo o governo, as empresas e a sociedade. Essa lei representa um 

grande avanço, institucionalizando a responsabilidade e a corresponsabilidade de cada um dos 

participantes da cadeia de suprimentos e resíduos. 

 

Beneficiando-se dessa questão, o SUS pode, assim, gerenciar os resíduos dos serviços de 

saúde de maneira a prevenir os riscos (biológicos, químicos, perfuro-cortantes, radioativos), 

evitando que se transformem em dano à saúde da população.  

 

Assim, diante de todos esses dados até aqui elencados, a pergunta desta pesquisa é: ―Como os 

hospitais Pro-Hosp realizam o gerenciamento reverso de resíduos de serviços de saúde?‖ 
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1.1 Justificativa 

 

 

Numa perspectiva de Estado empreendedor e que desenvolve ações em prol da coletividade, é 

um contrassenso que se deixe de agregar valor aos resíduos e à cadeia da qual estes fazem 

parte, promovendo a saúde e respeitando o meio ambiente. Depositar resíduos no solo ou 

aterrá-los não os reintegra a uma cadeia de suprimentos. É necessária uma política efetiva de 

gerenciamento de uma cadeia de valor que seja sustentável, gerando ganho econômico e 

saúde para a comunidade. Ciplet (2006) afirma que os recursos naturais são desperdiçados 

quando são queimados ou simplesmente direcionados aos aterros. Sendo limitados, perder a 

oportunidade de reciclar e dar nova destinação é improcedente. ―O processo de reciclagem 

traz benefícios para a comunidade, pois gera empregos e renda, além de contribuir para a 

redução da poluição ambiental, pois menos resíduos são depositados em aterros, e ainda 

implica o menor gasto de recursos naturais‖ (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004, p.749). 

 

Ciplet (2006) recomenda que se invista na reciclagem, que absorve sete vezes mais gás 

carbônico que a incineração fracionada, ao contrário da queima de resíduos. Haveria menos 

uso de mão-de-obra nos processos de queima que de reciclagem, que pode gerar atividades 

secundárias que agregam ainda mais valor à cadeia. Ainda sobre a incineração usada para 

evitar o acúmulo de resíduos, há evidências que indicam a presença de microparticulado 

danoso em procedimentos de queima, como componentes orgânicos voláteis, metais pesados, 

dioxinas, dióxidos de enxofre, monóxido de carbono, mercúrio, dióxido de carbono e furanos. 

Esses compostos apresentam riscos à saúde humana. Como exemplo, o autor menciona as 

dioxinas, que são os agentes carcinogênicos mais potentes conhecidos pela humanidade. Os 

limites de emissão para incineradores (incluindo queima de massa, gasificação, pirólise e 

plasma) não têm níveis de segurança confiáveis.  

 

A participação governamental é fundamental para um correto gerenciamento reverso da 

cadeia de resíduos, uma vez que é um preceito legal do Estado fiscalizar a correta destinação 

dos resíduos em geral. Numa perspectiva de Estado empreendedor, abordada na revisão 

bibliográfica, interessaria ao Estado prover o gerenciamento reverso dos resíduos dos serviços 

de saúde. Além de reintegrar os resíduos a uma cadeia de valor, a logística reversa poderia 

contribuir para que o Estado adotasse práticas que reduzissem o impacto ambiental, 

aumentassem a segurança do transporte e manuseio de resíduos, diminuíssem o volume de 



 
 

 

23 

resíduos gerados, os custos de manuseio e os impactos gerados como um todo. Essa atuação 

precisa ocorrer no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, que centraliza as ações em 

saúde coletiva no país, conforme texto da Constituição Federal. No aspecto legal, a Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

institucionaliza a logística reversa em todo o país. A promulgação dessa lei aconteceu durante 

o período desta pesquisa, após duas décadas tramitando no Congresso. O poder público, o 

setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para 

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 

determinações estabelecidas nessa Lei e em seu regulamento (BRASIL, 2010). 

 

Para agregar valor econômico aos resíduos, as ações, além de se basearem na redução, reúso e 

reciclagem e no plano de gerenciamento de resíduos, precisam formar uma cadeia sustentável 

O embasamento teórico dessa questão passa essencialmente por uma abordagem da logística 

reversa de resíduos dos serviços de saúde. Outro ponto a considerar é o gerenciamento reverso 

estatal no âmbito do SUS, que é a forma como se faz a logística reversa dos RSS na esfera 

pública, devido à sua importância na integralização e promoção da saúde, conforme Machado 

et al. (2007). 

 

A logística reversa, ao propor o gerenciamento reverso estatal, permite ao Estado gerir os 

resíduos dos serviços de saúde de forma eficiente e segura para a saúde da população e para o 

meio ambiente. Além disso, quando há formas de reentrada dos resíduos em cadeias 

produtivas, estes adquirem valor econômico, gerando ganhos em transporte, armazenagem, 

produção e matérias-primas No Brasil e em Minas Gerais, o que se observa é um 

comportamento ―de tudo ou nada‖: ou todos os resíduos são segregados como perigosos, ou 

nada é separado, e os resíduos de serviços de saúde acabam sendo dispostos como resíduos 

comuns ou domiciliares (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004; LUIZ-PEREIRA; COELHO, 

2009). Hospitais, por realizarem vários procedimentos que geram resíduos de serviços de 

saúde e pelo grande volume produzido, merecem especial atenção (GARCIA; ZANETTI-

RAMOS, 2004; SILVA; HOPPE, 2005). 

 

Os hospitais públicos e filantrópicos que fazem parte do SUS e que são considerados 

referência nas micro e macrorregiões são os que participam do Pro-Hosp. Por isso, esta 

pesquisa aborda esses hospitais, que são considerados geradores de resíduos de serviços de 

saúde, conforme previsto na Resolução RDC nº 306/2004 e sujeitos também à Lei nº 12.305. 
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A análise do gerenciamento reverso de resíduos dos serviços de saúde trará ao saber científico 

a visão sistêmica e integrada da problemática dos materiais descartados. Será possível 

compreender como o distribuidor, o gerador de resíduos e o descarte final se inserem em uma 

mesma cadeia pela qual todos são responsáveis pelos resíduo. Conhecer essa rede demanda 

um método científico, sistematizado e replicável, ampliando as aplicações, agregando 

conhecimentos à área de logística reversa. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o gerenciamento reverso dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais Pro-Hosp 

de Minas Gerais. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar a cadeia logística reversa dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais 

Pro-Hosp de Minas Gerais; 

 Estimar o volume potencial médio de geração de RSS dos hospitais Pro-Hosp; 

 Descrever as práticas relacionadas à gestão de resíduos, nesses hospitais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O referencial teórico divide-se em três grandes áreas: a Administração Pública, sob a 

perspectiva da promoção da saúde, sustentabilidade, e quem são os hospitais Pro-Hosp; 

resíduos sólidos urbanos, com a separação dos RSS; e a logística reversa de resíduos dos 

serviços de saúde. A logística empresarial (com uma breve contribuição complementar da 

área hospitalar) e a reversa — diferenciando-se esta da verde, ecológica ou ecologística, 

também merecem atenção, nesta dissertação, sem, todavia, serem estudadas a fundo. Faz-se 

também a diferenciação da simbiose industrial e dos parques ecoeficientes. A FIG. 1 elucida 

as principais etapas do estudo, em que seus termos são tratados de forma a embasar a coleta 

de dados da pesquisa, metodologia e o cumprimento dos objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Principais etapas do estudo. 

Fonte: própria 

¹ Apenas visam a complementar conceitos, sem serem, contudo, o foco desta revisão. 

 

2.1 A Administração Pública e o papel do Estado 

 

 

A discussão sobre o papel do Estado centra-se na questão dos requisitos societais, 

organizacionais e políticos que levam à atuação estatal eficiente (KAUFFMAN, 1996). Em 

busca de atender aos anseios da coletividade e justificar a existência do próprio Estado, várias 
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medidas são tomadas. A burocracia, tradicionalmente ligada à ideia de gestão do serviço 

público, sempre passou por diversas críticas. Vários autores ressaltam como a forma como a 

burocracia tem sido usada mostra-se incapaz de ser eficiente no atendimento dos anseios 

coletivos e difusos Secchi (2009). 

 

Para Barzelay (1992), o modelo weberiano, a partir da década de 70, foi substituído por um 

paradigma ―pós-burocrático‖. Visando a enfrentar os obstáculos atuais e que a burocracia não 

foi capaz de atender, Secchi (2009) afirma que a literatura apresenta dois modelos 

organizacionais e um paradigma relacional que são apresentados a seguir: 

 

A administração pública gerencial (APG) e o governo empreendedor (GE) 

são modelos organizacionais que incorporam prescrições para a melhora da 

efetividade da gestão das organizações públicas. O movimento da 

governança pública (GP) se traduz em um modelo relacional porque oferece 

uma abordagem diferenciada de conexão entre o sistema governamental e o 

ambiente em que circunda o governo (SECCHI, 2009, p.349). 

 

O autor ilustra a diferenciação da forma como o cidadão é visto. Enquanto no modelo 

burocrático ele é chamado de usuário, na APG e GE, é chamado de cliente, que demanda 

ações à gestão pública. Além disso, de acordo com Secchi (2009), o controle encontra-se em 

todos os modelos organizacionais abordados. O planejamento tem ênfase especial pela APG e 

GE no planejamento estratégico, no acordo de objetivos entre políticos, burocratas e cidadãos 

e na implantação da administração por objetivos.  

 

O modelo da burocracia enfatiza a organização pela análise e descrição de cargos, a divisão 

racional das tarefas, a criação de fluxogramas e canais de comunicação entre departamentos e 

setores. A contribuição mais marcante à governança é a direção, compreendida como a soma 

de liderança e atividades de coordenação. O modelo relacional da GP enfatiza a coordenação 

entre atores públicos e privados, a capacidade de coordenação horizontal entre organizações 

públicas, organizações do terceiro setor, cidadãos, redes de políticas públicas e organizações 

privadas e a busca de soluções para problemas coletivos (SECCHI, 2009). A APG, segundo 

Bresser-Pereira (1998), conceitua-se teoricamente nas seguintes bases: 

 

a) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para 

os níveis políticos regionais e locais; 

 



 
 

 

27 

b) descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos; 

 

c) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal, pressuposto da 

confiança limitada e não da desconfiança total; 

 

d) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 

processos administrativos; e 

 

e)  administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida. 

 

Bresser-Pereira (1998) destaca a questão da gestão da própria máquina pública, em especial as 

relações de descentralização e controle. O GE, segundo Osborne e Gaebler (1998), pode ter 

um escopo mais amplo, baseado em dez mandamentos: 

 

a) governo catalisador: agindo coletivamente, para que os agentes sociais consigam o 

bem comum; 

 

b) governo que pertence à comunidade: há a integração com os cidadãos, que podem 

participar da construção das soluções coletivas; 

 

c) governo competitivo: numa perspectiva de competição entre a ação pública e a 

governamental, o Estado se vê obrigado a melhorar suas estratégias; 

 

d) governo orientado por missões: ter menor atenção em atividade-meio e sim para 

aquilo a que se destina o Estado; 

 

e) governo de resultados: a administração deve-se dar por objetivos, devidamente 

mensuráveis; 

 

f) governo orientado ao cliente: o foco deve sair de dentro da organização para os seus 

clientes; 
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g) governo empreendedor: as práticas que gerem valor ao Estado na cadeia econômica 

devem ser fomentadas; 

 

h) governo preventivo: numa ação contingencial, através de estratégias de prevenção de 

problemas e não por intervenções pontuais ex post facto. 

 

i) governo descentralizado: o empoderamento dos agentes públicos, visando a que 

atuem de forma eficiente e eficaz em prol do alcance dos resultados; 

 

j) governo orientado para o mercado: criação de agências reguladoras, certas prestações 

de serviço e ganhos financeiros.  

 

Nessa perspectiva do papel do Estado, não cabe discorrer sobre as questões da governance 

(MELLO, 1995), da resistência das elites governamentais à captura por parte de grupos de 

interesse (FRISCHTAK, 1994), da promoção da accountability (PZEWORSKI, 1995) e do 

competition surrogate (ISRAEL, 1989). Apesar de incluírem a atuação estatal, essas 

perspectivas englobam também mercados, redes sociais, associações e hierarquias, em 

especial quando se fala de modos alternativos de governance, ultrapassando o objetivo desta 

revisão teórica. 

 

Para Farah (2006), o governo de Getúlio Vargas, nos anos 30, inicia o ciclo de inovações na 

gestão pública do Brasil, através da consolidação de um novo papel para o Estado — 

notadamente desenvolvimentista e em busca da delimitação de uma identidade nacional. Já 

Abrucio (2007) afirma que Bresser-Pereira foi pioneiro em perceber que a administração 

pública mundial passava por grandes mudanças também necessárias ao Brasil, mas que ele 

nem sempre soube traduzir politicamente tais transformações para as peculiaridades 

brasileiras. É importante observar que Abrucio (2007) não detalha quais peculiaridades seriam 

essas. 

 

2.1.1 Sustentabilidade e gestão pública 

 

Para se discutir as práticas de gestão pública no Brasil, é preciso destacar a relevância de 

Bresser Pereira neste contexto. As ideias de Bresser se apoiavam em uma administração 
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voltada para resultados, ou modelo gerencial. A reforma Bresser, ainda segundo Abrucio 

(2007), deixou de incorporar outros setores essenciais da União. Destaca-se principalmente a 

proteção ao meio ambiente, que foi esquecida pela proposta original. 

 

O conceito de sustentabilidade relaciona a forma como se pode garantir os insumos dos quais 

se prescinde. Retomando Romeiro (1998, p.248), este afirma que ―o desenvolvimento, para 

ser sustentável, deve ser não apenas economicamente eficiente, mas também ecologicamente 

prudente e socialmente desejável‖. Essa visão se encaixa na perspectiva de ação 

governamental empreendedora abordada. 

 

Para essa sustentabilidade, Sachs (2000) elenca cinco dimensões: econômica, ecológica, 

espacial, social e cultural. Para um projeto ser economicamente viável, é preciso que haja uma 

fonte de financiamento ou outro meio oneroso que custeie a ação econômica. Os recursos 

naturais devem ser consumidos em uma escala que não leve à degradação do meio ambiente. 

O meio ecológico, em um sistema sustentável, é tratado de forma que não seja deteriorado e 

que não haja acúmulo de resíduos. Classicamente, a sustentabilidade é associada ao equilíbrio 

entre o social, o ambiente e a economia (CASAGRANDE JR., 2004). Todavia, Sachs (2000) 

amplia a sustentabilidade de uma maneira mais madura. 

 

Essa abordagem da questão ambiental nas organizações vem ganhando importância crescente 

desde a década de 70, quando os consumidores desenvolveram maior consciência ambiental e 

passaram a cobrar postura similar das indústrias de bens de consumo ou serviços. A 

relevância do tema foi-se acentuando no início da década de 80, mas somente a partir da 

década de 90 cresceu a preocupação com os impactos ambientais causados por materiais e 

produtos, que, no seu pós-consumo, são depositados de forma inadequada na natureza. O 

escopo e a escala das atividades de reciclagem e reaproveitamento de produtos e embalagens 

têm aumentado consideravelmente nos últimos anos (LACERDA apud GOTO; SOUZA, 

2008). 

 

Independentemente da natureza pública ou privada dos agentes promotores do 

desenvolvimento, as populações precisam ter seus aspectos geográficos considerados, como 

localização espacial e demografia. A renda e as relações sociais (como a dignidade da pessoa 

humana) são alguns dos elementos constitutivos das relações em coletividade. Conforme 

explicita Sachs (2000), deve-se respeitar o conjunto cultural (valores, conceitos) de uma 
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sociedade, integrando-se de forma equilibrada. Esse conceito é mais amplo que o de Hardi 

(2002), que, através do dashboard of sustainability, destaca a sustentabilidade baseada nas 

dimensões propostas pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: 

institucional, social, econômica e ecológica. O barometer of sustentability, proposto por 

Prescott-Allen (1999), combina o bem-estar humano e do ecossistema, através da medição de 

indicadores biofísicos e de saúde social (BOSSEL, 1999). 

 

O impacto ambiental possui várias perspectivas de avaliação. Além do dashboard e do 

barometer, autores como Wackernagel e Rees (1996), através do livro Our Ecological 

Footprint, marcam o início dos trabalhos de vários pesquisadores nessa outra questão. 

Ecological Footprint pode ser traduzido como ―pegada ecológica‖ e corresponde ao espaço 

ecológico correspondente para sustentar um determinado sistema ou unidade (CHAMBERS; 

SIMMONS, 2000). É uma ferramenta que faz a correlação correspondente entre terra ou água 

produtiva necessária à sustentação do consumo de matérias-primas e a assimilação de dejetos. 

O aumento do interesse nesse método é destacado por Chambers, Simmons e Wackernagel na 

área privada (2000). 

 

Voltando à questão da sustentabilidade na área pública, em especial quando integrada à GP, 

Barata (2007) destaca o surgimento, em 1999, da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e oficializada pela Portaria nº 

510/2002, que pretendeu instaurar um processo de construção de uma nova cultura 

institucional na Administração Pública, visando à conscientização dos servidores para a 

otimização dos recursos para o combate ao desperdício e para a busca de uma melhor 

qualidade do ambiente de trabalho. Visa a colocar as empresas em sintonia com a concepção 

de ecoeficiência, incluindo critérios socioambientais nos investimentos, compras e 

contratações de serviços dos órgãos governamentais (BARATA, 2007).  

 

A Agenda visa ao levantamento dos aspectos e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida 

da produção ou dos serviços prestados e à organização de planos de emergência. Para sua 

implementação, Barata (2007) destaca, na A3P, alguns pontos importantes: a criação de um 

grupo responsável pela Agenda na empresa, composto por servidores de várias áreas da 

instituição; a realização do diagnóstico da situação, identificando pontos críticos e avaliando 

os impactos ambientais e desperdícios; a elaboração do planejamento integrado, envolvendo o 

maior número de colaboradores e áreas de trabalho; a definição de projetos e atividades, 
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priorizando ações de maior urgência; a implementação das atividades programadas, 

realizando treinamentos e disponibilizando recursos físicos e financeiros; a avaliação e o 

monitoramento do desempenho ambiental, identificando avanços e deficiências; a busca de 

uma melhoria progressiva através da avaliação sistemática, do replanejamento, da introdução 

de novas tecnologias e da capacitação de funcionários. 

 

A FIG. 2 apresenta  a sistematização de um escala de prioridades para gerenciar materiais e 

resíduos sólidos. A prioridade deve sempre recair sobre a prevenção de resíduos e da poluição 

primária. Em seguida, prevenir resíduos e poluição secundária. Como última opção, o 

gerenciamento de resíduos orientado à incineração, aterros etc. 

 

FIGURA 2 - Prioridades sugeridas para gerenciar a utilização de materiais e resíduos sólidos. 

Fonte: MILLER, 2008, p.448. 

 

2.1.2 Promoção da saúde 

 

 

No Brasil, são consideradas obrigações do Estado a garantia ao acesso a serviços e a 

promoção da saúde (CARDOSO JR.; JACCOUD, 2005). A questão da saúde no Brasil 

1ª Prioridade 2ª Prioridade Última prioridade 

Prevenção de 
Resíduos e 
Poluição Primária 

Prevenção de 
Resíduos e 
Poluição 
Secundária 

• Reaproveitar 
produtos 
• Reparar 
produtos 
• Reciclar 
• Compostar 
• Comprar 
produtos 
reutilizáveis e 
recicláveis 

Gerenciamento de 
Resíduos 

• Tratar os resíduos 
para reduzir a 
toxicidade 
• Incinerar resíduos 
• Depositar os resíduos 
em aterros 
• Lançar os rejeitos no 
meio ambiente para 
que sejam dispersos 
ou diluídos 

• Alterar os processos 
para eliminar a 
utilização de 
substâncias químicas 
nocivas 
• Comprar produtos 
diferentes 
• Utilizar menos 
produtos nocivos 
• Reduzir a embalagem 
e materiais nos 
produtos 
• Fabricar produtos que 
durem mais e sejam 
recicláveis, 
reaproveitáveis e fáceis 
de reparar 
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precisa ser focada no Sistema Único de Saúde - SUS. Afinal, são prerrogativas do SUS a 

integralidade da assistência e as ações em conjunto em prol da promoção da saúde coletiva. 

 

Do SUS, emergem princípios básicos: acesso universal e igualitário a ações 

e serviços; participação comunitária; rede regionalizada e hierarquizada; e 

descentralização, cujas ações de saúde devem ser desenvolvidas de acordo 

com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda a princípios como: universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, 

entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema; divulgação de informações 

quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário; 

igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie (MACHADO et al., 2007, p.337). 

 

Castelar, Mordelet e Grabois (1995) chamam de ―hospitalocentrismo‖ a força da rede 

hospitalar em face da debilidade da rede assistencial básica de saúde no Brasil. Nesse 

contexto, há grande geração de resíduos e muitos riscos decorrentes das práticas hospitalares. 

Ferreira (2010) informa que a RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, define o risco como a 

combinação da probabilidade e da gravidade de ocorrência de um dano. O conceito de risco é 

muito importante para a promoção da saúde, seja na rede básica ou hospitalar, pois é uma 

variável capaz de causar danos ao paciente. Esses danos podem provocar lesões às pessoas, 

aos equipamentos e instalações, ao meio ambiente, desperdício de material ou diminuição da 

capacidade de produção (LEAPPE; BERNICK, 1994). 

 

De forma geral, quando ocorrem danos decorrentes do risco em organizações de saúde, essas 

situações são enfrentadas com medidas paliativas, como treinamento mais apurado em 

determinada atividade e novas checagens de procedimentos, não sendo avaliada a causa raiz 

do ocorrido (LEAPPE; BERNICK, 1994). A FIG. 3 identifica e caracteriza os riscos inerentes 

ao ambiente hospitalar. 
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FIGURA 3 - Cores para identificação dos riscos e sua caracterização. 

Fonte: FERREIRA, 2010, p. 53. 

A elaboração do mapa pode ser dividida em etapas (FERREIRA, 2010):  

 

 Etapa 01: Compreender o processo de trabalho do local avaliado, sendo necessário o 

levantamento de dados como: trabalhadores - número, sexo, idade, queixas de saúde, 

jornada, treinamento recebido; equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho; as 

atividades exercidas e o ambiente; 

 

 Etapa 02: Identificar os agentes de riscos existentes no local avaliado conforme a 

tabela de classificação dos riscos ambientais da FIG. 4;  
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FIGURA 4 - Simbologia das cores na gestão de risco. 

Fonte: FERREIRA, 2010, p.52. 

 

 Etapa 03: Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia referente a: 

proteção coletiva; organização do trabalho; proteção individual; e higiene e conforto: 

banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios, área de lazer; 

 

 Etapa 04: Identificar os indicadores de saúde. É importante identificar as queixas mais 

frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos; identificar 

acidentes de trabalho ocorridos; identificar as doenças profissionais diagnosticadas; e 

identificar as causas mais frequentes de ausência ao trabalho; 

 

Etapa 05: Elaborar o Mapa de Riscos, sobre uma planta ou desenho do local de trabalho, 

indicando através dos círculos da FIG. 4: o grupo a que pertence o risco, conforme as cores 

classificadas; o número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro do 

círculo; a especificação do agente (por exemplo: amônia, ácido clorídrico; ou ergonômico - 

repetitividade, ritmo excessivo) que deve ser anotado também dentro do círculo; e a 

intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser representada 

por tamanhos proporcionalmente diferentes dos círculos. São utilizadas cores para identificar 

o tipo de risco, conforme a tabela de classificação dos riscos ambientais. A gravidade é 

representada pelo tamanho dos círculos da FIG. 3.  

 

 Círculo Pequeno: risco pequeno por sua essência ou por ser risco médio já protegido; 
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 Círculo Médio: risco que gera relativo incômodo, mas que pode ser controlado; 

 Círculo Grande: risco que pode matar, mutilar, gerar doenças e que não dispõe de 

mecanismo para redução, neutralização ou controle.  

 

A Norma Regulamentadora nº 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação 

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Este visa à preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, com medidas de antecipação, reconhecimento, avaliação e 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, considerando também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais 

(FERREIRA, 2010). As ações do PPRA têm sua abrangência e profundidade dependentes das 

características dos riscos e das necessidades de controle (FERREIRA, 2010). 

 

Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis e não oferecerem 

completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do 

trabalho, o equipamento de proteção individual deve ser utilizado pelo trabalhador como um 

dos métodos de controle dos riscos no local de trabalho. Segundo a Norma Regulamentadora 

(NR-6), Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual 

destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, incluindo luvas, aventais, 

protetores oculares, faciais e auriculares, protetores respiratórios e para os membros 

inferiores. São de responsabilidade do empregador o fornecimento do EPI adequado ao risco e 

o treinamento dos trabalhadores quanto à forma correta de utilização e conservação 

(FERREIRA, 2010).  

 

Os trabalhadores potencialmente expostos aos riscos precisam estar informados e treinados 

para evitar problemas de saúde, e métodos de controle devem ser instituídos para prevenir 

acidentes. Esses métodos podem ser usados para riscos ambientais, incluindo a substituição 

do agente de risco, controles de engenharia, práticas de trabalho, equipamentos de proteção 

pessoal, controles administrativos e programas de exames médicos (FERREIRA, 2010).
 

 

A FIG. 5 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) exemplifica os riscos para insumos químicos, 

baseado nos códigos da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios - NFPA.  
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FIGURA 5 - Guia de informações de risco para insumos químicos. 

Fonte: Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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O modelo Diamante representa graficamente os seguintes riscos: 

 

a) Riscos à saúde: classificam-se em 4 – Letal; 3 – Muito perigoso; 2- Perigoso. 1 – 

Risco leve e 0 – Material normal. 

 

b) Riscos específicos: OXY – Letal; ACID – Muito perigoso; ALC – Perigoso; COR – 

Risco leve; W – Material normal;  - Radioativo. 

 

c) Inflamabilidade (ponto de fulgor): 4 – Abaixo de 23ºC; 3- Abaixo de 38º; 2 – Abaixo 

de 93º; 1 – Acima de 93º C; 0 – Não queima. 

 

d) Reatividade: 4 – Pode explodir; 3 - Pode explodir com choque mecânico ou calor; 2 – 

Reage violentamente; 1 – Instável se aquecido; 0 – Estável. 

 

Cada grau de risco (QUADRO 1) requer uma proteção específica e possui um pictograma 

(figura de identificação), conforme apresentado na figura. 

QUADRO 1 - Níveis de inativação microbiana 

Nível Tipo 

I 
Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos com redução igual ou maior que 

6Log10 

II 
Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e 

micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10 

III 

Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e 

micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do B. 

stearothermophilus ou de esporos do B. subtilis com redução igual ou maior que 4Log10. 

IV 

Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas, 

micobactérias e inativação de esporos do B. stearothermophilus com redução igual ou maior 

que 4Log10. 

             Fonte: Resolução RDC n.º 33, de 25 de fevereiro de 2003. 

 

Miller (2008, p.390) traz uma abordagem complementar de risco, aliada à questão da saúde e 

do meio ambiente, que aparece a seguir: 

 

a) problemas de saúde de alto risco: 

 poluição em ambientes internos; 

 poluição no ambiente externo; 
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 trabalhador exposto a substâncias químicas; 

 substâncias tóxicas em produtos para o consumo. 

 

b) problemas ecológicos de alto risco: 

 mudanças climáticas globais; 

 esgotamento do ozônio da estratosfera; 

 extinção das espécies e perda da biodiversidade. 

 

c) problemas ecológicos de médio risco: 

 deposição ácida; 

 substâncias químicas transportadas pelo ar; 

 substâncias químicas tóxicas e sedimentos nas águas superficiais. 

 

d) problemas ecológicos de baixo risco: 

 poluição da água subterrânea; 

 isótopos radioativos; 

 drenagens ácidas para as águas superficiais; 

 poluição térmica. 

 

Para Schneider (2004), os riscos de contaminação decorrem da exposição direta a 

microorganismos na manipulação (manejo), armazenamento, transporte e disposição, ao 

contato com vetores, às plantas, ao solo ou a outros animais, à ingestão e/ou contato com 

águas ou alimentos contaminados e à disseminação por meio de vias aéreas. As três principais 

vias de transmissão, segundo Formaggia (1995), são a inalação, a ingestão e a injeção (via 

corrente sanguínea). 

 

As organizações prestadoras de serviços de saúde são obrigadas a manter os Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT e as Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme a Portaria nº 5, de 17.08.92, do 

Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, em 20 de agosto de 1992 

(FERREIRA, 2010). Ainda segundo Ferreira (2010), o número de funcionários e o grau de 

risco do local de trabalho determinam a necessidade de ter a SESMT e a CIPA. Entre suas 

atribuições, estão zelar pela saúde e integridade física do trabalhador, revisar relatórios e 
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estatísticas dos acidentes envolvendo visitantes, pacientes e funcionários, investigando e 

analisando acidentes, realizando as recomendações preventivas e corretivas, dar suporte como 

na área de segurança do trabalho e atividades correlacionadas, coordenar e treinar a equipe de 

Brigada Contra Incêndio e os potenciais envolvidos em situações de incêndio. A Portaria nº 5 

estabelece ainda que a CIPA visa ainda à construção do "Mapa de Riscos". Com ajuda do 

SESMT, representa graficamente os riscos existentes no local de trabalho, além de 

conscientizar e informar os trabalhadores. A CIPA e o SESMT foram instituídos pelos artigos 

162 a 165 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas e pela Portaria nº 3214/78 do 

Ministério do Trabalho, pelas NR-5 e NR-4, respectivamente (FERREIRA, 2010). O hospital 

possui grau de risco 3, segundo o Código de Atividades do QUADRO I da NR-4, Portaria nº 

3214/78 (FERREIRA, 2010). 

 

A implantação do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do 

SUS/MG – Pro-Hosp apresenta-se como a principal ação do Plano de Desenvolvimento 

Regionalizado do governo de Minas Gerais e da construção das redes de atenção à saúde, 

focando os hospitais de referência dos municípios-pólos macro e microrregionais (MINAS 

GERAIS, 2006b). Uma microrregião engloba a área geográfica de pelo menos um município 

e cada macrorregião compõe-se de várias microrregiões. 

 

O programa está presente em todas as macro e microrregiões do Estado, contemplando 127 

hospitais, sendo 36 destes sediados nos 18 municípios-pólos das macrorregiões (Pro-Hosp 

Macrorregional) e os demais nos municípios-pólos das 75 microrregiões (Pro-Hosp 

Microrregional), e funciona desde 2003 (MINAS GERAIS, 2006b). 

 

O programa estabelece uma parceria entre o Estado e os hospitais públicos e filantrópicos 

prestadores de serviços para o SUS/MG, envolvendo a participação dos gestores municipais, 

Conselhos de Saúde Municipal e o Conselho Estadual de Saúde (MINAS GERAIS, 2006b). O 

critério de escolha dos hospitais que participam do programa obedece, inicialmente, a um 

perfil hospitalar predeterminado em Resolução Estadual.  

