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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.  
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