 

Essa parceria manifesta-se através do repasse de recursos financeiros para as instituições, 

mediante a assinatura de um Termo de Compromisso e Gestão – TCG (MINAS GERAIS, 

2006a). O programa objetiva a implementação de ações de melhoria de qualidade e de 

fortalecimento da oferta de serviços assistenciais através da adequação física, da aquisição de 
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novos equipamentos ou mesmo da gestão. Consequentemente, o programa incentiva o 

hospital a rever seu papel nessa rede e sua cultura organizacional, ao vincular parte do recurso 

financeiro à formação de seus gerentes em especialistas em gestão hospitalar. O programa 

efetiva a regionalização da assistência à saúde com a resolutividade de pelo menos um 

hospital público ou filantrópico de cada microrregião e de cada macrorregião em 

procedimentos de média e alta complexidade, respectivamente (MINAS GERAIS, 2006b). 

 

Os hospitais têm problemas similares aos pontos de atenção básica à saúde, no tocante a 

resíduos. ―Em muitos locais, o que se observa é um comportamento de ‗tudo ou nada‘. ‖ Ou 

todos os resíduos são segregados como perigosos, ou nada é separado, e os resíduos de 

serviços de saúde acabam sendo dispostos como resíduos comuns ou domiciliares (GARCIA; 

ZANETTI-RAMOS, 2004, p.749). Os hospitais, por realizarem vários procedimentos que 

geram resíduos de serviços de saúde e pelo grande volume produzido, merecem especial 

atenção (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004; SILVA; HOPPE, 2005). 

 

Para a compreensão da cadeia de resíduos de forma sustentável, segura e visando ao ganho 

econômico e à promoção da saúde coletiva, é preciso realizar o gerenciamento logístico 

reverso, de modo a contemplar as variáveis pertinentes. O SUS pode, assim, gerenciar os 

resíduos dos serviços de saúde de maneira a prevenir que os riscos se transformem em dano à 

saúde da população. 

 

2.2 Logística 

 

 

Para Wood et al. (1999), a logística em geral busca desempenhar em conjunto atividades na 

organização visando à satisfação dos clientes. Entre as várias subdivisões da logística, 

destacam-se a logística empresarial, a verde (também chamada ecológica ou ecologística) e a 

reversa (ou inversa). 
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2.2.1 Logística empresarial - direta 

 

 

Fawcett e Clinton (1996) destacam que o termo logística provém do francês logis, cuja 

tradução para o português é abastecer. Garantir o fornecimento na área militar, definindo 

volumes e rotas de distribuição, foi o foco da logis por muito tempo (BOWERSOX; CLOSS, 

2001). A logística militar, usada durante a segunda guerra mundial, ajudou os aliados a 

estocar, movimentar pessoal e suprimentos (COYLE; BARDI; LANGLEY, 1992). A 

associação entre os elementos da logística e distribuição são apresentados na FIG. 6. Para 

Magee (1977), a logística é a administração do fluxo de materiais e informações correlatas, da 

fonte para o usuário. 

 

Ballou (2001), em acordo com a definição do Council of Supply Chain Management 

Professionals e com Wood et al. (1999), defende que a logística aborda o planejamento e 

controles produtivos, a movimentação dos materiais, a embalagem, a armazenagem, a 

expedição, a distribuição física, o transporte e os sistemas de comunicação. A atuação 

coordenada dessas questões viabiliza às empresas formas eficientes de agregar valor aos 

serviços focados nos clientes e trazendo diferenciais competitivos.  
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FIGURA 6 - Associação entre os elementos da logística e distribuição. 

Fonte: RUSHTON; OXLEY; CROUCHER, 2006, p.8. 

 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals: 

 

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira 

eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e 

informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor 

(NOVAES, 2001, p.36). 

 

 

Para Novaes (2001), a cadeia de suprimentos se compõe de suprimentos de manufatura, a 

manufatura, distribuição física, varejo, consumo e transporte. Estender-se-ia da fabricação até 

o consumidor final. Busca-se o máximo da eficiência logística, em toda a cadeia envolvida no 

fornecimento do produto final ao mercado, ampliando as operações logísticas, ligando 

eficientemente os nós, levando o produto ou serviço às mãos do consumidor final ao menor 

custo e com o melhor nível de serviço. Por isso, para Ballou (2001), o planejamento logístico 

objetiva delinear estratégias principalmente no nível de serviços oferecidos aos clientes, na 
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localização geográfica das instalações dos Centros de Distribuição (CD), no nível de estoque 

e do transporte a se utilizar. Slack et al. (1997) definem que a cadeia de suprimentos 

compreende as unidades produtivas ligadas para prover suprimento de bens e serviços para 

uma organização e a fim de gerar a demanda por esses bens e serviços aos clientes finais. 

 

Para Bowersox e Closs (2001), a logística deve atender ao cliente segundo o menor custo total 

possível, oferecendo sistemas logísticos alternativos flexíveis e ágeis, resultando em um 

serviço excelente. Como parte do esforço de marketing, a logística representa um papel chave 

na satisfação dos clientes e na lucratividade da empresa como um todo. Novaes (2001), 

conforme os autores anteriores, afirma que a logística deve então aperfeiçoar as atividades 

organizacionais com foco na melhoria no nível de serviço oferecido ao cliente e o aumento da 

competitividade empresarial. Uma dessas formas se daria com a redução de custos 

provenientes da melhoria de processos. 

 

O conceito de cadeia de valor foi desenvolvido por Porter e é fundamental ao gerenciamento 

da cadeia de suprimentos (NOVAES, 2001). Apesar de cada produto ter um custo, referente 

ao processo de fabricação, transporte e demais serviços, ele é comercializado por um valor 

acima deste – o que se chama margem. O valor seria o montante que os compradores estão 

dispostos a pagar para ter algo comercializado. Não é medido pelo custo final, mas pela 

receita total. O valor é composto pela margem e as atividades de valor. Estas são os processos 

físico-operacionais tecnologicamente distintos visando a agregar determinado valor de 

mercado (NOVAES, 2001). Várias cadeias de valor compõem a cadeia de suprimentos. Cada 

interligação forma um elo. 

 

Christopher (1997) e Ballou (2001) afirmam que o despontar da logística, integrando toda a 

cadeia de suprimentos, desde a matéria-prima até o ponto de consumo, foi uma das questões 

mais importantes do século. A logística se comporia, então, de três principais áreas: 

Transportes, Estoques e Localização. Complementarmente, Christopher (1997) diz que o 

acompanhamento do nível de atividades deve sempre pautar-se no questionamento se os 

custos envolvidos no alto nível de serviço aos clientes não são maiores que as receitas que 

eles proporcionam. Nesse caso, não valeria o investimento por hipossuficiência de receita. A 

empresa deve estar atenta para a relação do custo/benefício nas decisões de provimento do 

nível de serviço a ser oferecido aos seus clientes. 
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Segundo Ching (1999), todos os distribuidores buscarão reavaliar a evolução de seus 

mercados, visando a identificar onde podem agregar valor. Devem investir em sistemas de 

informação de ponta, buscando a ligação com os membros do canal (fornecedores, 

transportadores e clientes). Assim, podem reduzir os custos de seu negócio constantemente e 

procurar formas de prover serviços que agreguem valor à cadeia logística. 

 

Para Novaes (2001), o objetivo da distribuição física é levar os produtos certos para os lugares 

certos, no momento certo e com o nível de serviço desejado, pelo menor custo possível. Nos 

Estados Unidos, usam-se as siglas FTL (full truck load) para a lotação completa e LTL (Less 

than truck load) para a carga fracionada. Novaes (2001) ressalta ainda que uma das grandes 

vantagens do transporte rodoviário é a de alcançar uma grande amplitude de pontos 

geográficos. 

 

Os veículos costumam seguir uma rota predefinida, que contempla um roteiro de vários 

clientes. Assim, um mesmo veículo realiza uma sequência de entregas numa única viagem 

(NOVAES, 2001). Os sistemas de distribuição podem ser resumidos em duas configurações 

básicas – distribuição ―um para um‖ e ―um para muitos‖. O primeiro caso conta com um 

veículo totalmente carregado no depósito ou CD e transporta a carga para outro ponto de 

destino, como um CD, loja ou outro tipo de instalação. O segundo caso conta com um veículo 

carregado no CD com mercadorias destinadas a diversas lojas ou clientes e realiza um roteiro 

de entregas predeterminado (NOVAES, 2001). 

 

As instalações fixas são um dos componentes físicos ou informacionais do sistema 

distribuição. Centros de distribuição – CDs, armazéns etc. visam a fornecer espaços 

destinados a abrigar as mercadorias até que sejam encaminhadas para os pontos de varejo. 

Nesses locais, há o estoque de produtos, que fica até o momento de carregar o modal de 

transporte. Esses veículos, com os produtos, fazem parte de um intrincado sistema de 

informações, controlados por sistemas de software e hardware. Trata-se de uma maneira de 

diminuir custos e alocar pessoal na medida certa. 

 

CDs e armazéns requerem investimentos em infraestrutura, que são caracterizados pela 

grande necessidade de utilização de ativos, para viabilizar a operação e manutenção de 

equipamentos e para que os montantes empregados deem retorno financeiro aos investidores 

(CABRAL, 2006). 
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Ainda conforme Bowersox e Closs (2001), é preciso o "apoio ao ciclo de vida", que seria um 

dos alvos da logística contemporânea, pois esta ultrapassaria o fluxo direto dos materiais. 

Nesta revisão, o ciclo de vida se relaciona com a RE 2.606, que trata dos equipamentos que 

podem ser reutilizados, sem precisar ser descartados de imediato. Isto aumenta o ciclo de vida 

dos produtos, diminuindo o consumo e a produção de resíduos. 

 

O apoio ao ciclo de vida do produto geraria uma necessidade de considerar os fluxos reversos 

de produtos. Os canais logísticos reversos seriam formas de avaliar a percepção dos 

consumidores quanto ao nível de atendimento de suas perspectivas. Mais devoluções 

poderiam significar menos satisfação. Do ponto de consumo à destinação final ou retorno ao 

produtor, cabe à logística reversa aprofundar-se na questão. 

 

2.2.2 Logística hospitalar 

 

 

Para Lourenço e Castilho (2006) e Pontes et al. (2008), os hospitais são organizações 

extremamente complexas, já que neles atuam profissionais com diferentes conhecimentos, 

habilidades e responsabilidades. A criticidade é um diferencial da logística hospitalar. A falta 

de determinados materiais, desperdícios, uso inadequado de equipamentos, desqualificação da 

mão-de-obra não apenas podem comprometer o desempenho organizacional, mas podem pôr 

vidas em risco (INFANTE; SANTOS, 2007). Lourenço e Castilho (2006) destacam que a 

falta de materiais no lugar certo no ambiente hospitalar pode decorrer de problemas de ordem 

estrutural, organizacional e individual.  

 

As compras visam suprir as necessidades do hospital através da aquisição de materiais, bem 

como serviços, a partir das necessidades dos usuários, objetivando identificar no mercado 

quais fornecedores oferecem as melhores condições comerciais e técnicas (VIANNA, 2002). 

É fator crítico de sucesso da logística hospitalar o controle de estoque que se preocupe com a 

previsão de vendas futuras, da demanda e do tempo de ressuprimento (lead time) e da 

segurança da produção, transporte, armazenamento e o uso adequado (CHING, 2001). 
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Os insumos farmacêuticos ficam a critério da farmácia hospitalar. Barbieri e Machline (2006) 

destacam que a farmácia hospitalar tem como funções preparar, fabricar medicamentos, 

produtos químicos, limpeza e outros, bem como receber, armazenar e distribuir medicamentos 

aos usuários. 

 

O sistema de saúde no Brasil, considerando o presente nível de ineficiência, apresentará em 

2025 aumento de 8 para 12% do PIB, ao passo que o gasto das famílias em saúde pode ir de 5 

para 11% em relação à renda (BANCO MUNDIAL, 2007). A gestão de materiais, da 

aquisição à utilização, consome aproximadamente 20% do montante de recursos financeiros 

da saúde, podendo ser um dos principais motivos de ineficiência e perdas (BANCO 

MUNDIAL, 2007).  

 

Latas e Robert (2000) e Bushell, Mobley e Shelest (2002) destacam como importantes fontes 

de desperdício no ambiente hospitalar a realização de exames que geram dúvidas 

(necessitando a realização do mesmo exame novamente); procedimentos diagnósticos 

desnecessários, devido ao despreparo da equipe; retrabalho, correção e inspeção. O erro, seja 

da realização do exame ou do evento decorrente da ação assistencial, demanda uma ação 

corretiva. O ideal seria que o erro não tivesse acontecido — o que é uma forma de desperdiçar 

recursos. 

 

A complexidade e rigidez das normas da licitação, bem como os prazos estipulados precisam 

de um planejamento apurado que raramente acontece na prática. Longos processos de compra 

e prazos de pagamento dilatados, como é o comum, fomentam que os fornecedores 

acrescentem custos adicionais aos preços cotados, frequentemente resultando no atraso do 

fornecimento e compras de emergência, para o atendimento de casos em que não é possível 

esperar (BANCO MUNDIAL, 2007).  

 

A inadequação do controle dos estoques, bem como a estocagem em locais paralelos nas 

organizações prestadoras de serviços de saúde e os métodos ineficientes de dispensação de 

medicamentos aos pacientes hospitalizados contribuem para os desperdícios, perdas e desvios, 

alcançando muitas vezes 10% do estoque total (BANCO MUNDIAL, 2007). O planejamento 

inadequado, a centralização excessiva das decisões de compra e uma estrutura legal altamente 

rígida resultam numa inconsistência entre os materiais necessários e aqueles que estão 

realmente disponíveis (BANCO MUNDIAL, 2007). 
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Sbrocco (2001) destaca a importância de se manter sob controle o estoque hospitalar, 

garantindo não só os medicamentos, mas evitar o desperdício. Quando há muito produto em 

estoque, e o consumo não consegue usar a tempo, os insumos podem perder a validade e se 

tornar imprestáveis (SBROCCO, 2001). Shingo (1996) destaca que os processos devem ser 

constantemente revistos, a fim de eliminar etapas que geram desperdícios. 

 

 

2.2.3 Logística reversa 

 

 

A logística reversa é um tema que apresenta cada vez maior destaque. Caldwell (1999) e Quin 

(2001) mostram como os investimentos em gerenciamento da logística reversa costumam 

reverter em economias substanciais de custos, vantagem competitiva, redução de desperdícios 

e do impacto ambiental (KRIKKE, 1998; ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998; LACERDA, 

2002; RIBEIRO; MACHADO; BARRA, 2005; SILVA; BRITO, 2005; OLIVEIRA; 

RAIMUNDINI, 2005; CHAVES; MARTINS, 2005; BRAGA JR.; COSTA; MERLO, 2006; 

SOUZA; VASCONCELOS; PEREIRA, 2006; CHAVES; BATALHA, 2006; LEITE, 2009). 

 

A logística empresarial direta e reversa (LR) apresentam diferenças importantes entre si. Para 

Krikke (1998), a LR possui quatro características fundamentais: 

 

a) no âmbito reverso, há combinação entre puxar e empurrar produtos pela cadeia de 

suprimentos; 

 

b) os fluxos diretos são basicamente divergentes, enquanto que os reversos podem ser 

convergentes e divergentes ao mesmo tempo; 

 

c) os fluxos reversos seguem um diagrama de processamento predefinido. Os produtos 

descartados podem ser transformados em produtos secundários, componentes ou 

materiais. No fluxo direto, essa transformação acontece em uma unidade de produção, 

que desempenha o papel de fornecedora da rede; 
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d) os processos de transformação tendem a ser incorporados na rede de distribuição, 

cobrindo todo o processo de produção, do descarte à reutilização. 

 

Rogers e Tibben-Lembke (1998) definem a logística reversa como o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo efetivo do fluxo de matérias-

primas, estoques de processo, produtos acabados e as respectivas informações, desde o ponto 

de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou destinar à própria 

disposição (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998, p.2). Segundo Stock (1998), a logística 

reversa, sob uma perspectiva de logística de negócios, refere-se ao papel da logística no 

retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reúso de 

materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura. 

 

Já Lambert, Stock e Vantine (1999) ressaltam que a logística reversa considera tópicos como 

redução/conservação da fonte, reciclagem, substituição e descarte, questões importantes que 

fazem a interface com as atividades logísticas de compras e suprimentos, tráfego e transporte, 

armazenagem e estocagem e embalagem (LAMBERT; STOCK; VANTINE, 1999, p.750).  

Para Leite (2009), a logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-

venda e de pós-consumo ao ciclo dos negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, 

legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. Leite é pioneiro na produção científica 

sobre logística reversa no Brasil, com o livro Logística reversa, meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 

Em 2009, como sinal do aumento do interesse no Brasil sobre a questão da logística reversa, 

saiu o livro O reverso da logística e as questões ambientais no Brasil, de Razzolini Filho e 

Berté (2009). O livro procura explicar a aplicabilidade da logística reversa para a gestão 

ambiental (RAZZOLINI FILHO; BERTÉ, 2009). Já em 2010, foi publicado o livro Logística 

reversa como solução para o problema do lixo eletrônico: benefícios ambientais e financeiros 

(MIGUEZ, 2010), enfocando a logística reversa de eletroeletrônicos. A perspectiva desse 

livro, ao enfocar bens tecnológicos, segue a abordagem tradicional da gestão de resíduos, 

como também é o caso de Luiz-Pereira e Pereira (2009). 
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O Council of Supply Chain Management Professionals (2010) define a logística reversa 

como: ―Um segmento especializado da logística que enfoca o movimento e o gerenciamento 

de produtos e bens depois da venda e depois da entrega ao cliente. Inclui o retorno de 

produtos para reparo e/ou crédito‖ (CSCMP, 2010, p.161). 

 

A literatura em logística reversa tem versado principalmente sobre manufaturados, numa 

perspectiva de pós-consumo ou pós-venda. Afinal, o paradigma era como lidar com 

devoluções, produtos defeituosos, defasados bem como embalagens. Turner (1994) estima 

que o custo do processo inverso poderia ser nove vezes mais caro que o sentido direto. Há 

várias forças atuantes nas organizações, como a imprensa, assim como os clientes 

pressionando por políticas de devolução mais brandas. Ainda conforme o autor, com o 

aumento da preocupação com questões ambientais, há a pressão por questões de meio 

ambiente, como nos casos de descarte perigoso de resíduos. 

 

No Brasil, a logística reversa foi institucionalizada pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). A lei define a logística 

reversa como ―instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada‖ (BRASIL, 2010, p.1). 

 

2.2.3.1 Cadeia logística reversa 

 
 
Rogers e Tibben-Lembke (1999) evidenciam ainda alguns fatores para a elaboração de uma 

cadeia logística eficiente, sendo eles: 

a) controles de entrada (Gatekeeping); 

b) mapeamento e formalização do processo; 

c) tempo de ciclo dos produtos; 

d) sistemas de informação; 

e) infraestrutura logística; e 

f) relações entre clientes e fornecedores. 
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Apesar dessa preocupação em elaborar uma cadeia eficiente, Dornier et al. (2000, p.40) 

afirmam que, ―no início, os investimentos em logística focaram-se principalmente no fluxo 

das empresas para o mercado (fluxo direto)‖. Richardson (2001, p.38) afirma que, no início, 

as indústrias só passaram a pensar em logística reversa quando os produtos rejeitados ou 

devolvidos retornavam às fábricas.  

 

Remete-se, neste caso, ao ciclo de vida do produto, em que o fornecedor conclama para si a 

responsabilidade. Mesmo quando se trata de produtos descartáveis, há medidas em logística 

reversa adequadas. Assim, o planejamento dos produtos deve considerar também as formas de 

reaproveitamento, descarte e integração dessa rede (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999; DE 

BRITO & DEKKER, 2002).  

 

Quando não há uma cadeia logística reversa, os resíduos não agregam valor, tornando-se um 

problema crescente ao serem aglutinados em algum lugar distante dos olhos das pessoas. 

Somam-se vários geradores e um problema de resíduos urbanos cujos custos crescem 

indefinidamente. Para Dekker et al. (2004), os principais ganhos diretos da logística reversa 

são: 

a) Reentrada de matéria-prima; 

b) Redução de custos; 

c) Recuperação de valor agregado. 

 

Indiretamente, podem-se listar: 

a) Atuação proativa ou atendimento dos requisitos legais; 

b) Proteção da participação de mercado; 

c) Imagem ―verde‖; 

d) Melhoria do relacionamento com fornecedores e clientes. 

 

Segundo as FIG. 7 e 8, quando se elabora uma cadeia logística reversa, espera-se que se 

agregue valor aos bens pós-venda ou pós-consumo. Resumidamente, para Leite (2009), pós-

venda trata essencialmente de produtos devolvidos, e pós-consumo, dos produtos destinados 

ao consumidor que seguiram a cadeia normalmente. O planejamento das ações em logística 

reversa, segundo Oliveira e Silva (2005, p.8), deve observar que ―a natureza do processo de 

Logística Reversa, ou seja, quais as atividades que serão realizadas, dependem do tipo de 

material e do motivo pelo qual estes entram no sistema.‖. 
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A FIG. 7 representa a esquematização dos dois principais ramos da logística reversa: A pós-

venda e o pós-consumo.A logística reversa de pós-consumo trataria da reciclagem industrial, 

o desmanche industrial, o reúso, a consolidação e as coletas. Já a logística reversa de pós-

venda lidaria com a seleção/destino, a consolidação e as coletas. 

 

FIGURA 7 - Esquematização dos conceitos de pós-venda e pós-consumo. 

Fonte: LEITE, 2009, p.19. 

 

Na etapa ―expedir‖ da FIG. 8, o tipo do material irá determinar o destino final. O produto 

pode ser fracionado, dando origem a materiais secundários ou encaminhado diretamente para 

o descarte. O início o processo iniciaria com a coleta e a forma de emblagem, sendo expedido. 

Entre as opções estão o retorno ao fornecedor, a revenda, o recondicionamento, a reciclagem e 

o descarte. À exceção desta última opção, as demais geram materiais para comercialização em 

mercados de materiais secundários. 

 

 

FIGURA 8 - Simplificação da cadeia logística reversa. 

Fonte: LACERDA, 2002, p.2. 
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Os bens de pós-consumo descartáveis, quando em condições logísticas, tecnológicas e 

econômicas, são retornados por meio do canal reverso de ―Reciclagem Industrial‖, em que os 

materiais constituintes são reaproveitados e se constituirão em matérias-primas secundárias, 

que retornam ao ciclo produtivo pelo mercado correspondente, ou, no caso de não haver as 

condições acima mencionadas, serão destinadas ao ―Destino Final‖, os aterros sanitários, 

lixões e incineração com recuperação energética (OLIVEIRA; SILVA, 2005, p.13). 

 

2.2.3.2 Revalorização econômica de resíduos 

 
 

Ciplet (2006) afirma que os recursos naturais são desperdiçados quando são queimados ou 

simplesmente direcionados aos aterros. Sendo limitados, perder a oportunidade de reciclar e 

dar nova destinação é improcedente. ―O processo de reciclagem traz benefícios para a 

comunidade, pois gera empregos e renda, além de contribuir para a redução da poluição 

ambiental, pois menos resíduos são depositados em aterros, e ainda implica o menor gasto de 

recursos naturais‖ (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004, p.749). 

 

Ciplet (2006) recomenda que se invista na reciclagem, que absorve sete vezes mais gás 

carbônico que a incineração fracionada, ao contrário da queima de resíduos. Haveria menos 

uso de mão-de-obra nos processos de queima que de reciclagem, que pode gerar atividades 

secundárias que agregam ainda mais valor à cadeia. Ainda sobre a incineração usada para 

evitar o acúmulo de resíduos, há evidências que indicam a presença de microparticulado 

danoso em procedimentos de queima, como componentes orgânicos voláteis, metais pesados, 

dioxinas, dióxidos de enxofre, monóxido de carbono, mercúrio, dióxido de carbono e furanos. 

Esses compostos apresentam riscos à saúde humana. Como exemplo, o autor menciona as 

dioxinas, que são os agentes carcinogênicos mais potentes conhecidos pela humanidade. Os 

limites de emissão para incineradores (incluindo queima de massa, gasificação, pirólise e 

plasma) não têm níveis de segurança confiáveis (CIPLET, 2006). 

 

É preciso mensurar a quantidade de resíduos que não pode ser reutilizada devido ao risco que 

apresenta, por falta de tecnologia capaz de realizar essa tarefa, pelas características materiais, 

vantagens versus benefícios ou mesmo a escala de fornecimento. Ferreira (1999) e Zanon 

(1990) evidenciam que apenas uma pequena parcela dos resíduos dos serviços de saúde 
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apresenta risco biológico, sendo que o que não apresenta contaminação não necessita de 

diferenciação dos resíduos urbanos. Segundo Andrade (1999), em estudo gravimétrico 

realizado no município paulista de São Carlos, 80% dos RSS poderiam ser reaproveitáveis 

(por reutilização, reciclagem etc.) e também como matéria-prima secundária. A prática do 3R 

— reduzir, reusar e reciclar — poderia diminuir 4/5 do volume para se encontrar uma solução 

definitiva para eles. Aquela pesquisa mostra que 2,33% do total gerado corresponde à matéria 

orgânica. A compostagem, segundo Andrade (1999), é um processo controlado de 

decomposição microbiana de oxidação e oxigenação da massa heterogênea de matéria 

orgânica em estado sólido e úmido, resultando em matéria inorgânica (inclusive sais minerais) 

e húmus, responsável por melhorar as propriedades físicas, físico-químicas e biológicas do 

solo. O autor afirma ainda que a estimativa que a compostagem melhore o rendimento da 

adubação mineral (inorgânica) é de 30 a 70%.  

 

Luiz-Pereira e Coelho (2009) ressaltam que o não-gerenciamento de resíduos, bem como o 

realizado de forma incorreta ou omissa, sujeita os infratores às penalidades da infração 

sanitária do Art. 4º da RDC 306/2004 e às penalidades da Lei nº 6.437/1997, Art. 20, que diz 

que o embargo oposto a quaisquer atos regulamentares em matéria de saúde sujeitará o 

infrator à penalidade de multa. Compete à Vigilância Sanitária e aos municípios a divulgação, 

orientação e fiscalização da norma regulamentadora da gerência de RSS, a RDC 306/2004. Os 

hospitais também se sujeitam à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como seu decreto regulamentador, nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010. 

 

Para Krikke (1998), quando se adiciona o sistema de logística reversa ao fluxo de saída de 

mercadorias, há a chamada Cadeia de Suprimentos Integral. Esta é baseada no conceito de 

ciclo de vida do produto, que acrescenta as etapas de descarte, recuperação e reaplicação, 

possibilitando a reentrada do fluxo de material na cadeia de suprimentos. Esse planejamento e 

controle da produção são abordados por De Brito (2004). 
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2.2.3.3 Diferenciando a logística verde, ecológica ou ecologística da logística reversa 

 

 

Alcoforado (2002) define que a logística verde, ecológica ou ecologística age em conjunto 

com a reversa, visando a minimizar o impacto ambiental. Aborda assim não apenas os 

resíduos na esfera da produção e pós-consumo, mas de todos os impactos do ciclo de vida dos 

produtos. 

 

A FIG. 9 destaca que a reciclagem, a remanufatura e a reutilização de embalagens são temas 

comuns às duas áreas. A logística verde, ecológica ou ecologística teria foco na redução da 

embalagem, poluição do ar e sonora e do impacto ambiental. Já a logística reversa visa 

majoritariamente ao retorno de produtos, ao marketing de retorno e aos mercados secundários 

(ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 2001).  

 

 

FIGURA 9 - Comparação entre a logística reversa e a verde, ecológica ou ecologística. 

Fonte: Adaptado de Rogers & Tibben-Lembke (2001, p.131). 

 

2.2.3.4 Diferenciando logística reversa da ecologia industrial, simbiose industrial e 

parques ecoeficientes 

 

A FIG. 10 mostra um exemplo de inserção de resíduos e calor residual em uma simbiose 

industrial em Kalundborg, Dinamarca.  
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FIGURA 10 - Simbiose industrial em Kalundborg – Dinamarca.  

Fonte: NASCIMENTO et al., 2006, p.105. 

 

 

Para Chertow (2007), a simbiose industrial, ou parques ecoeficientes, consiste no 

envolvimento de indústrias tradicionalmente separadas, visando a obter vantagem competitiva 

através do intercâmbio físico de água, materiais, subprodutos, calor ou demais tipos de 

energia. Na FIG. 10, várias áreas entram na cadeia — produção, comércio, serviços e 

domicílios. Um dos resíduos da indústria elétrica, o sulfato de cálcio, é importante para a 

fabricação de placas de gesso. Os biossólidos da piscicultura vão para as fazendas locais, onde 

são incorporados a novos processos produtivos. Nesse ponto, a logística reversa assemelha-se 

a conceitos de simbiose industrial e parques industriais ecoeficientes (NASCIMENTO et al., 

2006). Assemelha-se também ao conceito de ecologia industrial, que, para Garner e Keoleian 

(1995), pode ser definida como o estudo do ecossistema industrial, aquele em que os resíduos 

gerados por uma empresa são reaproveitados como recursos por outra. Os resíduos são 

reutilizados como energia ou matéria-prima por outro produto ou processo. 

 

A diferença é que a abordagem logística reversa deste trabalho foca os resíduos provenientes 

do pós-venda ou pós-consumo, não apenas os procedentes do processo produtivo das 

empresas. Assim, a perspectiva de que o resíduo de uma atividade humana pode ser a matéria-

prima de outra ação é um conceito que atende ao que busca a logística reversa de resíduos. 

Não se deve confundir logística reversa com parques ecoeficientes. Enquanto a origem do 
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resíduo reaproveitado na indústria tem origem em outra fábrica nos parques ecoeficientes, na 

logística reversa o resíduo se origina do pós-venda ou do pós-consumo de bens produzidos. 

 

2.3 Resíduos sólidos urbanos 

 

 

Segundo Cunha e Filho (2002), aquilo que a sociedade rejeita em seus processos humanos só 

passou a se constituir como um problema quando a quantidade de pessoas agigantou-se, em 

direta correlação com o volume de resíduos. A título de exemplo, Davis (2006) descreve que, 

em 1950, havia 86 cidades com mais de um milhão de habitantes, passando para 400 em 2006 

e com previsão de 550 para 2015. A natureza tinha, assim, condições de reciclar aquilo que 

era descartado numa velocidade maior que a humanidade tinha de produzi-lo. ―A quantidade 

de lixo gerada no mundo tem sido grande e seu mau gerenciamento, além de provocar gastos 

financeiros significativos, pode provocar graves danos ao meio ambiente e comprometer a 

saúde e o bem-estar da população‖ (CUNHA; FILHO, 2002, p.146). Assim, as formas de 

gerenciar os resíduos urbanos compõem-se de um tema que precisa ser devidamente estudado. 

O fluxograma a seguir (FIG. 11) representa um gerenciamento de resíduos orientado à 

redução e reciclagem e encaixa-se no que é proposto por Cunha e Filho (2002) e de logística 

verde, ecológica ou ecologística mencionada por Rogers & Tibben-Lembke (2001). Em países 

em desenvolvimento, como o Brasil, há previsão de que 95% do aumento populacional se 

darão em áreas urbanas desses países, dobrando para próximo a quatro bilhões na próxima 

geração (DAVIS, 2006). Apesar das megacidades superpovoadas serem o destaque do 

crescimento urbano, três quartos do crescimento populacional ocorrerão em cidades do 

segundo escalão, pouco visíveis, e áreas urbanas menores, em que há pouco ou nenhum 

planejamento para acomodar os residentes e prestar-lhes serviços (UN-HABITAT, 2003). 
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FIGURA 11 - Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Fonte: Adaptado de Sistema FIRJAN (2006). 

 

2.3.1 Destinação final 

 

 

A deliberação Normativa COPAM nº118 (COPAM, 2008) nomeia as áreas permitidas e não 

permitidas para disposição de resíduos urbanos (Art. 2º): 

 

a) Área de Preservação Permanente – APP: Área protegida coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
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assegurar o bem-estar das populações humanas. Não pode ser destino de resíduos 

(COPAM, 2008). 

 

b) Lixão: Forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, caracterizada pela sua 

descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à saúde 

pública. É o mesmo que descarga a ―céu aberto‖. A FIG. 12, de Jardim et al. (1995), 

mostra graficamente problemas como os coletores que se expõem durante a catação; a 

queima a céu aberto, a contaminação do lençol freático pelo chorume e a degradação do 

ambiente natural. 

 

FIGURA 12 - Esquema de lixão a céu aberto. 

Fonte: JARDIM et al., 1995, p.20. 

 

c) Aterro controlado: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem 

causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais (COPAM, 2008). 

 

d) Depósito de lixo: Denominação genérica do local utilizado para destinação final de 

resíduos sólidos urbanos – RSU – coletados pela municipalidade, que, dependendo da 

técnica ou forma de implantação e operação, pode ser classificado como: aterro sanitário, 

aterro controlado, lixão ou outra técnica pertinente. 
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e) Aterro sanitário: Técnica adequada de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, 

que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de 

terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. 

São instalados em áreas geologicamente apropriadas, distantes de rios e outras fontes de 

água, conforme representado na FIG. 13 (MILLER, 2008, p.458). 

 

 

 

FIGURA 13 - Aterro sanitário projetado para minimizar problemas ambientais comuns em aterros. 

Fonte: MILLER, 2008, p.458. 

 

Conforme a FIG. 14, a situação em Minas Gerais é preocupante. Em 2009, havia apenas cinco 

aterros sanitários/usina de triagem e compostagem com o devido licenciamento ambiental. O 

Estado contava com 385 lixões. ―Os lixões constituem uma forma inadequada de descarte 

final dos resíduos sólidos urbanos. Problemas e inconvenientes, como depreciação da 
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paisagem, presença de vetores de doenças, formação de gás metano e degradação social de 

pessoas, são fatores comuns a todos os lixões‖. (CONSONI et al. apud CUNHA E FILHO, 

2002, p.146). 

 

Em 2009, havia 227 aterros controlados em Minas Gerais e assustadores 385 lixões (FEAM, 

2009). Essa situação é parecida com as dos outros estados brasileiros, pois: 

 

a maioria dos resíduos sólidos municipais coletados nas cidades brasileiras 

(aproximadamente 76% do total recolhido) não recebe destinação final 

adequada, sendo despejada em lixões, nos quais não há qualquer espécie de 

tratamento inibidor ou redutor dos efeitos poluidores. Ainda segundo o 

mesmo autor, apenas 10% do volume total coletado é depositado em aterros 

sanitários, 13% vai para aterros controlados, 0,9%, para usinas de triagem e 

compostagem e 0,1% é destinado à incineração (PRANDINI apud CUNHA 

e FILHO, 2002, p.146). 

 

A FIG. 14, elaborada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, mostra ainda como os 

aterros estão dispostos de forma desigual em Minas Gerais. Percebe-se uma grande zona sem 

nenhuma forma de disposição de resíduos urbanos adequada (rosa) na parte superior do mapa.  
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FIGURA 14 - Situação da disposição final dos resíduos sólidos urbanos em Minas Gerais, 2009. 

Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, 2009. 
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A Abrelpe (2009) realizou um grande levantamento sobre a geração de vários tipos de 

resíduos urbanos, denominado Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, representado pela 

FIG. 15. Nela é possível perceber que a geração de RSU aumentou 7,7% entre 2008 e 2009, 

passando de 52.933.296 para 57.011.136 toneladas por ano. Na relação per capita, houve um 

aumento de 6,6%, passando de 337,0 kg/habitante/ano para 359,4. A coleta melhorou em 8%, 

passando de 46.550.088 para 50.258.208 ton./ano. Na relação per capita, aumentou em 6,8%, 

passando de 296,04 para 316,7 kg/habitantes/ano. Esses dados permitem concluir que há 

sinais muito positivos, como o aumento dos serviços de coleta. 

. 

 

FIGURA 15 - Coleta de RSU no Brasil 2008-2009. 

Fonte: ABRELPE, 2009. 

 

Segundo a FIG. 16, do total de RSU gerado no período de 2007 a 2008 no Brasil, a 

macrorregião que se destaca na geração de lixo é a sudeste, com 53%. Em seguida, a região 

nordeste, com 22%, sul, com 11%, centro-oeste, com 8%, e, norte, com 6%.  
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FIGURA 16 - Participação por macrorregião no total de RSU coletado  2008-2009. 

Fonte: ABRELPE, 2008. 

 

Conforme a FIG. 17, a coleta seletiva apresenta maior ocorrência na região sudeste do Brasil 

(78,4%). A região sul vem em seguida, com 76,2%. A região norte apresenta o índice de 

44,1% dos municípios com coleta seletiva de resíduos. A região nordeste conta com serviço 

em 34,2% e a centro-oeste com 26,1%. Apesar de a região sudeste ser a que apresenta a maior 

oferta de municípios com coleta seletiva, nas localidades com hospitais Pro-Hosp, apenas 

29,78% contavam com esse serviço, conforme pesquisado.  
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FIGURA 17 - Quantidade de municípios por macrorregião e Brasil que contam com iniciativas de coleta seletiva 

2009. 

Fonte: ABRELPE, 2008. 

 

Conforme representado na FIG. 18, a geração de resíduos de serviços de saúde no Brasil 

apresentou, no período de 2008 a 2009, um aumento de 5,42%. O sudeste apresentou um 

aumento da geração de RSS de 147,5 para 152,8 toneladas de RSS por ano (3,47%). 

 

FIGURA 18 - Distribuição geográfica da produção de RSS 2009. 

Fonte: ABRELPE, 2009. 
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A região nordeste passou de 30,6 para 31,7 toneladas de RSS por ano (3,47%). O sul subiu de 

9,2 para 11,0 toneladas de RSS por ano (16,36%). O centro-oeste passou de 14,5 para 17,08 

toneladas de RSS por ano (15,10%). A região norte passou de 7,5 para 8,0 toneladas de RSS 

por ano (6,25%). A estratificação por estado em 2009 não foi disponibilizada. O último dado 

estratificado foi de 2007. 

 

Analisando os dados apresentados no GRÁFICO 1, a macrorregião sudeste representou 

42,66% do total de RSS gerado por dia no Brasil em 2007. Minas Gerais contribuiu com 

9,75% do total nacional e 22,79% da região sudeste. Os dados brutos do GRÁFICO 1 foram 

analisados em termos de porcentagem para melhor ilustração da proporção de RSS em nível 

estadual, macrorregional e nacional 

1058,90

451,75

102,98

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

Brasil Sudeste Minas Gerais

 

GRÁFICO 1 - Quantidade total de RSS gerada – Brasil, região sudeste e estado de Minas Gerais (ton./dia) – 

2007. 

Fonte: ABRELPE, 2007. 

 

A FIG. 19 ilustra que a região sudeste apresenta a maior proporção de tratamento de RSS 

(45%), acima da média nacional de 32%. A região centro-oeste vem logo em seguida, com 

37% de tratamento de RSS. Abaixo da média nacional estão a região sul (25%), nordeste 

(18%) e a região norte, com 6% de RSS tratados, com o pior desempenho nacional. 
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FIGURA 19 - Percentuais de tratamento de RSS por macrorregião e Brasil 2007. 

Fonte: ABRELPE, 2007. 

 

Segundo o GRÁFICO 2, no Brasil, a maior parte dos RSS tem como destinação final a 

incineração (35,1%). O lixão, a forma mais poluente e que apresenta maiores riscos ao meio 

ambiente e às pessoas, é o destino de 13,2% dos RSS. O aterro sanitário, opção segura em 

contraponto ao lixão, recebe 26% dos resíduos. A vala séptica, que não apresenta os 

benefícios do aterro sanitário, é usada em 11,5% dos RSS. Autoclavagem e microondas 

corresponderam a 5,8% e 8,4%, respectivamente, da destinação final de RSS no Brasil. 
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GRÁFICO 2 - A destinação final dos RSS coletados no Brasil em 2009. 
Fonte: ABRELPE, 2009. 

 

Alguns resíduos do grupo A requerem o tratamento interno antes do descarte, pois apresentam 

grande risco biológico. A TAB. 1 apresenta os valores de aquisição de equipamentos para o 

tratamento dos resíduos do grupo A em geral. O equipamento de autoclavagem custa de 2 mil 

a 12 mil reais. A autoclavagem com fusão (seringas com agulhas) requer aparelhos que 

custam 24 mil reais em média. O equipamento de autoclave com vapor e microondas custa 

600 mil reais em média.  

 

 

TABELA 1 - Valor de aquisição de equipamentos 

para tratamento de resíduos do grupo A 

Equipamento Custo R$ (2006) 

Autoclave 2.000,00 – 12.000,00 

Autoclave com fusão (seringas com agulhas) 24.000,00 

Autoclave com vapor e microondas 600.000,00 

Fonte: Cussiol (2009). 

 

A TAB. 2 mostra que a opção mais barata de tratamento de resíduos é por microondas 

(1.500,00 – 2.000,00 R$/ton.). O mais caro é o incinerador industrial, custando entre R$ 

3.000,00 e R$ 10.000,00. O custo de aquisição de uma autoclave para resíduos seria pago 

com a economia de 2 ton. de resíduos, segundo comparação das TAB. 1 e 2. 

 

 

TABELA 2 - Custo médio de tratamento externo de RSS em Minas Gerais 

Destinação Custo (R$/tonelada) 2006 

Microondas 1.500,00 – 2.000,00 
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Autoclave RSS 1.000,00 – 2.500,00  

Incineração de RSS 3.000,00 – 4.500,00 

Incinerador industrial 3.000,00 – 10.000,00 

Fonte: Cussiol (2009). 

 

 

O tratamento externo de resíduos é uma questão de saúde coletiva, pois visa a minimizar os 

riscos ao meio ambiente e à população. A TAB. 2 apresenta, para fins ilustrativos, os valores 

de tratamento de resíduos em dois grandes municípios mineiros: Belo Horizonte e Betim, 

ambos na região metropolitana da capital mineira e com formas de gestão diferentes. Se o 

modelo de gestão de resíduos de Betim fosse próximo ao de Belo Horizonte, o custo seria 

menor. A disposição de resíduos urbanos nas duas cidades apresenta valores próximos. Já a 

autoclavagem de RSS em Betim, feita desnecessariamente, custa 2.042,73% mais caro que em 

Belo Horizonte, cuja gestão se baseia na coleta municipal e disposição em aterro sanitário 

diretamente. 

 

TABELA 3 - Comparativo de preços para tratamento em Belo Horizonte e Betim 

Resíduo Município Custo (R$/tonelada) 2006 

Custo 

(R$/tonelada) 

2006 

RSU 
Belo Horizonte Coleta pelo município e disposição em aterro sanitário 63,00 

Betim Coleta pelo município e disposição em aterro sanitário 64,21 

RSS 

Belo Horizonte Coleta pelo município e disposição em aterro sanitário 117,00 

Betim 
Coleta privada, autoclavagem (sem precisar), 

descaracterização, disposição em aterro sanitário municipal 
2.390,00 

Fonte: Cussiol (2009). 

 

Pela TAB. 3, para fins ilustrativos, vê-se que o tratamento de resíduos de serviços de 

saúde no município de Betim, feito desnecessariamente, custa 2.042,73% mais caro que 

em Belo Horizonte. Os hospitais, como forma de diminuição de custos, podem adquirir 

uma autoclave de RSS, pagando menos para o descarte. A economia pode ser de 1,88% 

em municípios como Belo Horizonte e 2.042,73% em Betim.  

 

 

De acordo com o GRÁFICO 3, a maior capacidade de tratamento de RSS em Minas Gerais 

ocorre através do método de incineração/pirólise (22 ton./dia). Autoclavagem pode tratar 10 

ton./dia. O serviço de ETD não estava disponível no estado de Minas Gerais segundo a coleta 

de dados da ABRELPE (2007). 
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GRÁFICO 3 - Distribuição da capacidade instalada por tipo de tratamento de RSS (ton./dia). 

Fonte: ABRELPE, 2007. 

 

A região sudeste apresenta-se como a macrorregião nacional com maior número de 

municípios que contam com serviços de coleta de RSS (76%), seguido da região sul (81%), 

conforme FIG. 20. À exceção da região centro-oeste, as demais regiões apresentam 

percentuais próximos. 
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FIGURA 20 - Quantidade de municípios por macrorregião e Brasil que contam com serviços de coleta de RSS 

em 2008. 

Fonte: ABRELPE, 2008. 

 

A região sudeste é a que mais produz RSS no Brasil. Aproximadamente 150.000 toneladas 

por ano, ou quase 75% de tudo o que o Brasil produz, conforme o GRÁFICO 4. Assim, é de 

fundamental importância que a logística reversa de RSS seja eficiente e atente aos requisitos 

de segurança à saúde e ao meio ambiente. 

 

 
GRÁFICO 4 - Coleta de RSS executada por macrorregiões e Brasil em 2008 (ton./ano). 

Fonte: ABRELPE, 2008. 
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FIGURA 21 - Escala Delft/ Lansink adaptada à logística reversa de resíduos de serviços de saúde. 

Fonte: Adaptado de Meers, Pereira Roders e Erkelens (2006, p.2) 

 

O melhor caminho é a prevenção da geração. Em seguida, reutilizar os elementos dos 

resíduos. Na impossibilidade de não gerar resíduos, o melhor passo é reutilizar os materiais 

(plástico, metal, vidro etc.). Ainda sobre a escala Delft, o passo seguinte é a aplicação útil: o 

material constituinte ser utilizado em algo que traga benefícios coletivos.  

 

A imobilização com aplicação útil é aquela na qual os resíduos são empregados em asfalto, 

construção: o resíduo deixa de ser um problema para ficar imobilizado em algum lugar útil. 

Quando não é possível imobilizar de forma útil, imobilizar de forma a não causar problemas é 

o mais indicado. Esse é o caso de resíduos radioativos. Algumas vezes, essa imobilização é 

temporária e, com a inativação microbiana, é possível encaminhar para a última etapa da 

escala da FIG. 21: o aterro sanitário. A recuperação de energia, penúltimo passo. Dessarte, a 

polêmica revisada na abordagem teórica envolvendo as termoelétricas de lixo é algo que 

requer maiores discussões. 
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Uma parcela dos Resíduos urbanos é composta de Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS. De 

acordo com Bartoli (1997), os RSS representam uma das menores partes do total de resíduos 

gerados nos municípios brasileiros. Apesar do pequeno volume, apresentam  potenciais riscos. 

 

2.3.2 Resíduos dos serviços de saúde 

 

 

A Resolução RDC nº 306/2004, Capítulo II, da ANVISA, define o que são resíduos dos 

serviços de saúde. 

 

Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de RSS 

todos 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 vidro; unidades móveis de 

atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre 

outros similares. 

 

 

2.3.2.1 Classificação. segregação e identificação de resíduos 

 

 

O apêndice I da RDC nº 306/2004 discrimina os grupos de RSS. Os resíduos do grupo A são 

aqueles com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem 

apresentar risco de infecção. Subdividem-se em: 

 

a) A1: Culturas e estoques de microorganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou 

atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 

mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos 

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

contaminação biológica por agentes classe de risco quatro, microorganismos com 

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente 
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que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido; bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas 

por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 

líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 

saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 

b) A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 

microorganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

 

c) A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou familiares. 

 

d) A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros 

de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento 

médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de 

laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 

pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 

quatro, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microorganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento e cirurgia plástica que gere esse tipo de resíduo; 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e 

tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatômicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e 

outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação 
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com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; bolsas transfusionais 

vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 

e) A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro-cortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 

ou certeza de contaminação com príons. 

 

No grupo B, são os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade; produtos hormonais e produtos antimicrobianos; 

citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 

antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 

distribuidores de medicamentos ou apreendidos, e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; resíduos de 

saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 

laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; efluentes de processadores de 

imagem (reveladores e fixadores); efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas; demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). A classe I representa os 

perigosos e a classe II os não perigosos, divididos em II A – não inertes (combustibilidade, 

biodegradabilidade, solubilidade em água) e II B – inertes (amostrados – NBR 10.007 e 

aprovados no teste de solubilidade NBR 10.006). A classificação segundo a Resolução RDC 

n.º 33, de 25 de fevereiro de 2003, subdivide esse grupo de B1 a B8: 

 

a) B1: Resíduos dos medicamentos ou insumos farmacêuticos vencidos, contaminados, 

apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais medicamentos impróprios 

para consumo, que oferecem risco. Incluem-se neste grupo: 

 

 Produtos hormonais de uso sistêmico; 

 

 Produtos hormonais de uso tópico, quando descartados por serviços de saúde, 

farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos; 

 

 Produtos antibacterianos de uso sistêmico; 
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 Produtos antibacterianos de uso tópico, quando descartados por serviços de saúde, 

farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos; 

 

 Medicamentos citostáticos; 

 

 Medicamentos antineoplásicos; 

 

 Medicamentos digitálicos; 

 

 Medicamentos imunossupressores; 

 

 Medicamentos imunomoduladores; 

 

 Medicamentos antirretrovirais; 

 

b) B2: Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando vencidos, 

contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais 

medicamentos impróprios para consumo, que, em função de seu princípio ativo e forma 

farmacêutica, não oferecem risco. Incluem-se neste grupo todos os medicamentos não 

classificados no Grupo B1 e os antibacterianos e hormônios para uso tópico, quando 

descartados individualmente pelo usuário domiciliar. 

 

c) B3: Resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria 

MS 344/98 e atualizações. 

 

d) B4: Saneantes, desinfetantes e desinfestantes. 

 

e) B5: Substâncias para revelação de filmes usados em Raios-X. 

 

f) B6: Resíduos contendo metais pesados. 

 

g) B7: Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto. 
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h) B8: Outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas. 

 

Fazem parte do grupo C quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; Enquadram-se 

nesse grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 

laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a 

resolução CNEN-6.05. 

 

Os resíduos do grupo D não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: papel de 

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

de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e 

outros similares não classificados como A1; sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

resto alimentar de refeitório; resíduos provenientes das áreas administrativas; resíduos de 

varrição, flores, podas e jardins; resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

 

Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes compõem o grupo E, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e 

todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 

placas de Petri) e outros similares. A TAB. 4 exemplifica a classificação de alguns resíduos de 

serviços de saúde. 

TABELA 4 - Exemplo de segregação de resíduos 

Unidade ou 

Serviço Descrição do resíduo Grupo 

Estado 

físico 

  A1 A4 B D E S L 

Centro cirúrgico 

Secreções, excreções e outros fluidos orgânicos x      x 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenham sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre.  

-Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimento cirúrgico.  

-Kits de linhas arteriais, endovenosas.  

-Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes 

 x    x  

Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos médicos e funcionários 
       

-Recipientes e materiais resultantes do processo de   x    x 
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Unidade ou 

Serviço Descrição do resíduo Grupo 

Estado 

físico 

  A1 A4 B D E S L 

assistência à saúde não contaminados por sangue ou 

líquidos corpóreos.  

-Embalagens descartáveis diversas.  

-Embalagens secundárias de medicamentos.  

-Equipo de soro sem contaminação com sangue ou 

líquidos corpóreos.  

-Papel toalha 

-Materiais perfuro-cortantes.  

-Embalagens de medicamentos (vidro). 
    x x  

SND – Serviço 

de Nutrição e 

Dietética 

 

Lactário 

 

Refeitório 

-Sobras de alimentos dos pacientes e funcionários.  

-Sobras limpas (resto de alimentos manipulados ou 

não). 

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares. 

   x  x  

Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos funcionários.  

-Efluente líquido (esgoto) contendo antissépticos e 

detergentes provenientes da higienização da cozinha, 

dos materiais e equipamentos. 

  x    x 

-Medicamentos vencidos.  

-Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos funcionários. 

  x    x 

Papéis, formulários, descartáveis e outros similares.  

-Embalagens secundárias de medicamentos.  

-Papel toalha. 

   x  x  

-Materiais perfuro-cortantes.  

-Embalagens de medicamentos (vidro). 
    x x  

Administração 

Central 

Telefônica 

Centro de custo 

Setor de 

compras 

-Embalagens em geral.  

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares. 

 

   x  x  

CME – Central 

de Material 

Esterilizado 

-Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos funcionários.  

-Efluente líquido (esgoto) contendo antissépticos e 

detergentes provenientes da higienização de materiais 

utilizados em procedimentos. 

  x    x 

-Embalagens em geral.  

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares. 
   x  x  

Postos de 

enfermagem 

(geral, 

masculino e 

feminino) 

UTI (adulto, 

neonatal e 

pediátrica) 

Pronto-socorro 

Pronto-

atendimento 

 

Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenham sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre.  

-Kits de linhas arteriais, endovenosas.  

-Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes. 

 x    x  

-Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos médicos e funcionários. 
  x    x 

-Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde não contaminados por sangue ou 

líquidos corpóreos.  

-Equipo de soro sem contaminação com sangue ou 

líquidos corpóreos.  

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares.  

-Embalagens secundárias de medicamentos.  

-Papel toalha. 

   x  x  

Materiais perfuro-cortantes.  

-Embalagens de medicamentos (vidro).  
   x x   
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Unidade ou 

Serviço Descrição do resíduo Grupo 

Estado 

físico 

  A1 A4 B D E S L 

Expurgo 

Secreções, excreções e outros líquidos corpóreos dos 

pacientes. 
x      x 

-Líquidos com antissépticos provenientes da 

higienização das mãos dos funcionários.  

-Efluente líquido (esgoto) contendo antissépticos e 

detergentes provenientes da higienização de materiais 

utilizados em procedimentos. 

  x    x 

-Papel toalha e outros similares.    x  x  

Lavanderia 

-Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenham sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre. 

 x    x  

-Efluente líquido (esgoto) contendo antissépticos e 

detergentes provenientes da lavagem de roupas 

contaminas ou não. 

  x    x 

-Embalagens em geral.  

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares. 
   x  x  

Manutenção 

-Embalagens em geral.  

-Papéis, formulários, descartáveis e outros similares.  

-Sucata de aço, alumínio, madeira, borracha, vidro, 

plástico e outros similares. 

   x  x  

-Tintas, solventes, verniz e outros similares.   x    x 

Fonte: CORREA, 2009. 

 

Cada tipo de resíduo deve ser identificado por uma cor, conforme o QUADRO 2. 

QUADRO 2 - Padrão de cores na identificação de resíduos 

Identificação Cor Tipo 

  Azul papel/papelão 

  Vermelho plástico 

  Verde vidro 

  Amarelo metal 

  Preto madeira 

  Laranja resíduos perigosos 

  Branco resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

  Roxo resíduos radioativos 

  Marrom resíduos orgânicos 

  Cinza 

resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação 

Fonte: CONAMA, 2001; Sistema FIRJAN, 2006. 

 

 

2.3.2.2 Regulamentações  

 

 

A questão dos resíduos dos serviços de saúde possui um rol de normas legais que precisam ser 

enfocadas, em face do risco de sujeitar-se às penalidades legais decorrentes do 

descumprimento. O manuseio, transporte, armazenamento, monitoramento, coleta, mão-de-
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obra empregada e destinação final, assim como as demais etapas, possuem normas e 

procedimentos previstos na legislação. As questões de planejamento de estrutura física para o 

trânsito e armazenagem de resíduos, bem como a mão-de-obra para o desempenho da 

logística (reversa) são condensadas no Apêndice E – Regulamentações, com o nome de 

gerenciamento reverso. Inclui questões como reciclagem e reúso. 

 

 

2.3.2.3 Gerenciamento reverso de resíduos: o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde - PGRSS 

 

 

O Art. 14 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamenta que são instrumentos de 

gerenciamento reverso de resíduos (BRASIL, 2010, p.3): 

a) o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

b) os planos estaduais de resíduos sólidos; 

c) os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

d) os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

e) os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

f) os planos de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS. 

A resolução n° 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determina que 

caberá ao responsável legal pela organização geradora a responsabilidade pelo gerenciamento 

de seus resíduos, desde a geração até a disposição final. Esse gerenciamento reverso de 

resíduos por cada organização é denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde. De acordo com a mesma resolução, deve ainda o responsável legal das 

organizações prestadoras de serviços de saúde disponibilizar o Plano de Gerenciamento de 
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Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para os órgãos ambientais, dentro de suas 

respectivas esferas de competência (ZAMONER, 2009). O PGRSS é uma ferramenta de 

gerenciamento de resíduos, em que a organização dispõe sobre como se dará o manejo dos 

resíduos do momento da geração até a coleta, previsto no inciso VI do Art 14 da Lei n° 

12.305 (BRASIL, 2010). 

 

Dessa forma, ―entende-se ainda que cabe às Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente 

municipais a principal responsabilidade em relação à orientação, avaliação e fiscalização para 

sustentação dos PGRSS dos seus estabelecimentos de saúde‖ (ZAMONER, 2009, p.1947). A 

autora ainda sugere um roteiro para os PGRSS, que, com adaptações, conforme o QUADRO 

3, pode ser seguido. 

QUADRO 3 - Roteiro para elaboração do PGRSS 

Etapas 

1. definição dos objetivos gerais; 

2. estabelecer equipe de trabalho, com inclusão do responsável técnico; 

3. levantar bibliografia (listar a legislação e demais bibliografias utilizadas em todas as etapas do roteiro); 

4. realizar o diagnóstico de RSS na organização, em todas as suas fases; 

5. definir o PGRSS (classificação dos RSS, segregação e acondicionamento, armazenamento temporário, 

armazenamento externo, coleta interna, tratamento interno de RSS, definição do programa de reciclagem, 

coleta externa, tratamento externo, disposição final), através da cadeia fornecedor-cliente; 

6. definir etapas que envolvem terceiros no manejo dos resíduos; 

7. mapear os riscos associados aos RSS; 

8. anexar documentos necessários, procedimentos, plantas e/ou croquis, relatórios, fotos, etc.; 

9. levantar recursos necessários para a implementação do PGRSS; 

10. elaborar o plano de implementação do PGRSS, com respectivos Procedimentos Operacionais Padrão – 

POP e o desenho dos fluxos; 

11. acompanhar a eficácia do plano; 

12. mudar o plano quando necessário, visando a melhorá-lo, a partir do acompanhamento. 

Fonte: Adaptado de Zamoner (2009).  

 

2.3.2.4 Tecnologias de tratamento de resíduos de serviços de saúde  

 

 

Tipos de tratamento de resíduos, segundo o serviço (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

CUSSIOL, 2003, 2008, 2009): 
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a) autoclavagem por calor úmido: aplicação de vapor saturado sob pressão superior à 

atmosférica com a finalidade de se esterilizar. Não pode ser utilizado com resíduos 

químicos nem radioativos, além de gerar odores durante o processo. 

 

b) autoclavagem com vapor e microondas: combina múltiplas etapas de vaporização e 

vácuo, fazendo com que o resíduo fique uniformemente umidificado e exposto à 

irradiação por microondas. Pode chegar a reduzir o volume de resíduos de 20% a 80%, 

se agregado a um triturador. Os resíduos são triturados e encaminhados para câmara de 

tratamento, sendo umedecidos em vapor d‘água à alta temperatura. A mistura então é 

submetida a uma série de microondas sob temperatura entre 95ºC a 100ºC, por 30 

minutos. 

 

c) autoclavagem com solidificação: realiza a fusão a 250ºC dos resíduos e da 

embalagem de acondicionamento, em um volume reduzido por prensagem (em até cinco 

vezes).  

 

d) desinfecção a seco ou inativação térmica: mais demorado, pois requer altas 

temperaturas. 

 

e) irradiação por radiação ionizante: método de esterilização com uso de baixas 

temperaturas. Se dá através de raios gama (Cobalto-60), ultravioleta, feixe de elétrons e 

infravermelho.  

 

f) desinfecção por radio frequência desativação eletro-térmica – ETD: os resíduos são 

triturados e enviados para câmara de tratamento por ondas de rádio de baixa frequência 

e temperatura mínima de 90ºC. 

 

g)  desinfecção química: é a adição de produtos químicos aos resíduos, a fim de inativar 

ou eliminar microorganismos. Exemplos de produtos: compostos fenólicos, aldeídos, 

clorados, sais de amônio, hipoclorito de sódio, oxido de etileno ou formaldeído, em 

aplicação direta. Oferece risco químico aos manipuladores, além de requerer maior 

tempo. Gera efluentes químicos que podem precisar de tratamento. O QUADRO 4 
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elenca os principais compostos químicos utilizados para desinfecção, com o grau de 

risco, equipamentos necessários para o manejo e a forma de neutralização.  

QUADRO 4 - Compostos de desinfecção química, com riscos, equipamentos e 

forma de neutralização 

Composto Risco (3) 

Equipamentos 

necessários para 

o manuseio (3) 

Neutralização 

Glutaraldeído (também 

chamado pentanodial, 

dialdeído glutárico, 

glutaral) 

Risco moderado (nível 

2) à saúde e reatividade 

leve (nível 1) 

O funcionário 

que manipula 

deve-se valer de 

óculos protetores, 

avental, luvas e 

capuz. 

 

* Bissulfato de Sódio (SBS): 

utilizado para neutralizar 

concentrações de 

glutaraldeído (até 5%). Para 

garantir a neutralização 

completa e rápida, 

recomenda-se a adição de 2-3 

partes (por peso) de SBS por 

parte de glutaraldeído ativo. 

A adição de 2-3 partes de 

SBS reduzirá rapidamente a 

concentração de glutaraldeído 

na solução para menos de 

2ppm ativos dentro de 5 

minutos à temperatura 

ambiente. O restante da 

solução poderá ser eliminado 

da maneira apropriada (1). 

 

* Hidróxido de sódio (soda 

cáustica): as concentrações 

de glutaraldeído até 2% ativo 

podem ser neutralizadas com 

a adição de uma solução 

aquosa de hidróxido de sódio 

(soda cáustica). Adicionar 

uma quantidade suficiente de 

solução de hidróxido de sódio 

para manter um pH 12 

reduzirá a concentração do 

glutaraldeído para 

aproximadamente 20 PPM ou 

menos em oito horas à 

temperatura ambiente. Manter 

o pH 12 ou mais elevado é 

fundamental, pois um pH 

inferior resultaria em uma 

neutralização 

significativamente mais lenta 

do glutaraldeído. As soluções 

tratadas, que agora contêm 

um baixo nível de 

glutaraldeído residual, devem 

retornar ao pH neutro através 

da adição cuidadosa de um 

ácido inorgânico (ex.: ácido 

clorídrico) antes da 

disposição adequada (1). 

Hipoclorito de sódio 

(água sanitária, água de 

O composto apresenta 

severo risco à saúde 

 Não descartar o hipoclorito de 

sódio líquido em esgotos, 
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QUADRO 4 - Compostos de desinfecção química, com riscos, equipamentos e 

forma de neutralização 

Composto Risco (3) 

Equipamentos 

necessários para 

o manuseio (3) 

Neutralização 

Javel, branqueador 

doméstico, cândida.)   

(nível 3) e reatividade 

leve (nível 1). 

córregos ou no meio 

ambiente. Quando necessário, 

o hipoclorito de sódio pode 

ser neutralizado com agentes 

redutores tais como 

tiossulfato de sódio, bissulfito 

de sódio, sulfito de sódio ou 

água oxigenada. A solução 

resultante da neutralização 

deve ser diluída com grande 

quantidade de água antes de 

ser descartada. O descarte 

deve ser feito de acordo com 

a regulamentação aplicável 

(federal, estadual ou 

municipal) (4).  

Formol (Formaldeído 

37%, formalina, 

morbicida, óxido de 

metileno, metil aldeído, 

aldeído fórmico), 

Apresenta severo risco 

à saúde (nível 3), 

inflamabilidade e 

reatividade moderadas 

(nível 2).  

Requer o uso de 

luvas, casaco e 

óculos protetores. 

Um galão (3,785 litros) de 

formalina a 10% (3,7% de 

formaldeído) contém 140 g de 

formaldeído. Para neutralizar 

essa quantidade, são 

necessários 212g de 

hidróxido de amônio a 26%; 

se for um galão de formalina 

a 5%, será preciso 106 g de 

amônia a 26%. 

 

Deve-se misturar de forma 

lenta e adequada. Deixar em 

repouso por 12 horas com a 

capela ligada. A mistura 

resultante pode ser usada 

como fertilizante. 

Inicialmente, o pH da solução 

de formaldeído será de 

aproximadamente 6. Na 

medida em que a amônia é 

adicionada e misturada, é 

produzido um precipitado 

branco. A adição de amônia 

suficiente vai elevar o pH 

para ao redor de 8; a 

constatação de pH alcalino 

(básico) mostra que foi 

adicionada amônia em 

excesso.  

 

Não ultrapassar os 5 galões 

no tratamento (1060 g para 

formalina a 10%, 530 g para 

formalina a 5%), e trabalhar 

seguindo as recomendações. 

acima (2) 
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QUADRO 4 - Compostos de desinfecção química, com riscos, equipamentos e 

forma de neutralização 

Composto Risco (3) 

Equipamentos 

necessários para 

o manuseio (3) 

Neutralização 

Xilol (Xileno, dimetil 

benzeno, xilol, metil 

tolueno)  

Severo risco de 

inflamabilidade (nível 

3). Quando liberada no 

ar, esta substância, por 

ser degradada por 

reação fotoquímica, 

produzindo radicais 

hidróxi. Tem uma meia 

vida de menos de 1 dia. 

É tóxico para a vida 

aquática. A dose letal 

para peixes é entre 10 e 

100 mg/l.  

Requer o uso de 

luvas, casacos e 

óculos protetores 

Incinerar ou aterrar em 

instalação autorizada (5). 

Mercúrio (também 

conhecido por 

Hydrargyrum ou ―Prata 

líquida‖) 

Danos extremos à 

saúde (nível 4). 

Reatividade leve (nível 

1), risco severo com 

contato (nível 3) 

Requer o uso de 

luvas, capuz, 

óculos protetores, 

avental. 

Coletar todas as gotas e poças 

o mais rápido possível 

utilizando uma bomba de 

sucção e uma garrafa 

aspiradora com um longo 

tubo capilar. Combinar todo o 

mercúrio contaminado em 

uma garrafa bem vedada. 

Retornar ao fabricante para 

reciclagem (3). 

Fontes: (1) DOW, 2004; (2) UNESP, 2010; (3) Ministério da Saúde, 2006; (4) CASQUIMICA, 2010; (5) 

Makeni Chemicals, 2005.  

 

h)  decaimento radioativo: uma vez que não é permitido o tratamento de resíduos 

radioativos, é preciso aguardar que eles decaiam. 

 

i) coprocessamento: quando os resíduos são reaproveitados nos processos de fabricação 

de cimento (SISTEMA FIRJAN, 2006). 

 

j)  pirólise: consiste no aquecimento de resíduos em uma atmosfera sem a presença de 

oxigênio, conseguindo atingir temperaturas de até 1.000ºC. (ELEUTÉRIO, HAMADA; 

PADIM, 2008). 

 

k)  plama: consiste na aplicação de uma forma especial de material gasoso (gás ionizado) 

condutor de eletricidade sobre o resíduo. Gera duas fases líquidas (cerâmica e férrea) 

que quando se resfriam tornam-se sólidos inertes e vitrificados, além de gases 
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combustíveis que serão oxidados na câmara de combustão. Não se trata de uma 

combustão. 

 

l)  incineração: é a destruição dos resíduos pela combustão (oxigênio). O volume se 

reduz em até 90% (MINISTÈRIO DA SAÙDE, 2006). A FIG. 22 ilustra o esquema de 

um incinerador de resíduos. 

 

 

FIGURA 22 - Exemplo de incinerador com produção de energia, controles de poluição, queima de resíduos 

misturados e recuperação de parte da energia. 

Fonte: MILLER, 2008, p. 458. 

 

São vantagens da incineração: diminuição do volume ocupado pelo lixo, menor necessidade 

de aterro, menor poluição da água e rapidez e facilidade na operação. As desvantagens são o 

alto custo de implementação e operação, poluição do ar (em especial por dioxinas), produção 

de cinzas tóxicas, incentivo à produção de resíduos e o desestímulo à reciclagem e à redução 

do descarte (MILLER, 2008). 

 

 

Poço de resíduos 

Guindaste 
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Adição de 

água 

Transportadora 

Aterro 

sanitário 

Tratamento 

de resíduos 
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eletrônico 
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Eletricidade 

Depurador 

úmido 

Gerador 
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2.3.2.5 Tratamento de resíduos de serviços de saúde por tipo de resíduo 

 

 

Tipos de tratamento de resíduos, segundo o grupo de resíduos (MINISTÈRIO DA SAÙDE, 

2006; CUSSIOL, 2008): 

 

a) Tratamento de RSS do grupo A 

 

 Subgrupo A1: devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam ou 

eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana. Não 

podem ser reciclados, reaproveitados nem reutilizados, mas após tratamento podem ser 

descartados como resíduos do grupo D em aterros sanitários (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

 

 Subgrupo A2: devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam ou 

eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana. E em 

seguida seguir para tratamento térmico por incineração (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

 

 Subgrupo A3: devem seguir para sepultamento, uso científico ou tratamento. Se 

encaminhados para o sistema de tratamento, requerem ser acondicionados em sacos 

vermelhos sob inscrição ―peças anatômicas‖. O órgão ambiental competente nos 

Estados, Municípios e Distrito Federal pode aprovar outros processos alternativos de 

destinação, como tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento 

devidamente licenciado para esse fim (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 Subgrupo A4 - não requerem tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 

 Subgrupo A5 – devem ser submetidos à incineração (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 
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b) Tratamento de RSS do grupo B 

 

 

A periculosidade é o determinante para a destinação. Se oferecem perigo, deverão ser 

submetidos a tratamento. Se não, podem seguir para reciclagem ou outra destinação. 

Suas características devem constar na Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos – FISPQ. Os resíduos em estado sólido e não tratados devem ser dispostos em 

aterro de resíduos perigosos – Classe I. Os resíduos no estado líquido não devem ser 

encaminhados para disposição final em aterros. Os resíduos do grupo B, sem 

características de periculosidade, não necessitam de tratamento prévio. Se em estado 

sólido, podem ter disposição final em aterro licenciado. Se em estado líquido, podem ser 

lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde que atendam, 

respectivamente, às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de 

recursos hídricos e de saneamento competentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

CUSSIOL, 2008). 

 

 Resíduos químicos do grupo B, quando não submetidos a processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem: devem ser submetidos a tratamento ou 

disposição final específicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos: podem ser 

eliminadas em sistemas que contam com tratamento de esgoto. Se não houver, devem 

ser submetidas a tratamento prévio na própria organização, antes da liberação no meio 

ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 Resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sob controle especial (Portaria 

MS 344/98): devem atender a legislação em vigor.  

 

 Fixadores utilizados em diagnóstico de imagem: requerem tratamento e processo de 

recuperação da prata (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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 Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem: requerem processo de 

neutralização, podendo ser lançados em sistemas que contam com tratamento de esgoto 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 Lâmpadas fluorescentes: devem ser encaminhadas para reciclagem ou processo de 

tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 Resíduos químicos contendo metais pesados: requerem tratamento ou disposição 

final de acordo com as orientações do órgão de meio ambiente estadual (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006). 

 

c) Tratamento de RSS do grupo C 

 

A norma NE CNEN-6.05 afirma que os rejeitos radioativos não podem ser considerados 

resíduos até que se tenha alcançado o tempo de decaimento necessário para se atingir o 

limite de eliminação, sob o ponto de vista radiológico determinado. Após esse tempo, 

esses resíduos passam à categoria biológica, química ou de resíduo comum 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; CUSSIOL, 2008). 

 

Os resíduos de fácil putrefação contaminados com radionuclídeos, depois de atendidos os 

respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, devem manter as 

condições de conservação mencionadas no item 1.5.5 da RDC ANVISA n° 306/04, durante o 

período de decaimento do elemento radioativo. O tratamento para decaimento deverá prever 

mecanismo de blindagem de maneira a garantir que a exposição ocupacional esteja de acordo 

com os limites estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN. Quando o tratamento for realizado 

na área de manipulação, devem ser utilizados recipientes blindados individualizados. Quando 

feito em sala de decaimento, esta deve possuir paredes blindadas ou os rejeitos radioativos 

devem estar acondicionados em recipientes individualizados com blindagem.  

 

Para serviços que realizem atividades de medicina nuclear e possuam mais de três 

equipamentos de diagnóstico ou pelo menos um quarto terapêutico, o armazenamento para 

decaimento será feito em uma sala de decaimento de rejeitos radioativos com no mínimo 4 

m², com os rejeitos acondicionados de acordo com o estabelecido no item 12.1 da RDC 
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ANVISA n° 306/04. A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter acesso controlado. 

Deve estar sinalizada com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante e de área 

de acesso restrito, dispondo de meios para garantir condições de segurança contra ação de 

eventos induzidos por fenômenos naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção 

aprovado pela CNEN para a instalação. O transporte externo de rejeitos radioativos, quando 

necessário, deve seguir orientação prévia específica da Comissão CNEN (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

 

d) Tratamento de RSS do grupo D 

 

Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de 

alimentos,  restos alimentares de refeitórios e de outros que não tenham mantido contato 

com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo podem ser encaminhados ao 

processo de compostagem. Os restos e sobras de alimentos citados acima podem ser 

utilizados como ração animal, se forem submetidos a processo de tratamento que 

garanta a inocuidade do composto, devidamente avaliado e comprovado por órgão 

competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Município, Estado ou do Distrito 

Federal. Os resíduos líquidos provenientes de rede de esgoto (águas servidas) de 

estabelecimentos de saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor 

(nos córregos etc.). Sempre que não houver sistema de tratamento de esgoto da rede 

pública, devem possuir o tratamento interno (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

e) Tratamento de RSS do grupo E 

 

Devem receber tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica, 

com radiofármacos perigosos ou radionuclídeos. Requerem acondicionamento em 

coletores estanques, rígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao corte ou à escarificação 

(CUSSIOL, 2008). 

 

Os resíduos perfuro-cortantes contaminados com agente biológico classe de risco 4, 

microorganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de 

doença emergente, que se tornem epidemiologicamente importantes ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, mediante processo físico 
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ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da 

carga microbiana, em equipamento compatível com nível III de inativação microbiana. Os 

resíduos perfuro-cortantes contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao 

mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

 

2.3.2.6 Transporte de resíduos 

 

 

O gerenciamento da coleta e transporte dos RSS deve considerar os roteiros, frequência e 

horários de coleta, as características dos meios de transporte, as condições de carga e 

descarga, manutenção e desinfecção de equipamentos e utensílios, bem como as medidas de 

segurança e capacitação do pessoal envolvido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Há duas 

principais etapas no transporte de resíduos: o trânsito de resíduos internamente à organização 

e do momento da coleta até a destinação final. 

 

a) transporte interno de resíduos 

 

A coleta e transporte interno dos RSS representam a etapa em que os resíduos vão dos 

pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento 

externo, visando a viabilizar a coleta externa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Devem 

ter rotas que evitem coincidir com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visita e os locais de maior fluxo de pessoas ou atividades. Devem atender 

também às condições de segurança (com o uso correto de EPIs). As rotas devem evitar o 

esforço excessivo dos funcionários responsáveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

Os hospitais devem contar com instrumentos de transporte interno de resíduos — os 

carrinhos de coleta (FIG. 23). Devem ser construídos em material rígido, lavável, 

impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e 

bordas arredondados e contar com rodas revestidas de material que reduza o ruído. 

Requerem a identificação com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. 

Os recipientes com capacidade maior que 400 l devem possuir válvula de dreno de fundo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  
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FIGURA 23 - Instrumento de transporte interno de resíduos – carrinho de coleta. 

Fonte: Greencicla (2010). 

 

b) Transporte externo de resíduos 

 

As normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT regulamentam a coleta e transporte 

externos dos resíduos de serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). O veículo 

coletor, representado na FIG. 24 não deve usar compactador de lixo urbano para o 

transporte de RSS dos grupos A, B, C e E. Os veículos que transportarem resíduos do 

grupo A requerem as seguintes características especiais: 

 

 carroceria adequada a fixar os recipientes de transporte; 

 carroceria completamente separada da cabine; 

 carroceria com a parte interior da carroceria de fácil lavagem; 

 portas de carga na parte traseira do veículo; 

 veículo deve estar devidamente identificado com rótulo indicando a presença de 

material biológico (símbolo universal de "substância infectante" — Norma da 

ABNT, NBR 7.500).  
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FIGURA 24 - Veículos destinados a transporte de resíduos de serviços de saúde. 

Fonte: Cussiol (2009). 

 

As empresas de transporte devem obter o licenciamento junto ao órgão fiscalizador, sendo a 

FEAM a responsável em Minas Gerais. O Termo de Referência para elaboração do Plano de 

Controle Ambiental – ―PCA transporte rodoviário de produtos perigosos‖ é o documento que 

licencia esse tipo serviço. Todavia, a FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente e o 

CMRR – Centro Mineiro de Referência em Resíduos não disponibilizam em suas páginas 

institucionais a relação de empresas licenciadas. A FIG. 25 apresenta o formulário usado pelas 

empresas para obter o licenciamento ambiental para transporte de RSS em Minas Gerais. 

 

No formulário é possível notar que trata-se apenas de uma forma de se obter a autorização de 

funcionamento e não o licenciamento. Falta a definição de um número de controle ou registro, 

que seria solicitado pelas empresas contratantes, como condição para a aquisição do serviço.
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.  

 

 

 

 

 

FIGURA 25 - Termo para elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA (Transporte rodoviário de 

produtos perigosos) 

Fonte: FEAM, 2009. 
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2.3.2.7 Armazenamento / Acondicionamento 

 

 

O armazenamento e acondicionamento de resíduos possui duas etapas: a etapa temporária 

interna, na qual há uma sala de resíduos, dentro da área física da organização. A etapa 

temporária externa é um abrigo de resíduos no terreno da organização, mas fora da área física 

construída do hospital. 

 

a) Armazenamento temporário interno 

 

O armazenamento temporário interno de resíduos é a guarda temporária dos recipientes 

contendo os resíduos acondicionados, próximo aos pontos de geração, objetivando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento, otimizando o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à disponibilização para coleta externa (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). Se feito em local exclusivo, deve ser identificado como ―sala de 

resíduo‖, podendo ser um compartimento adaptado, caso não tenha sido concebido na 

construção. 

 

b) Armazenamento temporário externo 

 

O armazenamento temporário externo visa a acondicionar os recipientes coletores de 

resíduos em abrigo. É um ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos 

coletores, enquanto se aguarda a coleta externa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Deve ter acesso fácil, de uso exclusivo dos resíduos, segurança das pessoas e do 

ambiente e, por fim, as condições adequadas de higiene e saneamento. 

 

 

2.3.2.8 Programa estadual ”Minas sem Lixões” 

 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente desenvolve desde 2008 o programa ―Minas sem 

Lixões‖. Visa à disposição final adequada de 60% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 

Minas em sistemas tecnicamente apropriados, devidamente licenciados pelo COPAM 
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(FEAM, 2009). Além disso, objetiva reduzir em 80% o número de lixões no Estado. A 

principal ferramenta fomentada são os consórcios intermunicipais. 

 

 

2.4 Logística reversa de resíduos dos serviços de saúde 

 

 

A FIG. 26, construída segundo a RDC 306/2004, Resolução CONAMA nº 358/05 e o 

regulamento técnico para o gerenciamento de RSS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), ilustra 

a lógica de inserção desses resíduos em uma cadeia logística reversa. As linhas verdes 

representam o caminho mais comum abordado nas referências utilizadas nesta pesquisa. Já as 

linhas amarelas representam a cadeia logística reversa do fornecedor que recebeu resíduos de 

volta ou teve a geração provocada por problemas de estocagem, transporte ou rejeição na 

entrega, bem como outros fatores que inutilizaram o aproveitamento do insumo. O retângulo 

azul representa as Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde – OPSS, e o laranja, os 

geradores fora da assistência à saúde. A RDC 306 nomeia a ação de uma fase para outra como 

manejo, representado na figura pelas setas coloridas. O fluxo começa no fornecedor, que 

envia os insumos solicitados para as organizações. O insumo é usado nos procedimentos da 

organização e dele decorre o resíduo. Cada resíduo possui características próprias, como ser 

reaproveitável ou não, oferecer risco etc. A segregação se dá pela classificação como grupo A 

(risco biológico – com seus subgrupos A1, A2, A3, A4 e A5), grupo B (risco químico), grupo 

C (risco decorrente da radiação), grupo D (resíduos comuns) e E (resíduos perfuro-cortantes). 

São acondicionados em vasilhames adequados e que não ofereçam risco de vazamento ou de 

perfuração (punctibilidade) com a respectiva identificação. São transportados internamente 

pelo interior da organização até um local provisório. Lá recebem o tratamento adequado para 

a minimização dos riscos, quando não tratado no local de origem por motivo de segurança. 

Em seguida, é coletado e enviado para o armazenamento externo, de onde a coleta externa 

virá recolhê-lo. Nessa etapa da cadeia logística reversa, o veículo adequado (que atende aos 

requisitos de estrutura que a lei exige, como cantos arredondados, veículo dedicado apenas a 

coleta de resíduos, por exemplo) recolhe e leva os resíduos para a destinação final. Restos de 

partes humanas seguem para sepultamento. Compostos orgânicos, papel, plástico, madeira, 

metais e vidros vão para reciclagem ou compostagem. Alguns restos de tecidos humanos ou 
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animais que ofereçam risco biológico devem ser encaminhados para tratamento externo, por 

processo químico, térmico, irradiação ou outro diferente destes (específico).  

 

 

 
 

FIGURA 26 - Mapeamento logístico (direto e reverso) de resíduos dos serviços de saúde. 

Fonte: Própria, baseada na RDC 306/2004, Resolução CONAMA nº 358/05 e Ministério da Saúde (2006). 

OPSS: Organização Prestadora de Serviços de Saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa e quantitativa. A medição do potencial 

médio de resíduos dos serviços de saúde teve uma abordagem quantitativa. As demais 

questões, que se referem ao gerenciamento reverso, são eminentemente qualitativas.  

 

Segundo Marconi e Lakatos (1995), os métodos podem ser subdivididos em abordagem e 

procedimentos. O método de abordagem será o dedutivo, partindo das teorias e leis, na 

maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente). O 

método de procedimento adotado é o estruturalista, do qual se parte do concreto à realidade 

estruturada. 

 

Já em relação ao objetivo, para Marconi e Lakatos (1995), a pesquisa descritiva focaliza as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Podem-se usar técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.  

 

Em relação ao procedimento técnico, Gil (2002) traz classificações pertinentes: pesquisa 

bibliográfica, documental e o estudo de campo. Os dados primários dos hospitais Pro-Hosp 

foram coletados via questionário estruturado, visando a todas as etapas (geração, segregação, 

acondicionamento, transporte e destinação final). As perguntas foram construídas segundo a 

RDC 306/2004, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004), 

bem como referências do Manual de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

Na questão da medição do volume potencial médio de geração de RSS, foi levantada a média 

de geração dos hospitais Pro-Hosp, por tipo de resíduos e o número de leitos operacionais. A 

população encontra-se na TAB. 20 (Apêndice A). Os nomes foram omitidos para resguardar o 

sigilo. 

 

A pesquisa documental versou sobre dados da SES-MG, FEAM e outras fontes, conforme 

descrito mais adiante. 
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A fim de compreender quem são os geradores de resíduos dos serviços de saúde, faz-se 

necessário revisar as definições do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que 

define como Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde – OPSS os seguintes: 

(DATASUS, 2009): Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, Clínica 

Especializada/Ambulatório Especializado, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, 

Policlínica, Pronto-Socorro Especializado, Pronto-Socorro Geral, Unidade de Serviço de 

Apoio de Diagnose e Terapia, Unidade de Vigilância em Saúde, Unidade Móvel de Nível Pré-

hospitalar na Área de Urgência e Emergência, Central de Regulação de Serviços de Saúde, 

Centro Hemoterápico e/ou Hematológico, Centro de Apoio à Saúde da Família, Consultório 

Isolado, Farmácia de Medicamentos Excepcionais e Programa Farmácia Popular, Posto de 

Saúde, Unidade Mista, Unidade Móvel Terrestre, Hospital/Dia - Isolado, Hospital 

Especializado e Hospital Geral. 

 

Podem ser tanto da iniciativa pública quanto privada. Um terceiro grupo gerador são aqueles 

que a RDC 306 lista como organizações que não oferecem serviços de saúde, mas geram RSS. 

Essas organizações não constam no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil – CNES (DATASUS, 2009). Pela RDC 306, são os seguintes: clínica de acupuntura, 

instituto médico-legal/necrotérios, tanatopraxia e somatoconservação (funerárias), instituição 

de ensino e pesquisa em saúde, centro de controle de zoonoses, distribuidor/importador de 

produto farmacêutico, distribuidor e produtor de materiais para diagnóstico in vitro, serviços 

de acupuntura, serviços de tatuagem, clínicas veterinárias, laboratório veterinário e 

distribuidor de produtos veterinários. 

 

 

3.1 População 

 

 

Conforme a TAB. 20 (Apêndice A), são pesquisados 127 hospitais Pro-Hosp em Minas 

Gerais. Compõem-se de dois tipos de hospitais, cuja definição segue abaixo (DATASUS, 

2009): 

 

a) Hospital Especializado: Hospital destinado à prestação de assistência à saúde em 

uma única especialidade/área. Pode dispor de serviço de Urgência/Emergência e SADT. 
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Podendo ter ou não SIPAC. Geralmente de referência regional, macrorregional ou 

estadual.  

 

b) Hospital Geral: Hospital destinado à prestação de atendimento nas especialidades 

básicas, por especialistas e/ou outras especialidades médicas. Pode dispor de serviço de 

Urgência/Emergência. Deve dispor também de SADT de média complexidade. Podendo 

ter ou não SIPAC.  

 

 

3.2 Amostra  

 

 

A fórmula de cálculo para o tamanho da amostra segundo uma população finita é representada 

por Martins (2000) como:  

 

 

a) n: corresponde ao tamanho da amostra;  

b) Z: representa o número de desvios padrões em função de uma margem de confiança 

preestabelecida, definida nesta pesquisa em 95% (Z = 1,96);  

c) p: proporção conhecida dos respondentes a uma pergunta, admitida neste caso 95%;  

d) N: tamanho da população, representada pelos 127 hospitais Pro-Hosp;  

e) e: margem de erro amostral tolerado, admitido em 0,05. 

 

Pelo exposto, houve a necessidade de aplicação de 46 questionários. 

 

 

3.3 Detalhamento sobre a coleta de dados 

 

 

A pesquisa contou com dados secundários, provenientes de relatórios e publicações, bem 

como dados primários, conseguidos através do uso de questionário. 
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O questionário para coleta de dados foi disponibilizado online, em linguagem HTML, 

hospedado em servidor compatível com Ajax, HTML e php. Um link redirecionou a página 

da pesquisa. O acesso pode ser feito a partir de qualquer computador com navegador da 

internet. Após o preenchimento e o clique no botão ―enviar‖, o sistema aglutinou as respostas 

em uma planilha online compatível com Microsoft® Excel. Coube ao coordenador de cada 

organização responder ao questionário, segundo as regiões das Gerências Regionais de Saúde 

de Minas Gerais, conforme a FIG. 27. 

 

FIGURA 27 - Cartograma das Gerências Regionais de Saúde de Minas Gerais. 2009. 

Fonte: SES-MG. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/institucional/integracao-

institucional/grs/GRSs%20em%20slide%20SES.pdf. 

 

O questionário foi composto por 34 questões abertas, fechadas e de múltipla escolha. Visou a 

alcançar os objetivos, numa perspectiva sustentável. O QUADRO 5, apresentado a seguir, 

mostra como as questões se encaixam na perspectiva da logística reversa de resíduos dos 

serviços de saúde e da sustentabilidade, abordadas na revisão teórica. 
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 QUADRO 5 - Classificação das perguntas do questionário em relação à logística 

reversa e à sustentabilidade 

 

Perguntas 
Referência na questão 

logística reversa 

Perspectiva 

sustentável 

relacionada 

    

1 
Informe a Gerência Regional de Saúde responsável pelo 

seu estabelecimento. 
Referenciamento espacial Espacial 

2 
Qual o seu tipo de estabelecimento? Se misto, informe 

segundo o que predomina. 
Identificação do respondente Social 

3 Nome fantasia do estabelecimento. Identificação do respondente Social 

4 Município de Minas Gerais. Referenciamento espacial Espacial 

5 E-mail de contato. Identificação do respondente Social 

6 

Em relação às compras para a área de saúde (incluindo 

medicamentos), de que **cidade** vem a maior parte das 

suas compras? (o mais próximo de 80% das origens) 

Fluxo fornecedor - organização Espacial 

7 
Os depósitos de insumos estão em condições ideais, 

segundo um profissional responsável? 

Armazenamento 

(acondicionamento) 
Espacial 

8 

Os insumos são rastreados ou possuem rígido 

acompanhamento da movimentação interna neste 

estabelecimento? 

Transporte interno Espacial 

9 

Há acompanhamento das perdas? Se sim, qual a 

PORCENTAGEM (%) de perda total dos insumos da área 

de saúde? (média de janeiro/2009 a dezembro/2009) 

Controle de desperdício Econômico 

10 

Os resíduos recebem algum tipo de tratamento interno 

antes de serem mandados para fora deste estabelecimento? 

(marque mais de uma resposta) 

Tratamento de resíduos 
Espacial / 

econômico 

11 

Os resíduos dos serviços de saúde são separados, segundo 

as suas características físicas, químicas e biológicas, a sua 

espécie e seu estado físico? 

Segregação Cultural 

12 

Os resíduos da saúde possuem uma rotina de horários e 

procedimentos diferenciados de coleta? Selecione as 

opções que estão presentes no seu estabelecimento. 

Manejo Cultural 

13 
O estabelecimento possui local de armazenamento 

externo? 

Armazenamento 

(acondicionamento) 
Espacial 

14 
Quais os processos de tratamento de resíduos dos serviços 

de saúde utilizados por este estabelecimento? 
Tratamento de resíduos Econômico 

15 
Se na pergunta anterior foi infomado que  há tratamento 

em outro município, informe qual município é este. 
Tratamento de resíduos Espacial 

16 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo A1 

(kg/mês - média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

17 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo A2 

(kg/mês - média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

18 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo A3 

(kg/mês - média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

19 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo A4 

(kg/mês - média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 
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 QUADRO 5 - Classificação das perguntas do questionário em relação à logística 

reversa e à sustentabilidade 

 

Perguntas 
Referência na questão 

logística reversa 

Perspectiva 

sustentável 

relacionada 

20 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo A5 

(kg/mês - média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

21 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo B (kg/mês 

- média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

22 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo C (kg/mês 

- média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

23 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo D (kg/mês 

-- média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

24 
Média mensal do volume de resíduos do Grupo E (kg/mês 

-- média entre janeiro/2009 a dezembro/2009) 
Geração de resíduos Econômico 

25 
Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde – PGRSS (marcar opção) 
Gerenciamento reverso Social 

26 
Como é feito o transporte de resíduos dos serviços de 

saúde (marcar opção) 
Transporte / coleta de resíduos Espacial 

27 
Se na pergunta anterior você respondeu que os resíduos 

vão para outro município, qual município é este? 
Transporte / coleta de resíduos Espacial 

28 

Há controle formalizado e institucionalizado do volume 

de resíduos dos serviços de saúde gerados neste 

estabelecimento? 

Geração de resíduos Social 

29 

De janeiro/2009 a dezembro/2009, qual a média mensal 

de acidentes com perfuro-cortantes ocorridos com 

**profissionais da área de limpeza e conservação**? 

Mão-de-obra relacionada a 

resíduos 
Social 

30 

De janeiro/2009 a dezembro/2009, qual a média mensal 

de acidentes com perfuro-cortantes ocorridos com 

**profissionais da área de assistência à saúde**? 

Mão-de-obra relacionada a 

resíduos 
Social 

31 Este estabelecimento participa de coleta seletiva? Reciclagem Ecológico 

32 
Marque, dentre as opções abaixo, quais resíduos são 

gerados neste estabelecimento. 
Descarte Ecológico 

33 Este estabelecimento segue a RE nº 2.606? Reúso Cultural 

34 Explique o seu gerenciamento de resíduos. Gerenciamento reverso 

Toda a 

perspectiva 

sustentável 

 Fonte: Própria, baseada na RDC 306/2004, Resolução CONAMA 358/2005, RE 2.606/2006, Ministério da 

Saúde (2006), Rogers e Tibben-Lembke (1999) e Sachs (2000). 

 

3.3.1Tratamento dos dados primários 

 

 

A primeira ação que o próprio sistema eletrônico fez foi consolidar as respostas no formato de 

arquivo ―xls‖, excluindo registros duplicados. Em seguida, com ajuda do Microsoft® Excel, 

fez-se a eliminação de estabelecimentos que informaram não produzir nenhum resíduo, 
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produção ―0‖, produção negativa, bem como valores discrepantes (como ―muito‖, no campo 

―quantidade‖). 

 

O tratamento estatístico dos dados quantitativos usou estatística descritiva. Para o cálculo das 

médias e das frequências, os dados foram importados para o Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS® versão 15, que é um aplicativo de tratamento estatístico de dados. 

 

Apesar de 50 hospitais terem respondido ao questionário, quatro não foram considerados. 

Esses hospitais que responderam não possuir controle formalizado e institucionalizado do 

volume de RSS não entraram na média da geração de resíduos. Afinal, se não há controle de 

RSS, não seria possível confirmar se os volumes de resíduos informados eram verdadeiros. 

Da mesma forma, não entraram no cálculo da média de desperdícios as organizações que 

afirmaram não terem um rígido sistema de rastreamento de insumos. 

 

 

3.3.2 Quantificação de resíduos de serviços de saúde 

 

 

Para Fonseca et al. (2006), na mensuração da taxa de geração, a unidade de medida mais 

usada é a ―Kg RSS leito/dia‖, adotada nesta pesquisa. Cabe destacar que Fonseca et al. 

(2006) mencionam que o tipo do hospital — filantrópico, privado ou público, a presença de 

centro cirúrgico, complexidade de especialidades e a taxa de ocupação dos leitos interferem 

nessa média. No caso dos hospitais Pro-Hosp, há certa homogeneidade das características das 

organizações, pois todos têm o mesmo nível de complexidade dos serviços prestados. Tomou-

se o cuidado de usar o número de leitos operacionais — isto é, aqueles em efetivo 

funcionamento — e não o número registrado. Isso garante maior confiabilidade dos dados, 

pois o número cadastrado pode diferir daquele que está funcionando na prática. 

3.3.3 Caracterização da amostra 

 

 

A TAB. 5 traz a caracterização da amostra, que foi composta de 100% de hospitais gerais, 

contemplando 38 municípios (representando 36% dos municípios com hospitais Pro-Hosp). A 
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principal natureza administrativa dos hospitais da amostra foi de 71,74% de entidades 

beneficentes sem fins lucrativos. 

 

TABELA 5 - Caracterização da amostra 

Característica Frequência Percentual 

Valor de 

referência para o 

percentual 

Nº de regiões/GRS contemplado entre os respondentes 28 100 28 

Hospital especializado 0 0 0 

Hospital geral 46 100  46 

Nº de municípios com hospital Pro-Hosp 38 36,19 105 

Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS) 4 8,70 46 
Administração Indireta – Fundação pública 1 2,17 46 
Empresa privada 5 10,87 46 
Entidade beneficente sem fins lucrativos 33 71,74 46 
Fundação privada 2 4,35 46 
Serviço social autônomo 1 2,17 46 

Fonte: Própria. 

 

a) Identificação de Missing Values 

 
A partir do uso da função Missing Values do SPSS, não há valores omissos na amostra. 

 

b) Detecção de outliers 

 
Os outliers foram obtidos pela comparação dos diagramas Stem-and-leaf e dos histogramas, 

tendo sido excluídos do cômputo das médias. 

 

3.4 Dados secundários 

 

 

Subdividem-se em dados disponibilizados pela SES-MG, FEAM, ABRELPE, IPEA e 

levantados através de busca ativa na literatura. 

 

Em relação a SES-MG, os dados secundários vieram do 1º Diagnóstico de Resíduos de 

Serviços de Saúde de Minas Gerais – 2009 (Cadastro de Geradores de Resíduos de Serviços 

de Saúde de Minas Gerais) e da Avaliação Inicial da Qualidade – hospitais Pro-Hosp 2009. O 

primeiro documento continha hospitais que não eram Pro-Hosp, fazendo-se necessário, 
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primeiramente, filtrar os dados deste grupo em relação aos demais. Em seguida, receberam 

tratamento estatístico, visando a desconsiderar ouliers e dados duvidosos. No segundo 

documento, foi feita a triagem das questões de logística reversa que poderiam atender aos 

objetivos desta pesquisa. 

 

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos 

procedimentos relativos ao gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde em 

Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde - SES, em parceria informal com o Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, realizou o 1º Diagnóstico sobre Resíduos 

dos Serviços de Saúde de Minas Gerais. Para isso, foi elaborado por Luiz-Pereira e Coelho 

(2009) um questionário estruturado segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde da FEAM e o da ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Autosselecionável, o questionário ficou disponível, de junho a agosto de 2009, a todos os 

pontos de atenção à saúde de Minas Gerais (LUIZ-PEREIRA; COELHO, 2009). 

 

O processo de avaliação hospitalar na SES-MG se dá através do Instrumento de Avaliação 

Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp / Política de Acreditação – ONA, que é uma 

adaptação do Manual das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares – ONA / 2006 e 

do Instrumento de Inspeção em Serviços de Saúde – ANVISA / 2007 (NAVES et al., 2008). 

 

Em cada módulo, encontram-se questões pertinentes aos três níveis de acreditação ONA. O 

nível 1 avalia se a instituição atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para 

execução de sua atividade conforme a legislação ANVISA, identificação de riscos específicos 

e o gerenciamento desses riscos com foco na segurança (NAVES et al., 2008). O nível 2 

avalia o gerenciamento de processos e a interação entre eles, estabelecendo um padrão de 

medição, avaliação e melhoria dos processos através de um programa de educação e 

treinamento continuado. O nível 3 avalia se a instituição utiliza perspectivas de medição 

organizacional, alinhadas às estratégias e correlacionadas aos indicadores de desempenho dos 

processos (NAVES et al., 2008). 

 

Para determinar a destinação final ofertadas nos municípios com hospitais Pro-hosp, foi 

realizada busca na página do programa Minas sem lixões, conduzido pela FEAM, sendo 
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possível coletar vários documentos sobre resíduos em Minas Gerais. A tabela da disposição 

de resíduos sólidos em Minas Gerais foi usada para definir as condições da destinação final. 

 

No levantamento de dados sobre as ofertas de serviços e volume geral de resíduos gerados, 

buscou-se dados da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Industriais. O Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2007, 2008 e 2009 são as 

publicações mais recentes disponibilizadas pela ABRELPE. Apresentam um rico 

levantamento sobre as condições dos resíduos em geral no Brasil (ABRELPE, 2007, 2008 e 

2009). 

 

No cálculo do potencial de reciclagem decorrente do reaproveitamento de resíduos, buscou-se 

dados do IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A Pesquisa sobre pagamento 

por serviços ambientais urbanos para gestão de resíduos sólidos foi elaborada pelo IPEA 

(IPEA, 2010) e publicada em maio 2010 a Pesquisa sobre Pagamento por Serviços 

Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. A obra analisa e ilustra os ganhos com 

reciclagem, comparando com a obtenção de insumos a partir da matéria-prima primária 

(direto da natureza). 

 

A fim de poder comparar os dados levantados com a literatura, fez-se a busca de referências, 

como Miller (2008), Naime et al. (2007), Velez (2004) e Cussiol (2003, 2008 e 2009), por 

exemplo. 

 
A fim de resumir os procedimentos metodológicos, é apresentado o QUADRO 6 abaixo: 

 

QUADRO 6 - Síntese da metodologia proposta 

Procedimento Definição 

Natureza Pesquisa aplicada, pois visa a gerar conhecimentos focados no 

planejamento de ações de gestão de resíduos dos serviços de saúde. 

Abordagem do problema Quantitativa, na quantificação do potencial de geração de resíduos, e 

qualitativa na análise das informações captadas. 

Quanto aos objetivos Descritiva, pois visa a levantar as características do que se pesquisa. 

Procedimentos técnicos Pesquisa bibliográfica e documental; estudo de campo. 

Método de abordagem Dedutivo. 

Método de procedimento Estruturalista. 

Questionário Estruturado: composto de questões abertas, fechadas e de múltipla escolha. 



 
 

 

107 

Procedimento Definição 

Observação Sistemática. 

Coleta de dados Aplicação de questionário, pesquisa bibliográfica e em documentos. 

População (descrição) Hospitais integrantes do Pro-Hosp. 

Tabulação e apresentação 

dos dados 

Os dados receberão tratamento estatístico. Os resultados serão apresentados 

em quadros, tabelas e figuras. 

População (número) 127 

Amostra (descrição) A partir da população Pro-hosp, calculou-se a amostra na parcela da 

população correspondente aos geradores de resíduos dos serviços de saúde da 

atenção hospitalar (SUS). 

Amostra (número) 46 

Análise estatística Para o cálculo da amostra, usou-se a fórmula de Martins (2000). Para a parte 

quantitativa do questionário, foi usada a estatística descritiva. 

Redação Os dados secundários apresentados nos resultados atendem à proposta 

descritiva desta pesquisa. Por essa razão, não são apresentados no corpo do 

texto da revisão literária. 

Os dados por área do hospital (lavanderia, UAN, laboratório) do Instrumento 

Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010 aparecem assim 

estratificados por causa da metodologia daquele instrumento, diferenciando 

do geral da instituição.  

 

Fonte: Própria.  
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4 RESULTADOS 

 
A FIG. 28 apresenta os principais resultados apresentados nesta pesquisa. Conforme a separação das áreas do conhecimento abordados na revisão 

da literatura, os resultados também seguem a divisão em Administração pública(SUS), Resíduos Urbanos e a Logística Reversa.  

 

Resultados 

Administração 

Pública (SUS) 

Resíduos 

Urbanos 

Logística Reversa (LR) 

 

Modelo 

LR 

replicável 

Novos 

conhecimentos 
Gerenciamento  

reverso 
Armazenamento /  

Acondicionamento 

Transporte Tratamento 

de resíduos 

Destinação 

final 
Volume potencial 

médio de geração  

de RSS 

Por grupo 

de resíduos 

Geral 

Saúde 

(SUS) 

Risco 

Ocupacional do  

manejo de RSS  

(em todas 

as etapas) 

armazenagem Desperdícios 

Depósitos 

externos 

Oferta de  

serviços 

Práticas  

internas 

Oferta de  

aterros 

Opções de  

destinos 

finais 

Oferta de 

transporte  

externo 

Práticas 

internas de 

transporte 

de RSS 

Perspectiva 

sustentável 

Segurança 

Ambiental / 

sustentabilidade 

(em todas 

as etapas) 

Compreensão dos RSS 

em uma cadeia LR 

Práticas de 

segregação 

Práticas de 

geração 

Práticas de  

identificação 

Práticas de  

manejo 

FIGURA 28 - Principais caminhos dos resultados do estudo. 

FONTE: própria 
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A Administração Pública, no contexto do SUS e da atuação na atenção hospitalar, deve 

atentar para a gestão correta de resíduos de serviços de saúde. Assim, pode-se gerenciar a 

segurança dos profissionais, dos pacientes e do meio ambiente. 

 

Inicialmente, avaliou-se, em seis setores hospitalares com grande descarte de resíduos sólidos 

e perfuro-cortantes, as conformidades com as rotinas da Comissão de Controle da Infecção – 

CCI, conforme indicado no GRÁFICO 5. As áreas que se destacam com a melhor prática são 

a internação médico-cirúrgica (94,21%), obstetrícia (92,73%) e pediatria (91,23%). 

Ambulatório e centro cirúrgico apresentam valores próximos (86,11% e 88,33%, 

respectivamente). 

61,90%

86,11% 88,33% 91,23% 92,73% 94,21%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Neonatologia Ambulatório Centro 
Cirúrgico

Pediatria Obstetrícia Internação 
Médico-
cirúrgica

 

GRÁFICO 5 - Descarte de resíduos sólidos e perfuro-cortantes em conformidade com as rotinas da CCI. 2010 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

Entre os seis setores avaliados, o que apresenta menor adequação, neste quesito, é o de 

neonatologia (61,90%). A validação das práticas pela CCI é uma forma de garantir que o 

descarte transcorra de forma a reduzir a probabilidade de acidentes e de contaminação por 

agentes patológicos. A diferença de conformidade entre os setores é algo que precisa ser 

considerado, já que a amplitude é de 32,31 pontos percentuais e pode pressupor a falta de 

uniformidade de práticas de gestão orientadas ao descarte seguro de resíduos sólidos e 

perfuro-cortantes como um todo. 

 

Observa-se, no GRÁFICO 6, que, em relação à segurança dos funcionários em geral, o 

programa de imunização é uma forma de prevenir que acidentes envolvendo resíduos 
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contaminados com hepatite B, tétano e rubéola gerem contaminação às pessoas. A título de 

comparação, a área de lavanderia, que não deveria lidar com perfuro-cortantes, apresenta 

percentual de imunização (86,49%) maior que o laboratório clínico (71,28%). A imunização é 

o processo de vacinação contra agentes patológicos contagiosos. 

71,28%
79,84% 81,42%

86,49%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Laboratório clínico Geral UAN Lavanderia

 

GRÁFICO 6 - Programa de imunização dos funcionários (hepatite B, tétano, rubéola) 2010. 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

A lavanderia apresenta percentual maior de imunização dos funcionários (86,49%) que a 

média de todos os demais setores. Essa média geral elevada pode sugerir que setores que não 

produzem RSS tenham mais atenção da gestão hospitalar quanto à imunização dos 

funcionários que as áreas geradoras. A Unidade de Alimentação e Nutrição também 

apresentou percentual (81,42%) maior que o do laboratório clínico. 

 

Nas áreas finalísticas do hospital, em que os funcionários da área de saúde realizam os 

procedimentos, a média mensal de acidentes com perfuro-cortantes é de 4,08 casos/mês. Em 

profissionais da limpeza é de 1,04 casos por mês, comprovando o risco de manejo destacado 

por Zamoner (2009). Uma vez que 100% dos funcionários não estão devidamente 

imunizados, corre-se o risco de que um acidente com material contaminado venha a se tornar 

um problema de saúde para o acidentado, como é melhor explicado no item a seguir. 

 

Os resíduos sólidos urbanos podem oferecer vários riscos. Em relação ao risco biológico, 

conforme Cussiol (2009), o vírus da hepatite infecciosa, presente em agulhas infectadas ou 

plasma, ao entrar no corpo humano, pode causar febre, náusea, icterícia (pele e olhos 

amarelados), fadiga e dores abdominais. A chance de que um dos 4,08 acidentados da área de 

assistência à saúde ou 1 da área de limpeza contraiam hepatite é relativamente alta. O risco 
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que um acidentado com uma agulha se contamine com hepatite B é de 6 a 30% dos episódios 

acidentais; hepatite C, 0,5 a 2% dos episódios acidentais. Com o HIV, o risco é de 0,3 a 0,4% 

(BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2002). Esses autores acrescentam ainda que a principal 

causa de acidentes com perfuro-cortantes se deve ao reencape de agulhas (15 a 30% dos 

casos) e ao descarte em local inadequado (10 a 20% dos casos). O reencape de agulhas é o 

principal causador dos acidentes em profissionais de limpeza (que nos hospitais Pro-Hosp se 

acidentam na média de 1,04 vezes por mês).  

 

O PPRA – Plano de Prevenção de Risco Ambiental nos hospitais Pro-Hosp é uma das 

ferramentas mais importantes para saber quais são os riscos e como lidar com eles. Pelo 

GRÁFICO 7, de maneira geral, 66,13% dos hospitais possuíam PPRA em 2010. Já em áreas 

em que costuma haver terceirização, como a UAN – Unidade de Alimentação e Nutrição e a 

Lavanderia, os percentuais são bem maiores: 70,27% e 69,23%, respectivamente. Novamente, 

o laboratório clínico, que possui procedimentos com maior risco que a UAN e a lavanderia, 

possui menor prevalência do PPRA (60%) que os setores citados e a média geral. 

60,00%

69,23%
70,27%

66,13%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

Laboratório clínico Lavanderia UAN

Por seção

Geral

 

GRÁFICO 7 - Existência de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR-09/MTE) 2009. 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2009. N=127. 

 

Pelos questionários, 97,83% dos hospitais contavam com EPI - Equipamentos de Proteção 

Individual para todos os trabalhadores que lidam com resíduos. Óculos, aventais, botas etc. 

Afirmaram também que as pessoas sabem como usar corretamente os EPIs.  

 

Subsidiariamente, o controle da qualidade da água utilizada no hospital é uma medida de 

gerenciamento do risco hospitalar relevante. Além de poder comprometer a saúde de 
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funcionários e pacientes, a água contaminada pode ter influência negativa em procedimentos 

laboratoriais, contaminando a amostra. No caso dos hospitais Pro-Hosp, 84,78% afirmaram 

realizar controle registrado e formal da água usada no estabelecimento (testes 

microbiológicos). Uma vez utilizada, a água deve ser descartada através de procedimentos 

seguros, como a rede de esgoto. Todavia, apenas 23,91% afirmaram contar com rede de 

tratamento de esgoto adequada. 

 

Os instrumentos nos quais os exames são realizados passam por desinfecção. Para os hospitais 

que utilizam métodos químicos, é preciso que o resíduo químico decorrente (grupo B) seja 

neutralizado com segurança. Pelo Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – hospitais 

Pro-Hosp 2010, os métodos de desinfecção química prevalentes são: o glutaraldeído, usado 

por 43,33% dos hospitais; o hipoclorito de sódio: 18,33%. A combinação do hipoclorito mais 

glutaraldeído é de 13,33%. Outros métodos correspondem a 8,33%. Esses compostos, depois 

de utilizados, são resíduos do grupo B e requerem medidas de descarte que não agridam o 

meio ambiente. 

 

Traduzindo em riscos, 43,33% dos hospitais expõem funcionários ao risco moderado à saúde 

(glutaraldeído) e 31,33% ao risco severo (hipoclorito e hipoclorito mais glutaraldeído). Os 

questionários complementam que 13,77% dos hospitais adotam também o formol, de severo 

risco à saúde. O xilol, igualmente severo quanto ao risco à saúde, é adotado por 0,7% dos 

hospitais Pro-hosp. Essa substância necessita de incineração ou aterramento em instalação 

autorizada. 

 

Os equipamentos com mercúrio, que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente, ainda são 

usados em 13,04% dos hospitais Pro-Hosp. Esse composto apresenta risco de danos extremos 

à saúde.  

 

O GRÁFICO 8, a seguir, representa a importância de manter arquivos de cópia da 

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, ou seja, é uma forma de gerar dados para 

estatísticas, de modo a subsidiar a elaboração de programas que reduzam a ocorrência de 

acidentes. A média geral de armazenamento das CATs em 2010 é de 83,06%. 
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GRÁFICO 8 - Arquivo de cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT 2010. 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

Todavia, a lavanderia (82,73%) foi o setor que mais se aproximou dessa média. A UAN 

(78,69%) e o laboratório clínico (70,21%) ficaram abaixo da média geral. Destes, o setor que 

mais lida com produtos químicos, de risco biológico e perfuro-cortantes, é justamente o que 

menos registra esses eventos. 

 

4.1 Logística empresarial - direta  

 

 

Observa-se, pela TAB. 6, que a principal cidade que fornece insumos para os hospitais Pro-

Hosp é Belo Horizonte, com 68,18% das partidas. Os demais municípios que contribuem com 

insumos são: São Paulo, Ribeirão Preto e Juiz de Fora, com 20,45%, 9,09% e 2,27%, 

respectivamente. Cabe ressaltar que municípios como Brasília-DF, Vitória da Conquista-BA, 

Uberlândia-MG e Rio de Janeiro-RJ não foram mencionados entre os respondentes (46), mas 

quando se considera o total de hospitais Pro-Hosp (127), alguns destes encontram-se em 

pequenos municípios mineiros que estão próximos de cidades-pólo regionais e nacionais, 

havendo a possibilidade de que a compra de insumos tenha origem naqueles lugares 

mencionados. 
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TABELA 6 - Principais origens dos insumos dos hospitais 

Pro-Hosp 

Principais origens % 

Belo Horizonte 68,18% 

Juiz de Fora 2,27% 

Ribeirão Preto 9,09% 

São Paulo 20,45% 

Fonte: Própria. N=46. 

 

 
Segundo a pesquisa de campo, em 66,66% dos hospitais, pelo menos 80% dos insumos são 

rastreados com segurança (com o uso de código de barras, acompanhamento do número do 

lote e o controle da data de vencimento). Em 11,11%, devido à falta de recursos/equipamentos 

ou pessoal, os insumos totais do hospital não são controlados de forma rígida, havendo 

insumos sem acompanhamento ideal em vários setores. Em 20% dos hospitais se usava um 

controle de estoque formalizado, mas que não se configurava como rastreamento. Na opinião 

de 2,22% dos hospitais, não é preciso um controle do trânsito de insumos. Sem um controle 

total dos estoques e insumos, não é possível mensurar perdas e implementar programas de 

prevenção do desperdício. 

 
As Tabelas 6 e 7 trazem um painel das condições de armazenamento do serviço de 

manutenção e do laboratório. Estas duas áreas são importantes para a logística hospitalar, 

devido ao armazenamento temporário de insumos. 

 

TABELA 7 - Condições ambientais do serviço de manutenção 

Condição ambiental Percentual  

Climatização e/ou ventilação artificial (ar condicionado) ou natural (janelas com aberturas teladas) 42,20% 

Condições de segurança contra incêndio, conforme RDC n°50/02 31,25% 

  

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

Segundo a TAB. 8, no setor de manutenção, havia climatização ou ventilação 

artificial/natural em 42,20% dos hospitais. As condições de segurança contra incêndio (RDC 

50/02) eram observadas em apenas 31,25% dos hospitais. A observância desses aspectos é 

importante para garantir a segurança dos funcionários deste setor. 
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TABELA 8 - Condições de armazenamento no laboratório 

 Percentual  

Sistema de identificação no recebimento das amostras para exames  84,95% 

Termômetro de máxima e mínima temperatura para a geladeira e o freezer 79,57% 

Controle da data de validade dos frascos de coleta, materiais e reagentes utilizados 78,49% 

Atendimento às normas de biossegurança quando feito em áreas comuns a outros serviços ou em 

áreas de circulação de pessoas 63,44% 

Fluxo formalizado desde a chegada até o descarte das amostras recebidas para análise 59,77% 

Manual de normas, rotinas e procedimentos datados, atualizados e disponíveis 55,91% 

POPs validados (de acordo com os ensaios e atividades relacionadas), atualizados e disponíveis 

aos funcionários para todas as áreas do laboratório 53,76% 

Manual de biossegurança 52,33% 

Existência de rótulos de identificação de reagentes e soluções manipuladas com: nome químico, 

concentração, dados de estabilidade, data da preparação, prazo de validade, instruções de 

armazenamento, indicativo de procedência, fator de padronização e assinatura do funcionário 47,31% 

Há realização de procedimentos que exijam a prévia administração, por via oral ou parenteral, de 

qualquer controle de substâncias ou medicamentos que exijam monitoramento (médico) durante os 

seus processos de execução? 47,06% 

Existência de registros dos processos de preparo dos reagentes e insumos 37,63% 

Registro de treinamento em biossegurança 34,41% 

Registros do controle de qualidade dos reagentes e insumos liberados para uso 33,33% 

    

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

A importância de se estudar as condições de armazenamento se refere à prevenção da perda, 

que gera resíduos. Os rótulos de identificação nos compostos são muito importantes para 

garantir a segurança na realização dos procedimentos, do manuseio correto, da prevenção do 

desperdício e das perdas. Pela TAB. 4, mesmo sendo tão importante e simples, apenas 

47,31% dos hospitais apresentavam rotulação adequada. Ainda em 2010, 84,95% dos 

hospitais Pro-Hosp contavam com identificação do provedor das amostras de material 

biológico (logo 15,05% corriam sério risco de serem descartados por impossibilidade de 

identificação do paciente). É preciso também mapear o fluxo que a amostra segue, desde a 

hora da coleta até a geração do diagnóstico e descarte. Para 59,77% dos hospitais, havia um 

desenho estabelecido. Esse valor é próximo do número de hospitais que contavam com 

laboratórios com manuais de rotinas e procedimentos em plena utilização (55,91%). Esses 

manuais requerem a validação dos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs, disponíveis a 

todos os funcionários do laboratório. Nesses hospitais, os POPs estavam descritos em 53,76% 

deles.  

 

As geladeiras são importantes para a correta conservação de produtos sensíveis ao calor ou 

das amostras que necessitam de refrigeração: 79,57% apresentavam termômetro para controle 

da temperatura máxima e mínima. Com relação ao controle da data de validades dos frascos 

de coleta, materiais e reagentes utilizados, observa-se que 78,49% dos hospitais realizavam tal 
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procedimento. O controle formal dos preparos de reagentes e insumos foi da ordem de 

37,63%. Um dos pontos principais para prevenção da perda é garantir que os produtos que 

chegam estejam em condições adequadas de uso, reduzindo assim a probabilidade de descarte 

sem uso. Nos hospitais Pro-Hosp, apenas 33,33% apresentavam registros do controle de 

qualidade dos reagentes e insumos liberados para uso. 

 

Uma vez que há serviços que compartilham etapas com outras áreas do hospital, 63,44% deles 

atendiam às normas de biossegurança necessários, descritos no manual de biossegurança, 

presente em 52,33% dos hospitais. Apenas 34,41% dos hospitais apresentavam registro de 

treinamentos em biossegurança. Na realização de procedimentos que exijiam a prévia 

administração, por via oral ou parenteral,  havia o controle de substâncias ou medicamentos 

que exigiam monitoramento (médico) durante os seus processos de execução na ordem de 

47,06%.  

 

TABELA 9 - Condições de armazenamento de imunobiológicos 

no ambulatório hospitalar 

 Percentual  

Geladeira exclusiva para guarda de imunobiológicos/uso diário 13,39% 

Geladeira exclusiva para estoque de imunobiológicos 6,25% 

    

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

Conforme Vanini e Casarin (2007), a temperatura ideal de imunobiológicos (vacinas) é de 

+2ºC a +8ºC, requerendo também a substituição das gavetas plásticas por garrafas de água 

com corante. Essa medida evita que se percam os imunobiológicos quando houver falta de 

energia ou defeito no equipamento. A geladeira exclusiva para imunobiológicos de uso diário 

aparece apenas em 13,39% dos hospitais, enquanto que a para os demais imunobiológicos 

consta em apenas 6,25%, conforme indicado na TAB. 10. 

 

TABELA 10 - Condições de armazenamento na farmácia hospitalar 

 Percentual  

Mapa de registro diário de controle de temperatura (máxima e mínima) em geladeira e freezer 96,61% 

Controle do prazo de validade (primeiro que vence, primeiro que sai - PVPS) 93,70% 

Responsabilidade técnica da área por farmacêutico 93,70% 

Dispensação de produtos, observando critérios como: lote, data de entrada, saída e vencimento 89,76% 

Geladeira/câmara refrigerada (2 a 8ºC) 87,40% 

O farmacêutico é membro integrante da Comissão de Controle de Infecção – CCI 86,61% 

Guarda de medicamentos e imunobiológicos em condições de refrigeração em local exclusivo 83,46% 

Controle de produtos dispensados para os estoques satélites e para os locais de internação 81,89% 
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Manual de normas e rotinas técnicas atualizadas e disponíveis 68,50% 

Sistema de controle de estoque que permite sua rastreabilidade (desde a compra até o uso) 65,35% 

Local adequado para fracionamento de sólidos, líquidos e/ou semissólidos 52,25% 

Recipiente rígido para descarte de material perfuro- cortante 51,58% 

Farmacotécnica efetuada pelo profissional farmacêutico ou sob sua supervisão 31,50% 

    

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

A existência de geladeira/câmara resfriada na temperatura mencionada por Vanini e Casarin 

(2007) é fundamental para a conservação de termolábeis, presente em 87,40% das farmácias 

hospitalares, conforme a TAB. 8. O mapa de registro diário de controle da temperatura da 

geladeira e freezer (presente em 96,61% das farmácias hospitalares) é muito importante, para 

evitar as perdas de material termolábil decorrente da temperatura inadequada.  

 

Na farmácia, a prática farmacotécnica, que orienta as ações de assistência farmacêutica, 

precisa ser validada pelo farmacêutico. Em apenas 31,50% dos hospitais isso acontecia. Em 

68,50%, havia um manual de normas e rotinas técnicas atualizadas e disponíveis. É preciso 

que o farmacêutico seja membro integrante da Comissão de Controle de Infecção – CCI, 

como forma de garantir a segurança, conforme acontece em 86,61% dos hospitais Pro-Hosp. 

Ao dispensar o medicamento mais antigo, as chances de que o mesmo atinja o prazo de 

validade na prateleira é reduzido. Esse controle foi relatado em 93,70% dos hospitais. 

Complementarmente, a dispensação de produtos, observando critérios como: lote, data de 

entrada, saída e vencimento é realizada em 89,76% dos hospitais.  

 

Observa-se também que o local de guarda de medicamentos e imunobiológicos em condições 

de refrigeração em local exclusivo era adequado em 83,46% dos hospitais. Havia um local 

adequado para fracionamento de sólidos, líquidos e/ou semissólidos em 52,25% dos hospitais. 

O controle de produtos dispensados para os estoques satélites e para os locais de internação, 

conforme 81,89%, ajuda a evitar que os medicamentos sejam encaminhados para o local 

errado, bem como o acúmulo indevido e descontrolado fora da farmácia central. Em 65,35% 

dos hospitais, havia um sistema de controle de estoque que permitia a rastreabilidade (desde a 

compra até o uso). Em relação aos resíduos perfuro-cortantes da farmácia, só 51,58% dos 

hospitais contavam com um recipiente rígido para descarte, cujo modelo aumenta a segurança 

dos funcionários. 
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A RE nº 2.606 trata das diretrizes de elaboração, validação e implantação de protocolos de 

reprocessamento de produtos médicos. Ela é importante para que se evite o descarte de 

equipamentos que poderiam ser reusados, respeitando a segurança do paciente e prolongando 

o ciclo de vida dos equipamentos. Apesar de sua importância, só metade (50%) dos hospitais 

segue a RE nº 2.606. Entre os que não seguem, 28,26% alegaram não conhecê-la e 21,74% 

preferiam não segui-la. A não adoção da RE leva ao descarte de partes de equipamentos 

plenamente reutilizáveis, gerando mais resíduos e provocando desperdícios. De pronto, uma 

ação educacional orientada ao esclarecimento da RE 2.606 poderia evitar o descarte 

desnecessário em 50% dos hospitais que não usam ou que não conhecem a RE. 

 

Os QUADROS 7 e 9 mostram os medicamentos citados no questionário como passíveis de 

perda por necessitarem de condições ideais. O QUADRO 7 ilustra alguns medicamentos que 

se podem perder por falta de refrigeração.  

 

QUADRO 7 - Exemplos de medicamentos termolábeis 

Marca comercial Apresentação 

Fungizon® 50 mg Frasco / Ampola 

Insulin R® 100 UI/ml Frasco / Ampola 

Humatrope® 4 UI Frasco / Ampola 

DDAVP® 4 mcg/ml  Ampola 

Sandostatin LAR® 30 mg Frasco / Ampola 

Fonte: Própria. 

 

O QUADRO 8 mostra que, mesmo não sendo sensíveis ao calor, alguns medicamentos podem 

estragar devido à exposição à luz. Os exemplos foram mencionados no questionário aplicado. 

 

QUADRO 8 - Exemplos de medicamentos fotossensíveis 

Marca comercial Apresentação 

Flagyl® 500 mg Frasco / Ampola 

Fenergan® 25 mg Comp 

Mefoxin® 1 g Frasco / Ampola 

Soramin ®  Frasco / Ampola 

Complexo B®   Ampola 

Fonte: Própria. 

 

Em logística hospitalar, a interpretação dos questionários sugere que é preciso maior atenção 

à localização da farmácia central e satélites, de modo que os medicamentos cheguem no 

tempo e lugar certos. O dimensionamento da farmácia é igualmente importante, pois se evita 

assim imobilização de ativos em medicamentos que ficarão muito tempo armazenados. Ter 
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medicamentos parados em estoque aumenta também a chance de perda, extravio e demais 

destinações não desejadas. 

 

A área de movimentação dentro das farmácias deve ser suficiente para garantir a segurança 

dos envolvidos e o fracionamento. A ventilação, além de garantir o conforto ambiental dos 

funcionários, ajuda a manter a temperatura ideal de manipulação de medicamentos. Ressalta-

se que é preciso que as janelas possuam tela de proteção contra a entrada de zoonoses. A rede 

elétrica deve ser planejada de modo a evitar curto-circuitos (que provocam acidentes). A rede 

de água deve passar por verificações periódicas e contar com análise microbiológica da água 

usada nos procedimentos. A farmácia deve contar com locais frios de armazenamento de 

termolábeis e vacinas.  

 

Uma medida importante é o plano contingencial de emergências, que inclua o sistema de 

combate a incêndios, além do PPRA com uso dos equipamentos de segurança. Os resíduos em 

geral (sejam RSS ou não) devem estar contemplados no PGRSS. 

 

Conforme os resultados encontrados, em 76,59% dos hospitais, os depósitos atendem às 

condições ideais segundo o farmacêutico. Em 17,02% deles, os depósitos não atendiam às 

condições ideais. Em 2,1% os depósitos não eram supervisionados/acompanhados por um 

profissional responsável. Há um depósito central em condições ideais, mas há unidades 

satélites que não estão em condições ideais para 4,25% dos hospitais. 

 

O GRÁFICO 10 trata da existência de um controle de estoque. Ao ter o estoque controlado, 

os hospitais podem evitar o desperdício proveniente de medicamentos vencidos. Além disso, 

os ativos acabam imobilizados em insumos que o hospital não gira na velocidade adequada. O 

laboratório clínico apresentava uma média de 62,37% de ocorrência de controle de estoque, 

logo seguido da farmácia em 65,35% e do almoxarifado, com o melhor desempenho 

(84,87%). 
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GRÁFICO 10 - Existência de um sistema de controle de estoque 2010. 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2010. N=127. 

 

A média de desperdício, nesses hospitais, é de 1,5%, variando de 20% a 0,00001%. Apenas a 

partir de um sistema de controle de estoque é possível mensurar o desperdício de forma 

confiável. 

 

Algumas características dos medicamentos são importantes para evitar as perdas (e a geração 

de resíduos), conforme deduzido a partir da análise dos questionários: 

 

a) Fotossensibilidade 

b) Inflamabilidade 

c) Irritabilidade / Corrosividade 

d) Necessidade de refrigeração 

e) Possibilidade de fracionamento/ unitização 

 

4.2 Logística reversa 

 

 

A abordagem logística reversa dos resultados apresentados procura uma abordagem integral e 

que compare os RSU e os RSS. Por esta razão, toda a questão dos resíduos é apresentada de 

forma sinérgica. Dados secundários foram compilados para comparação e referenciamento da 

logística reversa de resíduos de serviços de saúde. Por questão metodológica, eles não foram 

apresentados na revisão teórica, mas nos resultados, de forma a facilitar o entendimento das 

comparações. 
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Segundo levantamento de dados de 2009 e expressos no GRÁFICO 9, 90,72% do total geral 

de resíduos do grupo D, o maior grupo gerado, apresentavam a possibilidade de reciclagem. 

Como a TAB. 15 informa que a média de geração de resíduos do tipo D por leito é de 25,66 

kg/leito/dia, pode-se afirmar então que 23,28 kg/dia/leito possuem potencial de reciclagem. 

 

90,72%

9,28%

Resíduos D - Recicláveis Resíduos D - Não recicláveis

 
GRÁFICO 9 - Possibilidade de reciclagem de resíduos comuns 2009. 

Fonte: 1º Diagnóstico de Resíduos de Serviços de Saúde de Minas Gerais (Cadastro de Geradores de Resíduos 

dos Serviços de Saúde de Minas Gerais) 2009. N=127. 

 

Ao considerar que em 2010 havia 14.530 leitos operacionais nos 127 hospitais Pro-Hosp, o 

potencial de matéria-prima reciclável total é de 338.258,4 kg/dia ou 123.464.316 kg/ano 

(123.464,32 ton./ano). Uma vez que não há dados da composição desse grupo de resíduos, ao 

considerar o valor mínimo da TAB. 11 – R$ 18 R$/ton. (vidro), algo como R$ 2.222.357,69
1
, 

em benefício potencial total (econômicos e ambientais), vão direto para o lixo todos os anos. 

O valor real é bem maior do que esse, já que os resíduos D hospitalares também são 

compostos de aço, alumínio, celulose e plástico, que possuem maior valor (R$/ton.) de 

benefícios por tonelada, conforme TAB. 11. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Necessita de estudo gravimétrico complementar para determinar um valor preciso. 
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TABELA 11 - Estimativa dos benefícios econômicos e ambientais 

gerados pela reciclagem 

Materiais 

Benefícios relacionados ao 

processo produtivo 

(R$/ton.) 

Benefícios (custos) 

associados à gestão 

de resíduos sólidos 

(R$/ton.) 

Benefício 

por 

tonelada 

(R$/ton.) 

Quantidade 

disponível nos 

resíduos 

coletados 

(ton./ano) 

Benefício 

potencial total 

(R$ mil/ano) 
Benefícios 

econômicos 

Benefícios 

ambientais 
Coleta 

Disposição 

final 
  

Aço 127 74 

136 23 

88 1.014 89.232 

Alumínio 2.715 339 2.941 166 488.206 

Celulose 330 24 241 6.934 1.671.094 

Plástico 1.164 56 1.107 5.263 5.826.141 

Vidro 120 11 18 1.110 19.980 

Total         8.094.653 

Fonte: IPEA, 2010. 

 

Esse mesmo volume de resíduos recicláveis, conforme TAB. 12, proporcionaria o benefício 

líquido decorrente da reciclagem de pelo menos R$ 392.616,52 por ano. 

 

TABELA 12 - Estimativa dos benefícios ambientais associados à redução do 

consumo de energia 

Materiais 

Custos ambientais associados à 

geração de energia para produção 

primária (R$/t) 

Custos ambientais 

associados à geração 

de energia para 

reciclagem (R$/t) 

Benefício líquido da reciclagem 

(R$/t) 

Aço 34,18 7,81 26,37 

Alumínio 176,78 7,92 168,86 

Celulose 11,98 2,26 9,72 

Plástico 6,56 1,40 5,16 

Vidro 23,99 20,81 3,18 

Fonte: IPEA, 2010. 

 

 

Em outra ponta, é preciso atentar para o descarte correto de pilhas e baterias. Esses produtos 

podem conter em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio. Por isso seus compostos são 

descartados segundo a Resolução CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999. Apesar da 

relevância da questão, apenas 39,13% dos hospitais Pro-Hosp davam a destinação adequada a 

pilhas e baterias, conforme questionários. 

 

Contar apenas com o serviço de coleta seletiva não é suficiente, pois é preciso que 

internamente os geradores façam a separação dos seus resíduos adequadamente. O montante 
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de 48,95% dos hospitais Pro-Hosp declararam separar o lixo mesmo não havendo um serviço 

de coleta seletiva disponível no município. Já 25,53% declararam separar e enviar por coleta 

seletiva para a destinação mais adequada. A porcentagem de 21,28% dos hospitais declarou 

não separar e não havia serviço de coleta no mesmo município em que atuavam. A menor 

fração de 4,25% afirmou não separar o lixo, mesmo havendo uma coleta seletiva. 

 

A medição do volume de resíduos é importante para que se possam implementar medidas de 

redução da geração e o controle correto dos resíduos comuns e perigosos. Apenas 10,87% dos 

hospitais Pro-Hosp controlavam apenas o volume de resíduos gerado. Mais da metade dos 

hospitais, 65,22%, controlavam o volume, os acidentes e o risco — a opção mais completa. A 

ausência de qualquer controle do volume de resíduos era a situação de 23,91% dos hospitais. 

Por fim, os hospitais Pro-Hosp declararam que 89,80% dos resíduos radioativos em geral 

eram de baixa complexidade, demandando um cuidado mais simples. 

 

Conforme a TAB. 13, o aterro controlado foi o destino prevalente para os RSS dos hospitais 

Pro-Hosp, com 40,19%. 

 

TABELA 13 - Oferta de destinação final nos municípios com hospitais Pro-Hosp 2009 

 Frequência % 

Aterro controlado 43 40,19 

Aterro sanitário / Usina de triagem e compostagem regularizados 26 24,30 

Usina de triagem e compostagem regularizada 22 20,56 

Lixão 8 7,48 

AAF em verificação 4 3,74 

Aterro sanitário regularizado 2 1,87 

Total 105 100 

Fonte: FEAM, 2009.   

 

O aterro sanitário/usina de triagem e compostagem devidamente regulamentados foi de 

24,30%. O lixão, a pior forma de disposição de resíduos, teve prevalência de 7,48%.  

 

Segundo o questionário, Belo Horizonte representou o destino do resíduo do tipo A de 

26,09% dos hospitais Pro-Hosp. Santa Luzia respondeu por 21,74%, Lavras, 17,39%. 

Uberaba recebeu 8,70%. Já Contagem, Divinópolis, Poços de Caldas, Sabará e Ubá receberam 

cada um 4,35%. Paulínia, em São Paulo, recebeu 4,35% do resíduo A dos hospitais Pro-Hosp. 
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Apesar de São Paulo contribuir com 29,54% dos insumos, só recebe 4,35% dos RSS 

decorrentes.  

 

O município de Belo Horizonte possui um aterro sanitário público. Santa Luzia deposita o 

lixo não tratado em valas separadas, mas também conta com o incinerador de RSS da empresa 

SERQUIP. O município de Divinópolis não recebe RSS no aterro, enquanto Poços de Caldas 

deposita em valas separadas. O município de Ubá incinera os RSS. Não há informações de 

Contagem e Sabará. Logo, pelo menos 13,05% do lixo dos hospitais Pro-Hosp são 

direcionados a municípios que não os recebem ou o fazem de maneira inadequada. Por 

inadequada têm-se as ações que contradizem o que diz a lei. Não confundir com a 

inadequabilidade do ponto de vista ecológico. 

 

O GRÁFICO 11 ilustra que 41,18% dos municípios com hospitais Pro-Hosp depositavam 

seus resíduos em valas separadas do lixo comum, e 36,76% dos municípios simplesmente não 

recebiam RSS, conforme o GRÁFICO 7, 8,82% depositavam os RSS próximos aos RSU, 

7,35% queimavam, e as demais frações utilizavam outros métodos de disposição. Esses dados 

se referem aos percentuais excluindo os municípios sem dados disponíveis.  

41,18%

36,76%

8,82%

7,35%

1,47%

1,47%
1,47%

1,47%

Valas separadas Não Recebe

Codispostos Queimados

Fosso com anéis Queimados e fosso com anéis de concreto

Tratados e co-dispostos Tratados e dispostos separadamente

 
GRÁFICO 11 - Situação dos RSS recebidos pela destinação final dos municípios com hospital Pro-Hosp 2009. 

Fonte: Cedido por SES-MG. 
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Pelos questionários, 47,43% realizavam tratamento dos resíduos visando a reduzir ou 

minimizar os agentes nocivos à saúde e ao meio ambiente. É preciso atentar que os produtos 

químicos de desinfecção exigem, em muitos casos, a neutralização quando do descarte. 

 

Pela TAB. 14, 1,02% dos municípios com hospital Pro-Hosp, dentre os que informaram, 

realizavam o recebimento correto de RSS, de tratar e dispor separadamente; 5,1% queimam os 

resíduos; 25,51% não recebem RSS, sendo preciso enviar a outro município. 

 

TABELA 14 - Situação dos RSS recebidos pela destinação final dos municípios 2009 

 Frequência % 

Não informado 37 37,76% 

Valas separadas 28 28,57% 

Não recebe 25 25,51% 

Codispostos 6 6,12% 

Queimados 5 5,10% 

Fosso com anéis 1 1,02% 

Queimados e fosso com anéis de concreto 1 1,02% 

Tratados e codispostos 1 1,02% 

Tratados e dispostos separadamente 1 1,02% 

Total 105 100% 

Fonte: Cedido por SES-MG. N=853.   

 

Para o cálculo da taxa média de geração de resíduos de serviços de saúde, é preciso observar 

vários fatores, como se é público ou privado e a taxa de ocupação. Segundo Andrade et al. 

(2005), a média das taxas e ocupação hospitalar em Minas Gerais é baixa: 35%. Países como 

Turquia (57%), Alemanha (85%), Estados Unidos (66%) e Reino Unido (76%) apresentam 

taxas bem maiores (ANDRADE et al., 2005). Esses valores precisam ser levados em conta no 

momento da comparação da média de geração de RSS de Minas Gerais, Brasil e o mundo. 

 

A comparação da quantidade média de resíduos de serviços de saúde deve ser feita com muita 

cautela. Naime et al (2007) destaca que o Reino Unido, França e Bélgica apresentam uma 

classificação de resíduos similar com a utilizada pelos hospitais Pro-Hosp e por isso aparece 

na TAB. 15. 
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TABELA 15 - Quantidade média de resíduos do tipo "A" por leito/dia  

Minas Gerais 

(hospitais Pro-

Hosp)³ Brasil¹ 

América 

Latina² Austrália² EUA² 

Oriente 

Médio / Ásia 

/ África² 

Europa (Reino 

Unido, França, 

Bélgica)¹ 

2009³ 2010 2007 2004 2004 2004 2004 2007 

0,7 8,67 1,2-3,8 1,0-4,5 4,8 7,5 0,14-3,5 1,5-2,0 

Fonte: Própria, adaptada de ¹ Naime et al (2007), ² Velez (2004) e ³1º Diagnóstico de Resíduos de Serviços de 

Saúde de Minas Gerais (Cadastro de Geradores de Resíduos dos Serviços de Saúde de Minas Gerais) 2009. 

 

Uma vez que não é possível certificar com certeza que os resíduos foram corretamente 

classificados e medidos, não são possíveis determinadas afirmações. Outro parâmetro que 

impede as inferências é a diferença do período de referência (não havia dados disponíveis em 

2009 sobre a quantidade média de resíduos A por leito/dia). Aparentemente, os hospitais Pro-

Hosp registram um maior volume de resíduos do tipo A/leito/dia que os valores de referência 

nacionais e internacionais. As razões para isso podem tanto vir da ineficiência dos 

procedimentos quanto da classificação errada desse tipo de resíduo. Como já dito 

anteriormente, a taxa de ocupação, os serviços prestados e a complexidade do hospital são 

outros fatores que interferem nas médias. 

 

Conforme a TAB. 16, o maior volume gerado é de resíduos do grupo D, equivalente aos 

resíduos domésticos. O aparente aumento do volume de 2009 para 2010 pode-se dar pela falta 

de uniformidade no conhecimento da classificação correta segundo o grupo de resíduos. O 

segundo maior grupo de geração é o C (radioativos), seguido dos grupos A e E. O menor 

grupo de geração é o B. 

 

TABELA 16 - Média de resíduos por leito nos hospitais Pro-Hosp, segundo cada grupo 

A B C D E TUDO 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0,7 8,67 0,05 1,47 0,01 11,05 1,3 25,66 0,11 2,87 2,17 11,23 

Fonte: Própria e o 1º Diagnóstico de Resíduos de Serviços de Saúde de Minas Gerais (Cadastro de Geradores 

de Resíduos dos Serviços de Saúde de Minas Gerais) 2009. 
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4.4.9 Gerenciamento reverso de resíduos: o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde - PGRSS 

 

O PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, na opinião de 

69,5% dos respondentes, está disseminado pelos setores do hospital, validado pelos 

profissionais responsáveis e há ações previstas nele para reduzir o volume gerado, atendendo 

o que pedem a RDC 306/2004 e a Resolução CONAMA nº 358/05. Todavia, esse dado 

contrasta fortemente com o 1º Diagnóstico de Resíduos de Serviços de Saúde de Minas 

Gerais, em que 90% dos hospitais apresentavam problemas no PGRSS (como ter vários 

PGRSS ao invés de um unificado). Para 26,08% dos hospitais, o PGRSS estava ainda no 

inicio. Apenas 4,34% admitiram que o PGRSS está escrito, mas não está disseminado pelo 

hospital. Como todo processo de gerenciamento, é importante que exista um gestor 

responsável. Em 82,61% dos hospitais Pro-Hosp, os respondentes informaram possuir um 

responsável técnico de elaborar, rever, implementar e treinar as pessoas (educação 

continuada) em relação ao PGRSS. 

 

Pelo questionário, os hospitais Pro-Hosp adotam os seguintes procedimentos de tratamento de 

seus RSS: autoclavagem fora do município: 1,56%; incineração fora do município: 37,5%; 

autoclavagem no mesmo município: 7,8%; pirólise no mesmo município: 3,1%; autoclavagem 

dentro do hospital: 15,6%; envio direto para aterro sanitário: 3,1%; nenhum tratamento: 3,1%; 

processo químico: 3,1%; pirólise fora do município: 3,1%; autoclavagem fora do município: 

10,9%; incineração na área física do hospital: 6,25%; queima em forno comum: 1,56%; 

incineração no mesmo município: 3,1%. 

 

O transporte interno de resíduos em um hospital visa a levar os resíduos do ponto de geração 

ou armazenamento temporário até o abrigo externo. Em 82,61% dos hospitais Pro-Hosp havia 

coleta interna de descartes com o uso de carrinhos separados, diferenciando RSS dos resíduos 

comuns. O percentual de 84,76% dos hospitais Pro-Hosp informou utilizar símbolos para a 

identificação das embalagens, coletores internos, recipientes e locais de armazenamento — 

pré-requisitos para um transporte interno adequado. 

 

Uma forma importante de diminuição dos riscos de acidentes e aumento da segurança contra 

contaminação durante o processo de transporte interno é ter saídas exclusivas. Nos hospitais 

Pro-Hosp, o GRÁFICO 12 informa que a Unidade de Alimentação e Nutrição dos hospitais 
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contava com saída exclusiva de resíduos em 41,80% dos casos. A lavanderia e o laboratório 

clínico possuíam saída exclusiva de resíduos em 39,47% e 33,67% dos casos, 

respectivamente. Complementarmente, deve-se observar que não se deve cruzar a rota de 

roupas limpas e de material esterilizado com a de resíduos no ambiente hospitalar, a fim de 

evitar contaminações. 

33,67%
39,47% 41,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Laboratório clínico Lavanderia UAN

Por seção

 

GRÁFICO 12 - Saídas exclusivas para resíduos 2009. 

Fonte: Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp 2009. N=127. 

 

Os questionários aplicados informam que 76,09% dos hospitais Pro-Hosp contavam com 

recipientes para transporte e acondicionamento, bem como o trânsito interno de resíduos em 

conformidade aos itens 1.4.1 e 1.4.2 da RDC 306 (VER ANEXO 2). 

 

Os questionários trazem a seguinte informação sobre a coleta externa de RSS em Minas 

Gerais: coleta feita por empresa particular, com destino a outro município: 46,8%; empresa 

particular para o mesmo município: 17,02%; coleta pela prefeitura e encaminhamento para o 

mesmo município: 20,31% e para fora 8,5%. 

 

O abrigo temporário interno visa a acondicionar os resíduos até que aconteça o transporte até 

o abrigo externo. Nos hospitais Pro-Hosp, 52,17% informaram possuir um abrigo temporário 

interno para RSS. Quando os hospitais são pequenos, muitas vezes não há necessidade de 

armazenar temporariamente os resíduos, pois é possível despachá-los para o armazenamento 

externo facilmente. Todavia, esta não é a situação dos hospitais Pro-Hosp, que são referências 

para a micro e macrorregião e possuem grandes estruturas físicas. 

 

Os RSS não são depositados diretamente no abrigo temporário, mas sim acondicionados em 

sacos e/ou recipientes adequados. Pelo questionário, os hospitais Pro-Hosp informaram que 
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97,83% dos RSS são acondicionados em sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamentos. O alto índice é um bom sinal de que o armazenamento 

temporário interno atende aos requisitos de segurança dos recipientes. Cabe averiguar in loco 

se os recipientes são corretamente identificados segundo o tipo de resíduo. 

 

Após saírem dos abrigos temporários internos, os resíduos são encaminhados ao abrigo 

externo até que sejam coletados. Os hospitais Pro-Hosp informaram que 95,65% possuíam 

abrigo externo e 4,35% não possuíam. O abrigo é importante para evitar a exposição da 

comunidade circundante do hospital aos RSS, bem como o acesso de animais.  

 

A FIG 29 descreve e apresenta a cadeia logística reversa de resíduos de serviços de saúde e as 

características dos hospitais Pro-Hosp discutidos neste capítulo. 
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FIGURA 29- Cadeia logística reversa dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais Pro-Hosp 2010. 

Fonte: Própria. 

 

1. Não há evidências de que exista uma preocupação com a redução da geração, que é um dos 

pilares do gerenciamento reverso eficiente. Em se tratando de saúde, os questionários relatam 

uma atenção com a biossegurança que não se desdobra em uma preocupação com o impacto 

ambiental. Isso é especialmente preocupante, pois o volume de RSS em 2009 de todas as 

19 
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OPSS do Brasil correspondeu a 3,88% do total de RSU, sendo que a na região sudeste a 

proporção é de 5,06%, conforme dados da ABRELPE. 

 

2. A segregação é deficiente: os profissionais não têm segurança em classificar os resíduos 

corretamente. Esse dado é corroborado pelos contatos frequentes do hospital com o e-mail de 

suporte da pesquisa, para tirar dúvidas sobre RSS. A comparação das taxas de geração dos 

hospitais Pro-Hosp apresentou-se maior que os parâmetros brasileiros e internacionais, não 

sendo possível afirmar com segurança se o volume é realmente grande de resíduos 

contaminantes ou se descartes inócuos foram indevidamente classificados como de risco, 

conforme TAB. 13. 

 

2.1 A segregação de resíduos do tipo A requer uma mudança vertiginosa. A parcela de 8,6% 

da amostra de hospitais Pro-Hosp afirmou que não há segregação de resíduos nos subgrupos 

A1, A2, A3, A4 e A5. Já 2,1% afirmaram que os resíduos do grupo E são misturados aos do 

grupo A. Conforme relato no questionário, a vigilância sanitária estadual de Minas Gerais não 

solicita a classificação dos resíduos do grupo A nos subgrupos. Ferreira Jr (2001) ressalta que 

a classificação dos resíduos é complexa, com várias variáveis como periculosidade e 

insalubridade. Além disso, quanto maior a complexidade do manejo, maior o custo. 

 

2.2 A segregação de resíduos do grupo B ocorre segundo os preceitos legais nos hospitais. 

 

2.3 A segregação de resíduos do grupo C é eficiente, pois há estrito acompanhamento do 

CNEN. 

 

2.4 Os resíduos comuns são segregados de maneira adequada, mas carecem de ser 

subdivididos em recicláveis e não recicláveis em todos os hospitais. Assim, seria possível 

reaproveitar 90,72% dos resíduos comuns gerados. 

 

2.5 A segregação de perfuro-cortantes (grupo E) carece de melhor observância visando à 

segregação adequada desse grupo. O uso de caixas específicas (como as da marca 

Descapark®) aumenta a eficiência do processo de segregação, mas como ocorre pelo menos 1 

acidente com esse resíduo com funcionários da limpeza, é um forte indicador de que há erros 

no processo. Nesses casos, os pérfuro-cortantes podem estar indo junto à roupa de cama e não 

no recipiente de descarte, por exemplo. 
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3. Os resíduos do grupo A, ao não serem segregados, provocam um aumento do custo de 

tratamento de resíduos, pois descartes que não precisam ser tratados acabam recebendo 

tratamento especial, que é mais caro. Aproximadamente 69,06% dos resíduos do grupo A não 

requerem tratamento, conforme questionário. Apesar disso, 100% desses resíduos são 

encaminhados a tratamento. 

 

4. Não há evidências de que a segregação de resíduos do grupo B seja inadequada. 

 

5.  A segregação de resíduos do grupo C é adequada, pelo mesmo motivo do item 2.3. 

 

6. Os resíduos comuns são segregados de forma adequada, mas não prezam pela redução, 

reciclagem nem reúso. O percentual de 90,72% dos resíduos desse grupo possui potencial de 

serem reciclados. 

 

7. O principal problema da segregação do grupo E é a mistura com resíduos do grupo A, 

causando contaminação. 

 

8. O acondicionamento apresenta-se como adequado em mais de 90% dos hospitais. 

 

9. A identificação correta dos grupos segregados não é totalmente adequada, em decorrência 

do que foi mencionado sobre os grupos A e E. 

 

10. O transporte interno conta com carrinhos adequados, mas há hospitais que usam o mesmo 

carrinho para resíduos comuns e RSS. 

 

11. Dos hospitais Pro-Hosp, 52,17% informaram possuir um abrigo temporário interno para 

RSS, ainda que fosse preciso que todos tivessem. Pelo questionário, os hospitais Pro-Hosp 

informaram que 97,83% dos RSS são acondicionados em sacos e/ou recipientes 

impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos quando destinados ao abrigo 

temporário. Os hospitais Pro-Hosp informaram que 95,65% possuíam abrigo externo e 4,35% 

não possuíam. 
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12. Pelo questionário, os hospitais Pro-Hosp realizam os seguintes tratamentos de resíduos: 

autoclavagem fora do município: 1,56%; incineração fora do município: 37,5%; 

autoclavagem no mesmo município: 7,8%; pirólise no mesmo município: 3,1%; autoclavagem 

dentro do hospital: 15,6%; envio direto para aterro sanitário: 3,1%; nenhum tratamento: 3,1%; 

processo químico: 3,1%; pirólise fora do município: 3,1%; autoclavagem fora do município: 

10,9%; incineração na área física do hospital: 6,25%; queima em forno comum: 1,56%; 

incineração no mesmo município: 3,1%.  

 

13. A coleta e o transporte interno, segundo LUIZ-PEREIRA e COELHO (2009), apresentam 

problemas nesses hospitais, como as rotas dos resíduos que cruzam a de roupa limpa e 

material esterilizado. 

 

14. Há hospitais que não contam com armazenamento externo adequado, expondo a 

comunidade hospitalar aos riscos, quando próximos à área correspondente. Além disso, há o 

risco de que animais transmissores de doenças tenham acesso a esse acondicionamento. 

 

15 e 16. A coleta e transporte, conforme relatado nos questionários, nem sempre ocorrem 

corretamente, pois a chegada do caminhão de coleta nem sempre bate com o horário esperado 

de recolhimento determinado pelo fluxo interno do hospital. Falta um registro geral em Minas 

Gerais, a exemplo do CADRI em São Paulo e do ATRP na Bahia, para ser requerido pelos 

hospitais. A FEAM apenas autoriza o serviço, mas não sabe informar quem são as empresas 

ambientalmente adequadas. Em 2009, no Brasil, 88,15% dos RSU foram coletados (não há 

porcentagem de RSS coletado no período). Como as Vigilâncias Sanitárias vinculam a coleta 

ao alvará de funcionamento, quando não há a oferta pública de coleta, as OPSS terceirizam a 

empresas particulares. 

 

16.1 As respostas nos questionários sugerem que o transporte de resíduos ao fornecedor tem 

ocorrido conforme esperado.  

 

16.2 Os transportes de resíduos dos fornecedores, por serem em volume pequeno, são feitos 

adequadamente. Já o transporte de resíduos dos hospitais carece de melhor supervisão, pois 

não foi possível levantar a informação de como esse processo acontece, em órgãos oficiais. 
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16.3 O transporte para sepultamento ocorre conforme esperado, pois, via de regra, as parte e o 

todo de corpos sem vida não requerem condições extraordinárias de transporte. Em muitos 

casos, usa-se o carro funerário ou ambulância. 

 

16.4 Apenas 25,53% dos hospitais contavam com serviço de coleta seletiva de resíduos do 

grupo D e que participavam dessa iniciativa; 4,25% não separavam mesmo havendo uma 

coleta seletiva. 

 

16.5 A maior capacidade de tratamento de RSS em Minas Gerais ocorre através do método de 

incineração/pirólise (22 ton./dia). Autoclavagem pode tratar 10 ton./dia. Não há o serviço de 

ETD disponível em Minas Gerais (ABRELPE, 2007). 

 

17 e 17.1 O retorno ao fornecedor ocorre, segundo descrito nos questionários, em casos de 

devolução de insumos, transcorrendo de forma aceitável pelos hospitais. Não se evidenciou 

nesta pesquisa RSS encaminhado de volta ao fornecedor de insumos. 

 

18. O tratamento externo tem acontecido de forma inadequada. Conforme explicitado 

anteriormente, procedimentos que poderiam ser realizados de maneira mais segura e mais 

barata no interior do OPSS são realizados fora. Os altos custos de instalação dos 

equipamentos podem ser a razão. Em 2009, 32% dos RSS do Brasil foram tratados. Na região 

sudeste, 45% passam por tratamento. Cabe questionar se a gestão desse tratamento segue o 

modelo de Betim (que inclui tudo como perigoso e custa 2.042,73% mais caro que com o 

RSU) ou de Belo Horizonte (que faz a gestão pública de RSS e a segregação adequada de 

RSS e que custa 1,88% mais caro que com os RSU). 

 

18.1 e 27. Tratar RSS em Minas Gerais é um procedimento caro. Conforme a TAB. 15, o 

equipamento de autoclavagem custa de 2 mil a 12 mil reais. A autoclavagem com fusão 

(seringas com agulhas) requer aparelhos que custam 24 mil reais em média. O equipamento 

de autoclave com vapor e microondas custa 600 mil reais em média. Esses valores podem ser 

um indicativo da razão pela qual determinados tratamentos de resíduos são feitos fora dos 

hospitais, de modo a evitar os custos de aquisição. 
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18.2 e 26. O tratamento por irradiação não está disponível em Minas Gerais, obrigando os 

geradores de resíduos que queiram utilizar essa forma de tratamento a enviar os RSS para 

outros estados. 

 

18.3 e 25. As formas de tratamento químico, segundo a coleta via questionário, apresentam-se 

de maneira adequada na maioria dos casos. Recomenda-se verificar a forma de neutralização 

de componentes utilizados para desinfecção, em estudo complementar. 

 

18.4 e 24. O tratamento térmico, apesar dos riscos ambientais e à saúde das pessoas, é 

requerido para o tratamento de determinados resíduos, em especial o envio para incineração. 

 

19. Os questionários permitem afirmar que nenhum hospital da amostra evidencia a 

preocupação com o ambiente externo — delegam a serviços públicos ou terceirizados seus 

RSS, sem procurar saber a fundo o destino e as condições de destinação final. 

 

20. Os dados primários e secundários desta pesquisa indicam que o descarte não se tem 

pautado pela segurança ambiental e proteção à saúde. É preciso destacar que o perigo de 

contaminação por RSS após o descarte é um assunto polêmico. Rutala e Mayhall (1992) 

destacam vários estudos que afirmam que uma vez descartados, os RSS não apresentam maior 

risco biológico que os domiciliares em igual condição. Apesar disso, a presente pesquisa 

destaca o risco de contaminação antes do descarte, com perigo considerável e não contestado 

por pesquisadores em microbiologia. Os demais riscos, como perfuração, complicações 

decorrentes de ferimentos com cortes e perfurações, intoxicação com compostos químicos, 

danos ao meio ambiente, irradiação existem antes e após o descarte inadequado. 

 

21. O lixão, a pior forma de disposição de resíduos, ainda está presente em 7,48% dos 

municípios com hospitais Pro-Hosp. O aterro controlado foi o destino prevalente para os RSS 

dos hospitais Pro-Hosp, com 40,19%. A porcentagem de aterros sanitários/usina de triagem e 

compostagem devidamente regulamentados foi da ordem de 24,30%.  

 

22. O sepultamento de partes amputadas é oferecido de forma direta e fácil aos hospitais, nos 

cemitérios. 
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23. 97,82% dos hospitais declararam separar os RSS segundo suas características físicas, 

químicas e biológicas, sua espécie e estado físico. Separar apenas não é suficiente, mas sim 

encaminhar para a reciclagem, quando disponível. 2,18% declararam não dividir. Pelo menos 

R$ 2.222.357,69 são jogados fora todos os anos, apenas com os resíduos comuns, nos 

hospitais Pro-Hosp. 

 

28. As práticas do fornecedor, conforme Luiz-Pereira e Coelho (2009), acabam passando 

despercebidas, pois o foco do monitoramento de resíduos tem sido as organizações 

prestadoras de serviços de saúde. As evidências atuais indicam que essa questão é gerenciada 

conforme a legislação em vigor, na maioria dos casos. 

 

28.1 Não há dados sobre o envio de RSS gerados pelos fornecedores, mas o atendimento às 

condições de transporte sugere que isso ocorra de maneira adequada. 

 

28.2 O transporte de insumos pelo fornecedor tem ocorrido conforme a legislação vigente 

(LUIZ-PEREIRA; COELHO, 2009). 



 
 

 

136 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Em relação à pergunta de pesquisa ―Como os hospitais Pro-Hosp realizam o gerenciamento 

reverso de resíduos de serviços de Saúde‖, é possível definir algumas afirmações. No âmbito 

do Estado de Minas Gerais, os resultados apontam que grande parte dos hospitais Pro-Hosp 

tem dificuldades para práticas de gerenciamento reverso eficiente, tanto na fase 

intraestabelecimento, por falta de capacitação de seus colaboradores, como na fase 

extraestabelecimento, por falta de opção de locais licenciados para a disposição final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde. Há necessidade de se 

aperfeiçoar o gerenciamento reverso intra e extraestabelecimento de serviços de saúde no 

Estado, considerando as necessidades específicas dos municípios. 

 

A principal contribuição desta pesquisa é traçar uma abordagem logística reversa de resíduos, 

que possa ser replicável, ampliada e que agregue novos conhecimentos científicos. Assim, foi 

possível analisar o gerenciamento reverso dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais 

Pro-Hosp de Minas Gerais. Como a maior parte dos parâmetros vem da legislação e de 

pesquisas anteriores, a análise se deu principalmente com a verificação de atendimento ou não 

dos requisitos legais e a comparação com dados de pesquisas anteriores. 

 

Ao identificar a cadeia logística reversa dos resíduos de serviços de saúde dos hospitais Pro-

Hosp, foi possível delinear um fluxo da cadeia reversa de resíduos, inserindo fornecedores, 

geradores, transportadores e operadores das destinações finais em um mesmo contexto. 

Destaca-se que a elaboração da FIG. 29 representa uma forma metodológica clara de nortear 

esta análise. 

 

Quanto ao volume potencial médio de geração de RSS, foi possível afirmar que a geração de 

resíduos potencialmente infectantes dos hospitais Pro-Hosp (8,67 kg/leito/dia) é maior que a 

média americana(7,5 kg/leito/dia), latino-americana (1,0-4,5 kg/leito/dia) e brasileira (1,2-3,8 

kg/leito/dia).. Apesar dos dados apresentados seguirem a mesma metodologia de 

classificação, conforme a análise dos questionários, cabe questionar se os resíduos nos 

hospitais Pro-Hosp foram corretamente classificados. Uma vez que uma das dificuldades 

daqueles hospitais é capacitar seus colaboradores na gestão de resíduos, o volume de RSS 
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infectante/leito/dia maior indica fortemente a ineficiência da classificação, não 

necesseriamente de um grande volume de geração. Resíduos comuns estariam sendo 

classificados como potencialmente infectantes. Segundo o 1º Diagnóstico de Resíduos de 

Serviços de Saúde de Minas Gerais, a Vigilância Sanitária não cobra a separação entre 

resíduos perfuro-cortantes e infectantes, o que pode ser um complemento na compreensão da 

alta média dos hospitais Pro-Hosp. 

 

Ao descrever as práticas de gerenciamento reverso estatal nos hospitais Pro-Hosp, foi possível 

relatar as formas de transporte, acondicionamento, tratamento, destinação final, riscos, 

desperdícios e demais questões necessárias ao gerenciamento reverso.  

 

A região sudeste do Brasil apresenta uma média de RSS em relação aos RSU maior que a 

média nacional. Isso demonstra que há uma necessidade de adoção de medidas que reduzam a 

produção na fonte, de modo a evitar o desperdício, diminuir o volume gerado e reduzir os 

gastos decorrentes do gerenciamento reverso.  Para que a gestão de resíduos seja realizada de 

forma adequada, é preciso que as pessoas sejam devidamente capacitadas, para que saibam 

identificar, segregar, acondicionar, transportar e dar o correto destino para cada grupo de 

resíduos de serviços de saúde.  Deficiências de treinamento podem resultar em acidentes com 

perfuro-cortantes em profissionais de limpeza, contaminação por agentes patógenos em 

profissionais de assistência à saúde, danos ao meio ambiente e exposição da população aos 

riscos. 

 

O gerenciamento reverso incorreto resulta também na segregação de RSS de forma errada, na 

qual tudo é considerado contaminado. Assim, são investidos maiores recursos no tratamento 

da massa total de RSS maior que o necessário. Este recurso poderia ser usado na aquisição de 

novos equipamentos, manutenção dos existentes, construção de estruturas para novos serviços 

ou mesmo na capacitação das pessoas. 

 

Como apresentado nos resultados, 90,72% dos resíduos comuns possuem potencial de 

reciclagem. A falta de atenção com este potencial perdido joga no lixo um montante 

financeiro significativo (mais de R$ 2 milhões de reais), além de aumentar o volume de 

material descartado, requerendo maiores investimentos do poder público na construção de 

aterros. A destinação final foi outro problema relevante, pois nem todos os municípios com  

hospitais Pro-Hosp contava com aterros sanitários e Usina de triagem/ compostagem 
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regularizados. Além dos riscos ao meio ambiente e à população, o depósito de RSS em locais 

inadequados não reintegra os resíduos a uma cadeia de suprimentos.  

 

Como sugestão de melhoria do gerenciamento reverso de resíduos por parte do Estado, 

recomenda-se a instituição de um licenciamento oficial das empresas transportadoras de RSS. 

Assim, as OPSS poderiam requerer o número de licenciamento no momento da aquisição do 

serviço.  Para este licenciamento, deveriam ser observados critérios de estrutura, processos e 

resultados em uma abordagem de segurança dos envolvidos, do meio ambiente e da saúde 

coletiva. 

 

Considerando a legislação que afirma que determinados tipos de RSS devem ser tratados 

ainda no interior do estabelecimento gerador, cabe questionar o investimento na forma de 

tratamento escolhido. Afinal, os preços variam imensamente, tanto de instalação quanto de 

manutenção. Na perspectiva da segurança, é preciso também averiguar se os estabelecimentos 

geradores adotam planos de contingenciamento em caso de pane ou parada de manutenção 

dos equipamentos de tratamento de RSS.  

 

A adoção de incineração para RSS que a lei não exige, além do que já foi dito sobre o 

dispêndio desnecessário de recursos financeiros, representa uma agressão ao meio ambiente. 

As comunidades próximas aos incineradores sofrem com o lançamento de componentes 

tóxicos no ar, além da exposição ao risco no transporte do RSS do gerador ao incinerador. 

Programas internos de monitoramento e redução do volume de RSS gerado poderiam 

colaborar fortemente com a problemática do crescimento da geração de lixo. 

 

Entre as limitações deste estudo, não foi possível traçar a ―pegada ecológica‖ e os indicadores 

dessa perspectiva, do dashboard of sustainability ou do barometer os sustainability, cuja 

realização é recomendada para estudos futuros. Outra limitação é a não-abordagem da questão 

da governance, a resistência das elites governamentais à captura por parte de grupos de 

interesse, a promoção da accountability e o competition surrogate. Apesar de incluírem a 

atuação estatal, essas perspectivas englobam também mercados, redes sociais, associações e 

hierarquias, em especial quando se fala de modos alternativos de governance.  

 

Em relação aos dados gravimétricos dos resíduos, sugere-se a realização desse estudo como 

forma de validar os percentuais de reciclagem apresentados. Recomenda-se a coleta de dados 
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sobre a forma de neutralização de produtos químicos utilizados para desinfecção. Por fim, 

deve-se estudar se o manejo de resíduos foi incluído no mapeamento de risco dos hospitais 

avaliados. 

 

Em geral, os dados mostram que os setores que mais geram resíduos de sérvios de saúde nos 

hospitais, apresentam menores índices de adequação do gerenciamento reverso de resíduos. O 

pior desempenho é mais perceptível no laboratório. A taxa de acidentes com perfuro-cortantes 

em profissionais da área de limpeza demonstra que há falhas no acondicionamento. Em geral, 

a falta de capacitação adequada dos profissionais pode ser uma das causas principais dos 

acidentes, o mau gerenciamento reverso e as falhas de processos apresentados nos resultados.  

 

Como expressa a Lei n° 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o poder 

público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações 

voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das 

diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. Apesar da 

demora de duas décadas para aprovação da lei, seu texto é moderno e representa uma 

vanguarda na gestão ambiental brasileira, aproximando-se do que acontece na Europa. A lei 

nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, foi regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Tabelas 

 

TABELA 17 - População de hospitais participantes do Pro-Hosp de Minas Gerais 2010 

N 
Gerência Regional 

de Saúde 
Município Hospital Leitos 

1 Teófilo Otoni Águas Formosas 1 75 

2 Leopoldina Além Paraíba 2 122 

3 Alfenas Alfenas 3 132 

4 Alfenas Alfenas 4 115 

5 Pedra Azul Almenara 5 106 

6 Diamantina Araçuaí 6 64 

7 Uberlândia Araguari 7 101 

8 Uberaba Araxá 8 87 

9 Varginha Baependi 9 92 

10 Barbacena Barbacena 10 117 

11 Belo Horizonte Belo Horizonte 11 238 

12 Belo Horizonte Belo Horizonte 12 412 

13 Belo Horizonte Belo Horizonte 13 140 

14 Belo Horizonte Belo Horizonte 14 207 

15 Belo Horizonte Belo Horizonte 15 141 

16 Belo Horizonte Belo Horizonte 16 892 

17 Belo Horizonte Betim  17 325 

18 Montes Claros Bocaiúva 18 64 

19 Divinópolis Bom Despacho 19 67 

20 Montes Claros Brasília de Minas 20 70 

21 Belo Horizonte Caeté 21 59 

22 Divinópolis Campo Belo  22 72 

23 Diamantina Capelinha 23 45 

24 Manhumirim Carangola 24 143 

25 Coronel Fabriciano Caratinga 25 91 

26 Leopoldina Cataguases 26 123 

27 Barbacena Congonhas 27 84 

28 Barbacena Conselheiro Lafaiete 28 77 

29 Belo Horizonte Contagem 29 163 

30 Montes Claros Coração de Jesus 30 30 

31 Coronel Fabriciano Coronel Fabriciano 31 96 

32 Sete Lagoas Curvelo 32 80 

33 Diamantina Diamantina 33 79 

34 Diamantina Diamantina 34 81 

35 Divinópolis Divinópolis 35 250 

36 Divinópolis Formiga 36 71 
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N 
Gerência Regional 

de Saúde 
Município Hospital Leitos 

37 Montes Claros Francisco Sá 37 50 

38 Uberaba Frutal 38 46 

39 

Governador 

Valadares Governador Valadares 39 76 

40 

Governador 

Valadares Governador Valadares 40 199 

41 Itabira Guanhães 41 54 

42 Alfenas Guaxupé 42 101 

43 Barbacena Ibertioga 43 32 

44 Coronel Fabriciano Ipatinga 44  

45 Coronel Fabriciano Ipatinga 45 450 

46 Itabira Itabira 46 121 

47 Itabira Itajubá 47 136 

48 Teófilo Otoni Itambacuri 48 62 

49 Pedra Azul Itaobim 49 66 

50 Divinópolis Itaúna 50 100 

51 Ituiutaba Ituiutaba 51 90 

52 Montes Claros Janaúba 52 81 

53 João Monlevade João Monlevade 53 96 

54 Patos de Minas João Pinheiro 54 50 

55 Juiz de Fora Juiz de Fora 55 150 

56 Juiz de Fora Juiz de Fora 56 140 

57 Juiz de Fora Juiz de Fora 57 158 

58 Juiz de Fora Juiz de Fora 58 498 

59 Divinópolis Lagoa da Prata 59 51 

60 Belo Horizonte Lagoa Santa 60 46 

61 Varginha Lavras 61 95 

62 Varginha Lavras 62 103 

63 Leopoldina Leopoldina 63 112 

64 Juiz de Fora Lima Duarte 64 51 

65 Alfenas Machado 65 52 

66 Teófilo Otoni Malacacheta 66 42 

67 Manhumirim Manhuaçu 67 201 

68 Manhumirim Manhumirim 68 65 

69 

Governador 

Valadares Mantena 69 41 

70 Belo Horizonte Mariana 70 62 

71 Diamantina Minas Novas 71 74 

72 Montes Claros Monte Azul 72 43 

73 Montes Claros Montes Claros 73 160 

74 Montes Claros Montes Claros 74 106 

75 Montes Claros Montes Claros 75 315 

76 Montes Claros Montes Claros 76 171 
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N 
Gerência Regional 

de Saúde 
Município Hospital Leitos 

77 Ubá Muriaé 77 191 

78 Teófilo Otoni Nanuque 78 52 

79 Belo Horizonte Nova Lima 79 67 

80 Pouso Alegre Ouro Fino 80 65 

81 Belo Horizonte Ouro Preto 81 90 

82 Divinópolis Para de Minas 82 107 

83 Passos Passos 83 214 

84 Patos de Minas Patos de Minas 84 107 

85 Uberlândia Patrocínio 85 109 

86 Pedra Azul Pedra Azul 86 66 

87 Pirapora Pirapora 87 93 

88 Passos Piumhi 88 117 

89 Pouso Alegre Poços de Caldas 89 178 

90 Ponte Nova Ponte Nova 90 108 

91 Ponte Nova Ponte Nova 91 128 

92 Pouso Alegre Pouso Alegre 92 232 

93 

Governador 

Valadares Resplendor 93 68 

94 Belo Horizonte Ribeirão das Neves 94 103 

95 Ponte Nova Rio Casca 95 40 

96 Uberaba Sacramento 96 50 

97 Montes Claros Salinas 97 53 

98 Belo Horizonte Santa Luzia 98 100 

99 

Governador 

Valadares Santa Maria do Suaçuí 99 36 

100 Divinópolis 

Santo Antônio do 

Amparo 100 133 

101 Juiz de Fora Santos Dumont 101 81 

102 Januária São Francisco 102 66 

103 São João Del Rei São João Del Rei 103 109 

104 São João Del Rei São João Del Rei 104 151 

105 

Governador 

Valadares São João Evangelista 105 45 

106 Juiz de Fora São João Nepomuceno 106 51 

107 Varginha São Lourenço 107 99 

108 Passos 

São Sebastião do 

Paraíso 108 35 

109 Diamantina Serro 109 56 

110 Sete Lagoas Sete Lagoas 110 63 

111 Sete Lagoas Sete Lagoas 111 90 

112 Montes Claros Taiobeiras 112 70 

113 Teófilo Otoni Teófilo Otoni 113 77 

114 Teófilo Otoni Teófilo Otoni 114 181 

115 Coronel Fabriciano Timóteo 115 77 

116 Varginha Três Corações 116 112 
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N 
Gerência Regional 

de Saúde 
Município Hospital Leitos 

117 Varginha Três Pontas 117 115 

118 Diamantina Turmalina 118 57 

119 Ubá Ubá 119 162 

120 Uberaba Uberaba 120 257 

121 Uberlândia Uberlândia 121 472 

122 Unaí Unaí 122 50 

123 Varginha Varginha 123 127 

124 Varginha Varginha 124 140 

125 Belo Horizonte Vespasiano 125 72 

126 Ponte Nova Viçosa 126 104 

127 Ponte Nova Viçosa 127 95 

Fonte: RESOLUÇÃO SES Nº 2191 DE 27 DE JANEIRO DE 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006; SES-MG, 2009. O nome dos hospitais foi substituído por número, a fim de resguardá-los.  



 

 

TABELA 18 - Oferta de destinação final e a situação dos RSS no município com hospital Pro-Hosp 

Região correspondente a uma GRS Município com hospital Pro-Hosp¹ Oferta de destinação final no município² (2009) 
Situação RSS recebidos pela 

destinação final do município³ 

Alfenas Alfenas Aterro Controlado NI 

Alfenas Guaxupé Aterro Controlado Valas separadas 

Alfenas Machado Aterro Controlado Não recebe 

Barbacena Barbacena Aterro Controlado Não recebe 

Barbacena Congonhas Aterro Sanitário Regularizado Não Recebe 

Barbacena Conselheiro Lafaiete Lixão Não recebe 

Barbacena Ibertioga Usina de triagem e compostagem regularizada NI 

Belo Horizonte Belo Horizonte Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Betim  Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Caeté Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Contagem Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Lagoa Santa Lixão NI 

Belo Horizonte Mariana Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Nova Lima Aterro Sanitário Regularizado NI 

Belo Horizonte Ouro Preto Lixão Valas separadas 

Belo Horizonte Ribeirão das Neves Aterro Controlado Codispostos 

Belo Horizonte Santa Luzia Aterro Controlado Valas separadas 

Belo Horizonte Vespasiano Aterro Controlado Valas separadas 

Coronel Fabriciano Caratinga Aterro Sanitário Regularizado NI 

Coronel Fabriciano Coronel Fabriciano Aterro Sanitário Regularizado 

Tratados e dispostos 

separadamente 

Coronel Fabriciano Ipatinga Aterro Sanitário Regularizado NI 

Coronel Fabriciano Timóteo Aterro Sanitário Regularizado NI 

Diamantina Araçuaí Aterro Controlado Valas separadas 
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TABELA 18 - Oferta de destinação final e a situação dos RSS no município com hospital Pro-Hosp 

Região correspondente a uma GRS Município com hospital Pro-Hosp¹ Oferta de destinação final no município² (2009) 
Situação RSS recebidos pela 

destinação final do município³ 

Diamantina Capelinha Lixão Valas separadas 

Diamantina Diamantina Aterro Controlado Valas separadas 

Diamantina Minas Novas Aterro Controlado Valas separadas 

Diamantina Serro Aterro Controlado Fosso com anéis 

Diamantina Turmalina Aterro Controlado Não recebe 

Divinópolis Bom Despacho Aterro Controlado Codispostos 

Divinópolis Campo Belo  

Aterro Sanitário / Usina de Triagem e 

Compostagem Regularizados NI 

Divinópolis Divinópolis Lixão Não recebe 

Divinópolis Formiga Aterro Sanitário Regularizado Não recebe 

Divinópolis Itaúna Aterro Sanitário Regularizado NI 

Divinópolis Lagoa da Prata Aterro Controlado NI 

Divinópolis Pará de Minas Lixão Valas separadas 

Divinópolis Santo Antônio do Amparo AAF em verificação Valas separadas 

Governador Valadares Governador Valadares Aterro Controlado Não recebe 

Governador Valadares Mantena AAF em verificação 

Queimados e fosso com anéis de 

concreto 

Governador Valadares Resplendor Aterro Sanitário Regularizado Valas separadas 

Governador Valadares Santa Maria do Suaçuí Lixão NI 

Governador Valadares São João Evangelista Usina de triagem e compostagem regularizada NI 

Itabira Guanhães Lixão Codispostos 

Itabira Itabira Lixão co-dispostos 

Itabira Itajubá Aterro Sanitário Regularizado Não recebe 

Ituiutaba Ituiutaba Aterro Sanitário Regularizado NI 

Januária São Francisco AAF em verificação Queimados 
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TABELA 18 - Oferta de destinação final e a situação dos RSS no município com hospital Pro-Hosp 

Região correspondente a uma GRS Município com hospital Pro-Hosp¹ Oferta de destinação final no município² (2009) 
Situação RSS recebidos pela 

destinação final do município³ 

João Monlevade João Monlevade Aterro Sanitário Regularizado NI 

Juiz de Fora Juiz de Fora Aterro Sanitário Regularizado NI 

Juiz de Fora Lima Duarte 

Aterro Sanitário / Usina de triagem e 

compostagem regularizados NI 

Juiz de Fora Santos Dumont Aterro Controlado NI 

Juiz de Fora São João Nepomuceno Lixão Queimados 

Leopoldina Além Paraíba Lixão NI 

Leopoldina Cataguases Lixão Não recebe 

Leopoldina Leopoldina Lixão Valas separadas 

Manhumirim Carangola Lixão Não recebe 

Manhumirim Manhuaçu Lixão NI 

Manhumirim Manhumirim Usina de triagem e compostagem regularizada NI 

Montes Claros Bocaiúva Lixão Valas separadas 

Montes Claros Brasília de Minas Lixão Não recebe 

Montes Claros Coração de Jesus Lixão Não recebe 

Montes Claros Francisco Sá Lixão Não recebe 

Montes Claros Janaúba Lixão Valas separadas 

Montes Claros Monte Azul Lixão Valas separadas 

Montes Claros Montes Claros Aterro Controlado Valas separadas 

Montes Claros Salinas Lixão Valas separadas 

Montes Claros Taiobeiras Aterro Controlado Valas separadas 

Passos Passos Aterro Controlado Não recebe 

Passos Piumhi Lixão Não recebe 

Passos São Sebastião do Paraíso Lixão Não recebe 
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TABELA 18 - Oferta de destinação final e a situação dos RSS no município com hospital Pro-Hosp 

Região correspondente a uma GRS Município com hospital Pro-Hosp¹ Oferta de destinação final no município² (2009) 
Situação RSS recebidos pela 

destinação final do município³ 

Patos de Minas João Pinheiro AAF em verificação Codispostos 

Patos de Minas Patos de Minas Aterro Sanitário Regularizado Valas separadas 

Pedra Azul Almenara Lixão Valas separadas 

Pedra Azul Itaobim AAF em verificação Valas separadas 

Pedra Azul Pedra Azul Aterro Controlado Valas separadas 

Pirapora Pirapora Aterro Sanitário Regularizado Valas separadas 

Ponte Nova Ponte Nova Lixão Não recebe 

Ponte Nova Rio Casca Lixão Não recebe 

Ponte Nova Viçosa Aterro Controlado Não recebe 

Pouso Alegre Ouro Fino Lixão NI 

Pouso Alegre Poços de Caldas Lixão NI 

Pouso Alegre Pouso Alegre Lixão NI 

São João Del Rei São João Del Rei Lixão Valas separadas 

Sete Lagoas Curvelo Lixão NI 

Sete Lagoas Sete Lagoas Lixão Não recebe 

Teófilo Otoni Águas Formosas Lixão NI 

Teófilo Otoni Itambacuri Lixão Valas separadas 

Teófilo Otoni Malacacheta Usina de triagem e compostagem Regularizada NI 

Teófilo Otoni Nanuque AAF em verificação Queimados 

Teófilo Otoni Teófilo Otoni Lixão Valas separadas 

Ubá Muriaé Lixão Codispostos 

Ubá Ubá Lixão Queimados 

Uberaba Araxá Aterro Sanitário Regularizado NI 

Uberaba Frutal Aterro Sanitário Regularizado Valas separadas 
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TABELA 18 - Oferta de destinação final e a situação dos RSS no município com hospital Pro-Hosp 

Região correspondente a uma GRS Município com hospital Pro-Hosp¹ Oferta de destinação final no município² (2009) 
Situação RSS recebidos pela 

destinação final do município³ 

Uberaba Sacramento AAF em verificação Valas separadas 

Uberaba Uberaba Aterro Sanitário Regularizado NI 

Uberlândia Araguari Aterro Sanitário Regularizado NI 

Uberlândia Patrocínio Lixão Não recebe 

Uberlândia Uberlândia Aterro Sanitário Regularizado NI 

Unaí Unaí Lixão Tratados e codispostos 

varginha Baependi AAF em verificação Não recebe 

Varginha Lavras Lixão Não recebe 

Varginha São Lourenço Lixão Não recebe 

Varginha Três Corações Aterro Sanitário Regularizado NI 

Varginha Três Pontas Aterro Controlado NI 

Varginha Varginha Lixão Queimados 

Fonte: ¹ RESOLUÇÃO SES Nº 2191 DE 27 DE JANEIRO DE 2010; ² FEAM, 2009; ³ 1º Diagnóstico de Resíduos de Serviços de Saúde de Minas Gerais (Cadastro 

de Geradores de Resíduos dos Serviços de Saúde de Minas Gerais), 2009. NI: Não informado. 



 

 

Apêndice B - Autorização de pesquisa em pontos de atenção à saúde de Minas Gerais 
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Formulário de Consentimento  
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Apêndice C - Questionário 

 

Questionário para aplicação em Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde geradores de 

RSS – Hospitais Pro-Hosp 

 

Quem deve responder a este questionário: APENAS HOSPITAIS PRO-HOSP 

 

============================ 

Informações do estudo 

 

Logística reversa dos resíduos de serviços de saúde de Minas Gerais 

Objetivo: Analisar as práticas e a geração de resíduos de serviços de saúde na rede da qual os 

hospitais Pro-Hosp fazem parte 

Orientação acadêmica: Prof Dr Jersone Tasso Moreira Silva - Universidade FUMEC 

Responsável: André Luiz Pereira - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde 

 

Maiores informações: andre.pereira@saude.mg.gov.br / (31) 3247-3991 

 

=========================== 

Ao clicar em "enviar", você concorda com os termos abaixo: 

 

Termo de consentimento 
 

Eu, responsável por este Hospital, dou permissão ao pesquisador ANDRE LUIZ PEREIRA, 

Especialista em Políticas e Gestão da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais e mestrando da Universidade FUMEC, a coletar os dados abaixo neste 

estabelecimento. Entendo que a proposta deste estudo é analisar as práticas e a geração de 

resíduos de serviços de saúde na rede da qual os hospitais Pro-Hosp fazem parte. 

 

Estou ciente de que: 
 

1. Os objetivos, métodos, benefícios e possíveis riscos do estudo foram explicitados. 

2. Eu, voluntariamente e livremente, dou meu consentimento para o hospital participar do 

estudo citado. 

3. Estou livre para cancelar meu consentimento em qualquer momento do estudo, sendo que a 

participação nesta pesquisa cessará imediatamente e qualquer informação obtida do hospital 

não será utilizada se eu, por escrito, assim solicitar. 

4. Entendo que os resultados agregados serão utilizados para fins acadêmicos e podem ser 

publicados no meio científico. 

 

Concordo que: 
 

5. O nome do hospital não será identificado nas publicações do estudo. 

6. Receberemos uma cópia da síntese do estudo. 

7. Nenhuma informação poderá ser usada para fiscalização, punição, processo ou qualquer 

outro uso que provoque exposição indevida, constrangimento ou que venha a prejudicar, em 

qualquer aspecto, este hospital. 

 

 

 

mailto:andre.pereira@saude.mg.gov.br
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*Obrigatório 

 

1.1 Informe a Gerência Regional de Saúde responsável pelo seu estabelecimento *  
O Estado de Minas Gerais, como todos os demais, é dividido em microrregiões. Selecione 

aquela da qual o seu município faz parte. Se não souber, consulte o site 

http://www.saude.mg.gov.br/institucional/integracao-institucional/grs/municipios-de-

minas-gerais-gerencias-regionais-de-saude-1  

 

1.3 Natureza jurídica da organização *  

 

1.4 Nome fantasia do estabelecimento *  

 

1.5 Município de Minas Gerais *  

 

1.6 Informe o CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde *  
Se não possuir o CNES, informe o CNPJ  

 

1.7 Email de contato * 

Encaminharemos a confirmação de recebimento para este e-mail. O resultado também será 

encaminhado para este email informado. 

 

1.8 Endereço *  
Escreva o endereço completo (Rua, nº, bairro, município, Estado, CEP)  

 

2. Em relação às compras para a área de saúde (incluindo medicamentos), de que 

**cidade** vem a maior parte das suas compras? (o mais próximo de 80% das 

origens)   

Informe da seguinte forma: Belo Horizonte-Minas Gerais ou Salvador-Bahia.  

 

3. Os depósitos de insumos deste estabelecimento estão em condições ideais, segundo 

um profissional responsável? * (no caso de medicamentos, por exemplo, o depósito é 

climatizado, não bate luz solar direta e é gerenciado conforme orientações do 

farmacêutico).  

Sim, os depósitos atendem às condições ideais segundo o profissional capacitado.  

Os depósitos não atendem às condições ideais propostas pelo técnico responsável.  

Os depósitos não são supervisionados / acompanhados por um responsável.  

Não há depósitos separados para insumos que precisam de condições diferenciadas de 

armazenamento.  

Há um depósito central em condições ideais, mas há satélites que não estão em 

condições ideais (como pequenos depósitos nas clínicas internas, caixas de medicamentos 

isolados etc.). 

 

4. Os insumos são rastreados ou possuem rígido acompanhamento da movimentação 

interna neste estabelecimento? *  

Não precisamos ter um controle interno de trânsito de insumos.  
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Pelo menos 80% dos insumos são rastreados com segurança (com o uso de código de 

barras, acompanhamento do número de lote e controle da data de vencimento).  

Usamos um controle formal, mas não se configura como um rastreamento (exemplo: 

sabemos as quantidades usadas de insumos por mês, mas não sabemos quanto se perde, o 

que está para vencer etc.).  

Devido à falta de recursos/equipamentos ou pessoal, os insumos do meu 

estabelecimento não são controlados de forma rígida, havendo insumos sem 

acompanhamento ideal em vários setores.  

 

5. Há acompanhamento das perdas? Se sim, qual a PORCENTAGEM (%) de perda 

total dos insumos da área de saúde? (média de janeiro/2009 a dezembro/2009) *  
(Faça uma estimativa entre as compras e o que é descartado indevidamente ou por 

ineficiência). Responda por estimativa, em %. ESCREVA APENAS O NÚMERO.  

 

6. Os resíduos recebem algum tipo de tratamento interno antes de serem mandados 

para fora deste estabelecimento? (Marque mais de uma resposta). *  

Não geramos resíduos do grupo A.  

Não geramos resíduos do grupo B.  

Não geramos resíduos do grupo C.  

Não geramos resíduos do grupo D.  

Não geramos resíduos do grupo E.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo A1.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo A2.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo A3.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo A4.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo A5.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo B.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo C.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo D.  

Tratamos internamente os resíduos do grupo E.  

 

7. Os resíduos dos serviços de saúde são separados, segundo as suas características 

físicas, químicas e biológicas, a sua espécie e seu estado físico? *  

Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas e biológicas, a sua espécie e seu estado físico.  

Sim, para todos os grupos de resíduos: características físicas, químicas e biológicas, a 

sua espécie e seu estado físico.  

Sim, para alguns grupos de resíduos, segundo características físicas, químicas e 

biológicas, a sua espécie e seu estado físico.  
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Não, para nenhum grupo de resíduos.  

 

1.2 Qual o seu tipo de estabelecimento? Se misto, informe segundo o que predomina. * 
Defina o tipo de estabelecimento, segundo o cadastro no CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. Caso não seja cadastrado, defina o seu estabelecimento por 

aproximação.  

 

8. Os resíduos da saúde possuem uma rotina de horários e procedimentos 

diferenciados de coleta? Selecione as opções que estão presentes no seu 

estabelecimento. *  
Ao deixar sem marcar, você está negando a afirmação.  

Possuímos um carrinho separado para o transporte de resíduos dos serviços de saúde.  

São utilizados símbolos para a identificação das embalagens, coletores internos, 

recipientes e locais de armazenamento.  

Possuímos um abrigo temporário na área interna.  

Os resíduos são acondicionados em sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamentos.  

O PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde possui um 

responsável técnico por elaborar, rever, implementar e treinar as pessoas (educação 

continuada).  

Há EPI - Equipamentos de Proteção Individual para todos os trabalhadores que lidam 

com resíduos. Óculos, aventais, botas etc. Além disso, as pessoas sabem como usar 

corretamente os EPIs.  

Há imunização de trabalhadores conforme Programa Nacional de Imunização –PNI.  

Realizamos tratamento dos resíduos visando a reduzir ou minimizar os agentes nocivos 

à saúde e ao meio ambiente.  

Há controle registrado e formal da água usada no estabelecimento (testes 

microbiológicos).  

Há tratamento do esgoto sanitário.  

Os recipientes para transporte e acondicionamento, bem como o trânsito interno de 

resíduos atendem aos itens 1.4.1 e 1.4.2 da RDC 306.  

O descarte de pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 

mercúrio e seus compostos são descartados segundo a Resolução CONAMA n° 257, de 

30.06.1999.  

O descarte de lâmpadas é realizada de maneira diferenciada? (reciclagem e não o lixo 

comum).  

 

9. O estabelecimento possui local de armazenamento externo? *  
Consiste na guarda de recipientes de resíduos até a realização da coleta externa e que seja 

um ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.  

Sim, possuímos um abrigo externo.  



 
 

 

171 

Não, deveríamos ter, mas não possuímos um abrigo externo.  

Não, pois não precisamos ter um abrigo externo.  

 

10. Quais os processos de tratamento de resíduos dos serviços de saúde utilizados por 

este estabelecimento? *  
O tratamento dos RSS tem como objetivo utilizar técnicas e processos para alterar ou 

trocar as características dos resíduos antes da sua disposição final.  

Processo térmico - autoclavagem no próprio estabelecimento.  

Processo térmico - microondas no próprio estabelecimento.  

Processo térmico - incineração no mesmo estabelecimento.  

Processo térmico - pirólise no próprio estabelecimento.  

Processo químico no próprio estabelecimento.  

Irradiação no próprio estabelecimento.  

Processo térmico - autoclavagem em outro estabelecimento no próprio município.  

Processo térmico - autoclavagem em outro estabelecimento fora do município. 

INFORME NA PRÓXIMA PERGUNTA.  

Processo térmico - incineração em estabelecimento no próprio município.  

Processo térmico - incineração em outro estabelecimento fora do município. 

INFORME NA PRÓXIMA PERGUNTA.  

Processo térmico - pirólise em outro estabelecimento no mesmo município.  

Processo térmico - pirólise em outro estabelecimento fora do município. INFORME 

NA PRÓXIMA PERGUNTA.  

Queima a céu aberto.  

Queima em forno no próprio estabelecimento, sem licenciamento e por conta própria, 

não se configurando um incinerador.  

Estamos acumulando em um determinado local, para, no futuro de longo prazo, 

decidirmos o que fazer com determinados resíduos.  

Outro:  

 

10.1 Se, na pergunta anterior, há tratamento em outro município, informe qual 

município é este. Se não houver transporte para outro município, deixe em branco 

esta pergunta.  

 

11.1 Média mensal do volume de resíduos do grupo A1 (kg/dia) -- APENAS 

NÚMEROS -- Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009 *  
Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo A1: 1. culturas e estoques de microorganismos; resíduos 

de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 

microorganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para 
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transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 

genética; 2. resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 

microorganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido; 3. bolsas transfusionais contendo sangue ou 

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

validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 4. sobras de amostras de 

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 

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

 

11.2 Média mensal do volume de resíduos do grupo A2 (kg/dia) -- APENAS 

NÚMEROS --Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. Resíduos do grupo A2: 1. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem 

portadores de microorganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação 

diagnóstica.  

 

11.3 Média mensal do volume de resíduos do grupo A3 (kg/dia) -- APENAS 

NÚMEROS -- Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo A3: 1. peças anatômicas (membros) do ser humano; 

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

menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 

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

 

11.4 Média mensal do volume de resíduos do grupo A4 (kg/dia) -- APENAS 

NÚMEROS -- Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo A4: 1. kits de linhas arteriais, endovenosas e 

dialisadores, quando descartados; 2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros 

similares; 3. sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microorganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou 

com suspeita de contaminação com príons; 4. resíduos de tecido adiposo proveniente de 

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere esse tipo 

de resíduo; 5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 

não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 6. peças anatômicas (órgãos e 
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tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica; 7. carcaças, peças anatômicas, 

vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; e 8. 

bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

 

11.5 Média mensal do volume de resíduos do grupo A5 (kg/dia) -- APENAS 

NÚMEROS -- Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. ***** Resíduos do grupo A5: órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 

perfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons  

 

11.6 Média mensal do volume de resíduos do grupo B (kg/dia) -- APENAS NÚMEROS 

-- Média entre janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês.****** Resíduos do grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem 

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

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 1. produtos hormonais e 

produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 

atualizações; 2. resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 

metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por 

estes; 3. efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 4. efluentes dos 

equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e 5. demais produtos 

considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos).  

 

11.7 Média mensal do volume de resíduos do grupo C (kg/dia). Lembre-se: contraste, 

reveladores e fixadores não são resíduos deste grupo. São apenas de MEDICINA 

NUCLEAR, como RADIOTERAPIA, por exemplo. Média entre janeiro/2009 e 

dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo) Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 

eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e 

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 1. enquadram-se neste grupo 

quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino na área de saúde, 

laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e radioterapia que 

contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação.  
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11.8 Média mensal do volume de resíduos do grupo D (kg/dia) -- Média entre 

janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico, químico 

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

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

de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de 

venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A1; 2. sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos; 3. resto alimentar de refeitório; 4. resíduos 

provenientes das áreas administrativas; 5. resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e 

6. resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.  

 

11.9 Média mensal do volume de resíduos do grupo E (kg/dia) -- Média entre 

janeiro/2009 e dezembro/2009.* 

Qual o volume médio mensal gerado de resíduos dos serviços de saúde, de agosto de 2008 

a agosto de 2009? (Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a 

produção total pelo tempo). Escreva apenas NÚMEROS. Transforme a resposta para 

Kg/mês. *****Resíduos do grupo E: materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais 

como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.  

 

12. Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – 

PGRSS:* 

Não precisamos ter PGRSS.  

Precisaríamos ter PGRSS, mas não temos.  

Temos um PGRSS escrito, mas a maior parte (pelo menos 80%) dos setores que 

deveriam usar ainda não o fazem.  

Estamos implementando um PGRSS, mas está no início.  

O PGRSS está bem disseminado pelos setores do estabelecimento, mas ainda precisa se 

adequar totalmente a RDC 306/2004 e Resolução CONAMA Nº 358/05.  

O PGRSS está bem disseminado pelos setores do estabelecimento, é validado pelos 

profissionais responsáveis e há ações previstas nele para reduzir o volume gerado. Atende o 

que pede a RDC 306/2004 e a Resolução CONAMA Nº 358/05.  

 

13. Como é feito o transporte de resíduos dos serviços de saúde?* 

Uma empresa particular recolhe apenas os resíduos dos serviços de saúde, 

encaminhando para a o mesmo município do estabelecimento.  

A prefeitura recolhe o serviço e encaminha para o mesmo município do 

estabelecimento.  

Meu estabelecimento, a gerência da rede da qual faço parte ou integro um consórcio 

que recolhe por nossa conta os resíduos dos serviços de saúde.  
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Descartamos em lixo comum.  

A empresa que fornece os insumos recolhe os resíduos dos serviços de saúde.  

Uma empresa particular recolhe apenas os resíduos dos serviços de saúde, 

encaminhando para outro município. INFORME O MUNICÍPIO NA PERGUNTA 

SEGUINTE.  

A prefeitura recolhe os resíduos dos serviços de saúde e os encaminha para outro 

município. INFORME O MUNICÍPIO NA PERGUNTA SEGUINTE.  

Programas estaduais ou federais, como o "Transporte em Saúde", realizam a coleta.  

 

13.1 Se, na pergunta anterior, você respondeu que os resíduos vão para outro 

município, qual município é este? Se os resíduos dos serviço de saúde forem para o 

mesmo município do estabelecimento, deixe esta pergunta em branco.  

 

14. Há controle formalizado e institucionalizado do volume de resíduos dos serviços de 

saúde gerados neste estabelecimento?* 

Sim, mas apenas controlamos o volume.  

Sim, controlamos o volume, acidentes e o risco.  

Sim, controlamos o volume, acidentes e o risco (à saúde, ao meio ambiente). Também 

tomamos ações para reduzir o volume gerado.  

Não controlamos, apesar se precisar.  

Não controlamos por não precisar controlar.  

 

15.1 De janeiro/2009 a dezembro/2009, qual a média mensal de acidentes com perfuro-

cortantes aconteceram com **profissionais da área de limpeza e conservação**? *  

(Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a produção total pelo 

tempo).  

 

15.2 De janeiro/2009 a dezembro/2009, qual a média mensal de acidentes com perfuro-

cortantes aconteceram com **profissionais da área de assistência a saúde**? *  

(Se não tiver informações do período, faça uma estimativa dividindo a produção total pelo 

tempo).  

 

16. Este estabelecimento participa de coleta seletiva? *  

Sim, fazemos parte de processos de coleta seletiva, separamos os materiais recicláveis 

— papel, madeira, plástico, vidro, metal — e estes são encaminhados aos locais devidos.  

Sim, separamos algumas coisas recicláveis do lixo mas não há coleta externa 

diferenciada para lixo reciclável e não-reciclável.  

Não, não separamos o lixo, apesar de haver um serviço de coleta seletiva de lixo para 

reciclagem na cidade/região, que não usamos.  

Não separamos o lixo e nem há um serviço de coleta seletiva na cidade/região em que 

estamos estabelecidos.  
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17. Marque, dentre as opções abaixo, quais resíduos são gerados neste 

estabelecimento: *  

Materiais com mercúrio (resíduos de amálgamas, termômetros clínicos).  

Formol (formaldeído). Formaldeído 37%, formalina, morbicida, óxido de metileno, 

metil aldeído, aldeído fórmico.  

Glutaraldeído. Soluções aquosas de glutaraldeído; pentanodial, dialdeído glutárico, 

glutaral.  

Xileno, dimetil benzeno, xilol, metil tolueno.  

Hipoclorito de sódio. Hipoclorito, água sanitária, clorox, água de javel.  

 

20. Este estabelecimento segue a RE nº 2.606? * 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de 

reprocessamento de produtos médicos. Disponível em 

http://www.nosbusiness.com.br/download/RE_2606.pdf.  

Sim.  

Não, por desconhecermos esta RE.  

Não, não seguimos.  

 

21  Explique o seu gerenciamento de resíduos. 

 

 

Enviar
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Apêndice D - Glossário 

 

As definições apresentadas estão de acordo com o Manual de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), legislações e a literatura pertinentes. 

 

Abrigo de resíduos: local destinado ao armazenamento temporário de resíduos sólidos que 

aguardam a coleta. 

 

Acondicionamento: ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 

evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Agenda 21: documento da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano - a Rio-92. Diz respeito às preocupações com o nosso futuro, a 

partir do século XXI. 

 

Agente de classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade): 

patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando 

grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a 

outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes (Resolução 

CONAMA n° 358/05). 

 

Agente biológico: bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, microplasmas, príons, 

parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Alta complexidade: São as ações e serviços cuja prática clínica requeiram a disponibilidade 

de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. 

 

Armazenamento temporário: guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando a agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

apresentação para coleta externa. 
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Atendimento individualizado: ação desenvolvida em estabelecimento onde se realiza o 

atendimento com apenas um profissional de saúde em cada turno de trabalho (consultório) 

(RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Aterro controlado: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por meio 

de confinamento em camadas cobertas com material inerte, sem coleta e tratamento do 

chorume, drenagem e queima do biogás. 

 

Aterro de resíduos perigosos - classe I: técnica de disposição final de resíduos químicos no 

solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e 

utilizando procedimentos específicos de engenharia para o confinamento destes (RDC 

ANVISA n° 306/04). 

 

Aterro sanitário: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por meio 

de confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo normas específicas, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos ambientais 

(RDC ANVISA nº 306/04). 

 

Cadáveres de animais: são os animais mortos. Não oferecem risco à saúde humana, à saúde 

animal ou causam impactos ambientais por estarem impedidos de disseminar agentes 

etiológicos de doenças (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Carcaças de animais: são produtos de retaliação de animais, provenientes de 

estabelecimentos de tratamento de saúde animal, centros de experimentação, de universidades 

e unidades de controle de zoonoses e outros similares (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Carros coletores: são os contenedores providos de rodas, destinados à coleta e transporte 

interno de resíduos de serviços de saúde (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade): condição 

de um agente biológico que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, 

representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de 

um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes 

(RDC ANVISA n° 306/04). 
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Coleta externa: consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, pela utilização de técnicas que 

garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, 

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

de limpeza urbana. 

 

Coleta: consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 

armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de disponibilização 

para a coleta. 

 

Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde: coletor construído 

especificamente para a coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde, tendo como 

principal característica caixa fechada e total estanqueidade. 

 

Comissão de controle de infecção hospitalar - CCIH: órgão de assessoria à autoridade 

máxima da instituição e de coordenação das ações de controle de infecção hospitalar (RDC 

ANVISA n° 306/04). 

 

Componente orgânico volátil: conhecidos pela sigla COV, são compostos orgânicos no 

estado de vapor à temperatura ambiente. Podem causar câncer, intoxicação, náuseas, irritação 

no sistema aéreo superior e vertigem. 

 

Compostagem: processo de decomposição biológica de fração orgânica biodegradável de 

resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada de organismos em condições 

controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de 

degradação ativa e outra de maturação (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o controle de 

lançamentos de efluentes no corpo receptor (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente (RDC 

ANVISA n° 306/04). 

 



 
 

 

180 

Diagrama de Hommel: adotado mundialmente por representar clara e diretamente os riscos 

envolvidos na manipulação de insumos químicos. 

 

Dioxinas: substância tóxica, podendo provocar câncer e más-formações congênitas. 

 

Dióxido de carbono: gás decorrente do processo de queima e que é um dos que provocam o 

efeito estufa. Pode provocar riscos à saúde. 

 

Dióxido de enxofre: gás denso, incolor, não-inflamável e de alta toxicidade. Sua inalação 

pode ser altamente irritante. 

 

Disposição final: é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para 

recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, em 

consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes (Resolução CONAMA n° 

358/05). 

 

Equipamento de Proteção Individual - EPI: dispositivo de uso individual, destinado a 

proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades de cada 

atividade profissional ou funcional (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Estabelecimento de saúde: denominação dada a qualquer edificação destinada à realização 

de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que 

estejam a ela relacionadas (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Estação de transferência de resíduos de serviços de saúde: unidade com instalações 

exclusivas, com licença ambiental expedida pelo órgão competente, para executar 

transferência de resíduos gerados nos serviços de saúde, garantindo as características originais 

de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para outra. 

 

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ: ficha que contém 

informações sobre características desses produtos (substâncias ou preparados) quanto à 

proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 
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Fonte selada: fonte radioativa encerrada hermeticamente em uma cápsula, ou ligada 

totalmente a material inativo envolvente, de forma que não possa haver dispersão de 

substância radioativa em condições normais e severas de uso (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Forma livre: é a saturação de um líquido em um resíduo que o absorva ou o contenha, de 

forma que possa produzir gotejamento, vazamento ou derramamento espontaneamente ou sob 

compressão mínima (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Furano: composto transparente, com potencial de gerar câncer. 

 

Gaseificação: visa a gerar gases combustíveis a partir de resíduos. 

 

Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: constitui-se em um conjunto de 

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

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar, aos 

resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 

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

(RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Gerenciamento integrado de resíduos: conjunto de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento, baseado em critérios sanitários, ambientais e econômicos, que 

possibilita às administrações municipais coletar, tratar e dispor os resíduos. 

 

Gerenciamento reverso: é o gerenciamento da cadeia logística reversa. 

 

Hemoderivados: produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, submetidos a 

processos de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, estabilidade e 

especificidade (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Identificação: conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 

sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS (RDC ANVISA n° 

306/04). 

 

Injúria: no contexto da saúde e deste trabalho, relaciona-se ao dano (físico ou psicológico). 
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Instalações radioativas: estabelecimentos onde se produzem, processam, manuseiam, 

utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação, excetuando-se as instalações 

nucleares definidas na norma CNEN-NE-1.04 "Licenciamento de Instalações Nucleares" e os 

veículos transportadores de fontes de radiação (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Insumos farmacêuticos: qualquer produto químico ou material (por exemplo: embalagem) 

utilizado no processo de fabricação de um medicamento, seja na sua formulação, envase ou 

acondicionamento (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Licenciamento ambiental: atos administrativos pelos quais o órgão de meio ambiente aprova 

a viabilidade do local proposto para uma instalação de tratamento ou destinação final de 

resíduos, permitindo a sua construção e operação, após verificar a viabilidade técnica e o 

conceito de segurança do projeto (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Licenciamento de instalações radioativas: atos administrativos pelos quais a CNEN aprova 

a viabilidade do local proposto para uma instalação radioativa e permite a sua construção e 

operação, após verificar a viabilidade técnica e o conceito de segurança do projeto (RDC 

ANVISA n° 306/04). 

 

Limite de eliminação: valores estabelecidos na norma CNEN-NE-6.05 "Gerência de Rejeitos 

Radioativos em Instalações Radioativas" e expressos em termos de concentrações de 

atividade e/ou atividade total, em ou abaixo dos quais um determinado fluxo de rejeito pode 

ser liberado pelas vias convencionais, sob os aspectos de proteção radiológica (RDC ANVISA 

n° 306/04). 

 

Líquidos corpóreos: são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, 

articular, ascítico e amniótico (RDC ANVISA n° 306/04).  

 

Lixão ou vazadouro: caracteriza-se pela simples descarga de resíduos sobre o solo, sem 

medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.  

 

Local de geração: representa a unidade de trabalho onde é gerado o resíduo (RDC ANVISA 

n° 306/04). 
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Manejo de RSS: ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extraestabelecimento, 

desde a geração até a disposição final (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Materiais de assistência à saúde: materiais relacionados diretamente com o processo de 

assistência aos pacientes (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Média complexidade: são os procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo, 

visando a propiciar à população acesso a serviços qualificados. 

 

Meia-vida física: tempo que um radionuclídeo leva para ter a sua atividade inicial reduzida à 

metade (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Mercúrio: a contaminação pelo vapor de mercúrio ou via ingestão pode provocar dores, 

tremores, sangramentos ou mesmo demência. 

 

Metal pesado: qualquer composto de antimônio, cádmio, crômio (IV), chumbo, estanho, 

mercúrio, níquel, selênio, telúrio e tálio, incluindo a forma metálica (RDC ANVISA n° 

306/04). 

 

Micobactérias: Bactérias do gênero Mycobacterium. 

 

Microparticulado: partículas de tamanho microscópico. 

 

Microparticulado danoso: partículas microscópicas que apresentam risco à saúde. 

 

Minimização: consiste na redução de resíduos comuns, perigosos ou especiais na etapa de 

geração, antes das fases de tratamento, armazenamento ou disposição. Visa à proteção dos 

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

 

Monóxido de carbono: gás de baixa inflamabilidade, incolor, inodoro e de grande 

toxicidade. 
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Nível III de inativação microbiana: inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus 

lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução igual ou maior que 6Log10, 

e inativação de esporos do bacilo stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com 

redução igual ou maior que 4Log10 (Resolução CONAMA n° 358/05). 

 

Patogenicidade: capacidade de um agente causar doença em indivíduos normais suscetíveis 

(RDC ANVISA n° 306). 

 

PGRSS: documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 

observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os 

aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao 

meio ambiente (RDC ANVISA n° 306 - Capítulo V - 4.1). 

 

Pirólise: processo de decomposição térmica sem a presença de oxigênio. 

 

Plano de radioproteção - PR: documento exigido para fins de licenciamento de instalações 

radioativas, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme competência atribuída 

pela Lei n° 6.189, de 16 de dezembro de 1974, que se aplica às atividades relacionadas com a 

localização, construção, operação e modificação de instalações radioativas, contemplando, 

entre outros, o Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos - PGRR (RDC ANVISA n° 

306/04). 

 

Plasma: os compostos são transformados em formas inertes, após atingirem o estado de 

plasma. 

 

Príon: estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de 

encefalite espongiforme (RDC ANVISA n° 306/04).  

 

Quimioterápicos antineoplásicos: substâncias químicas que atuam em nível celular com 

potencial de produzirem genotoxicidade, citotoxicidade e teratogenicidade (RDC ANVISA n° 

306/04). 
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Reciclagem: processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento 

para o reprocessamento, ou obtenção de matéria-prima para fabricação de novos produtos 

(RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Redução de carga microbiana: aplicação de processo que visa à inativação microbiana das 

cargas biológicas contidas nos resíduos (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Redução na fonte: toda atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na origem, no 

processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos, incluindo modificações no 

processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de tecnologia ou procedimento, 

substituição de materiais, mudanças na prática de gerenciamento, administração interna do 

suprimento e aumento na eficiência dos equipamentos e dos processos (Resolução CONAMA 

n° 358/05). 

 

Reencape: procedimento em que o objeto é novamente encapado. Significa retornar o objeto 

à sua capa original. 

 

Resíduos de serviços de saúde - RSS: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas 

nos serviços definidos no artigo 1º da RDC ANVISA n° 306/04, que, por suas características, 

necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à 

sua disposição final (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Reutilização: reaproveitamento direto sob a forma de um produto, tal como as garrafas 

retornáveis e certas embalagens reaproveitáveis. 

 

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo: aqueles que são fabricados e 

comercializados com a finalidade específica de acondicionar os resíduos sólidos resultantes da 

atividade humana. 

 

Segregação: consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de 

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos (RDC ANVISA n° 306/04). 
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Sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde: 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, à preservação da qualidade do meio ambiente, à segurança e à saúde do 

trabalhador (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Sobras de amostras: restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido 

espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pelo e unha que permanecem nos 

tubos de coleta após a retirada do material necessário para a realização de investigação (RDC 

ANVISA n° 306/04). 

 

Tecnologias de tratamento: quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, químicos ou 

biológicos que alterem as características dos resíduos, de forma a reduzir o seu volume ou 

periculosidade bem como a facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação. 

 

Transporte interno: traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 

armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para 

a coleta (RDC ANVISA n° 306/04). 

 

Veículo coletor: veículo utilizado para a coleta externa e o transporte de resíduos de serviços 

de saúde (RDC ANVISA n° 306/04). 



 

 

Apêndice E - Normas legais pertinentes à logística reversa de resíduos dos serviços de saúde de Minas Gerais 

Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

Portaria 

1274 de 

25/08/2003 

Regulamenta o controle e fiscalização sobre as operações de 

compra, venda, transporte, utilização, dentre outras, contidas na 

Lei nº 10.357/2001, quanto aos produtos químicos utilizados na 

produção, fabricação, preparação de entorpecentes e substâncias 

psicotrópicas, como também qualquer transação que envolva 

esses produtos. 

Transporte, armazenamento 

344 de 

12/05/1998 Versão republicada – 01/02/1999. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial. 

Monitoramento 

Resoluções da 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – 

ANVISA 

nº 56 de 06 de 

agosto de 2008 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias 

no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, 

Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 7 de 

agosto de 2008. 

Gerenciamento reverso 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

RDC nº 302 de 

13 de outubro de 

2005 

Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de 

Laboratórios Clínicos. D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 14 de outubro de 2005. - RDC nº 306 de 07 de 

dezembro de 2004: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. D.O.U. – Diário 

Oficial da União; Poder Executivo, de 10 de dezembro de 2004. 

Gerenciamento reverso 

RDC nº 189 de 

18 de julho de 

2003 

Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, 

avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de 

saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, altera o 

Regulamento Técnico aprovado pela RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 e dá outras providências. D.O.U. – Diário 

Oficial da União; Poder Executivo, de 21 de julho de 2003. 

Armazenamento 

RDC nº 307 de 

14 de novembro 

de 2002 

Altera a Resolução – RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. D.O.U. Poder Executivo, 

de 18 de novembro de 2002. 

Gerenciamento reverso 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

RDC nº 305, de 

14 de novembro 

de 2002 

Ficam proibidos, em todo o território nacional, enquanto 

persistirem as condições que configurem risco à saúde, o ingresso 

e a comercialização de matéria-prima e produtos acabados, 

semielaborados ou a granel para uso em seres humanos, cujo 

material de partida seja obtido a partir de tecidos/fluidos de 

animais ruminantes, relacionados às classes de medicamentos, 

cosméticos e produtos para a saúde, conforme discriminado. 

Matéria-prima secundária * 

RDC nº 50 de 21 

de fevereiro de 

2002 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. D.O.U. – Diário Oficial 

da União; Poder Executivo, de 20 de março de 2002. 

Gerenciamento reverso 

Resoluções do 

Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - 

CONAMA 

Resolução nº 

397/2008 

Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 

da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

- 



 
 

 

190 

Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

Resolução nº 

396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências - 

Resolução nº 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

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

- 

Resolução nº 

357/2005 Classificação das águas. 
- 

Resolução nº 

348/2004 
Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, incluindo o 

amianto na classe de resíduos perigosos. 
- 

Resolução nº 

316/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 

sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

Tratamento de resíduos 

Resolução nº 

306/2002 
Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para 

realização de auditorias ambientais. 
Monitoramento 

Resolução nº 

283, de 12 de 

julho de 2001 
Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos 

serviços de saúde 

Disposição final 

Resolução nº 

275/2001 
Estabelece código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 

como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Identificação e classificação de 

resíduos 

Resolução nº 

264/1999 
Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para 

atividades de coprocessamento de resíduos. 
Tratamento de resíduos 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

Resolução nº 

258/1999 Destinação final de pneumáticos. 
- 

Resolução nº 

257/1999 e nº 

263/1999 

Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas 

composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos 

tenham os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento 

ou disposição final ambientalmente adequados. 

Tratamento de resíduos 

Resolução nº 

237/1997 Licenciamento ambiental. 
Gerenciamento reverso 

Resolução nº 

9/1993 

Estabelece definições e torna obrigatório o recolhimento e 

destinação adequada de todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

- 

Resolução nº 6, 

de 19 de 

setembro de 1991 
Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos 

Gerenciamento reverso 

Resolução nº 5, 

de 05 de agosto 

de 1993 
―Estabelece definições, classificação e procedimentos mínimos 

para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de 

saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários‖. 

Gerenciamento reverso 

Normas da 

Associação Brasileira 

NBR 12810/1993 Resíduos de serviços de saúde – procedimentos na coleta. Coleta de Resíduos 

NBR 13463/1995 Coleta de resíduos sólidos – Classificação. Coleta de Resíduos 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

de Normas Técnicas – 

ABNT NBR 13853/1997 Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 

cortantes - Requisitos e método de ensaio. 
Coleta de resíduos 

NBR 9191/2002 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – requisitos e 

métodos de ensaio. 
Armazenamento 

NBR 14652/2002 Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde 

– Requisitos de construção e inspeção – Resíduos do grupo A. 

Armazenamento / Transporte 

NBR 7500/2003 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. 
Armazenamento / Transporte 

NBR 10004/2004 
Resíduos sólidos – Classificação. 

Identificação e classificação de 

resíduos 

NBR 10005/2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólidos. 
Gerenciamento reverso 

NBR 10006/2004 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos. 
Gerenciamento reverso 

NBR 10007/2004 Amostragem de resíduos sólidos. Gerenciamento reverso 

NBR 14725/2001 Ficha de informações de segurança de produtos químicos – 

FISPQ. 
Gerenciamento reverso 

NBR 12235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Armazenamento 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

NBR 13853 

Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 

cortantes - Requisitos e métodos de ensaio, de maio de 1997. 

Coleta de resíduos 

Normas da Comissão 

Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN 

CNEN-NN-3.01 
Diretrizes Básicas de Radioproteção – aprovada pela Resolução 

CNEN 27/2005, D.O.U de 01 de janeiro de 2005, com retificação 

em 26 de janeiro de 2005. 

Gerenciamento reverso 

CNEN-NE-3.02 Serviços de Radioproteção – aprovada pela Resolução CNEN 

10/88 de 19 de julho de 1988. 
Gerenciamento reverso 

CNEN-NE-6.02 Licenciamento de Instalações Radioativas – aprovada pela 

Resolução CNEN 05/98, D.O.U de 08 de junho de 1998. 
Gerenciamento reverso 

CNEN-NE-6.05 
Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radioativas – 

aprovada pela Resolução CNEN 19/85, D.O.U de 17 de 

dezembro de 1985 

Gerenciamento reverso 

CNEN-NE-5.01 Transporte de Materiais Radioativos – aprovada pela Resolução 

CNEN 13/88, D.O.U de 01 de agosto de 1988. 
Transporte, armazenamento 

CNEN-NN-3.03 
Certificação da Qualificação de Supervisores de Radioproteção – 

aprovada pela Resolução CNEN 12/99, D.O.U de 21 de setembro 

de 1999. 

Gerenciamento reverso 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

CNEN-NN-3.05 Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de 

Medicina Nuclear – aprovada pela Resolução CNEN 10/96, 

D.O.U de 19 de abril de 1996. 

Gerenciamento reverso 

Decreto 

nº 45.181, de 25-

09-2009 

 

Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12/01/2009 que estabelece a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

 

Gerenciamento reverso 

Decreto n° 2.657, 

de 03 de julho de 

1998 

 

Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na 

Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em 

Genebra, em 25 de junho de 1990. 

 

Gerenciamento reverso 

 

Decreto n° 7.404, 

de 23 de 

dezembro de 

2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 

Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências. 

Gerenciamento reverso 

Instrução Normativa 

do Ministério de 

Ciência e Tecnologia 

Instrução 

Normativa 

CTNBio nº 7 de 

06/06/1997 

Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material 

biológico. 

Gerenciamento reverso 

Normas do Ministério 

da Saúde 

Portaria SVS/MS 

344 de 12 de 

maio de 1998 
Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. 

Gerenciamento reverso 

Portaria do 

Ministério do 

Trabalho e Emprego 

Portaria n° 3.214, 

de 08 de junho de 

1978  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Gerenciamento reverso 
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Tipo da norma Nº Assunto 

Percepção logística reversa de 

resíduos dos serviços de saúde 

relacionada 

    

Norma 

Reguladora - NR-

7 

Resolução ANVISA** 

Resolução- RE 

n°- 2.606, de 11 

de agosto de 

2006 
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração, validação e 

implantação de protocolos de reprocessamento de produtos 

médicos e dá outras providências. 

Reúso 

Leis Lei 12.305 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Gerenciamento reverso 

Fonte: Própria, adaptado de Cussiol (2008. p.81-85) e MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). * Matéria-prima secundária é aquela decorrente de sobras, resíduos e demais 

reaproveitamentos. ** Uma vez que esta RE compõe a última pergunta do questionário, ela é mostrada em destaque no final do trabalho. 
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ANEXO 1 – Página de acesso ao questionário 

 

 
 


