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Resumo da Tese apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a 
obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 

GESTÃO AMBIENTAL NA SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA 

Dezembro, 2003 

Orientador: Sérgio Marques Júnior, Dr. 
Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção 

O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção ambiental dos técnicos de laboratórios 

de análises clínicas, na cidade do Natal/RN, enfocando os aspectos e impactos ambientais 

gerados nas atividades, a importância estratégica da gestão ambiental para a atividade, 

assim como o conhecimento de normas e resoluções ambientais aplicados ao setor. Foi 

realizada uma pesquisa tipo survey, exploratória e descritiva utilizando-se um questionário 

como principal fonte de coleta, aplicado em 82 laboratório de análises clínicas obtendo-se 

uma taxa de retorno de 53,65%, ou seja, 44 laboratórios. Os resultados da análises 

descritiva apontam para consciência ambiental dos entrevistados, pois a maioria (75%) 

descreveu as atividades de análises clínicas como de grande impacto sobre o meio 

ambiente. Embora os entrevistados apresentem certo conhecimento sobre as vantagens das 

práticas de proteção ambiental e os riscos que as atividades de análises c1ínicas oferecem, 

algumas importantes práticas de proteção ambiental não são desenvolvidas pela maioria dos 

entrevistados. As análises estatísticas realizadas permitiram, avaliar o nível de 

conhecimento ambiental dos profissionais do setor, constando-se que apresentam pouco 

conhecimento sobre ISO 14001 e práticas de proteção ambiental no setor de saúde pública. 

Pode-se concluir que, um programa de capacitação ambiental para o setor faz-se necessário, 

a fim de melhorar o conhecimento dos profissionais da área, e que teria uma boa 

receptividade, pois a maioria dos profissionais reconhece os benefícios das práticas de 

proteção ambiental para a competitividade dos laboratórios de análises clínicas. 

Palavras chaves: Conscientização ambiental, Resíduos do serviço de saúde, ISO 14001 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the 

degree of Master of Science in Production Engineering 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HEALTH PUBLIC SECTOR: A STUDY ON 
ENVIRONMENTAL PERCPETION IN CLINICAL LABORATORIES 

DANY GERALDO KRAMER CALVALCANTI E SILVA 

December, 2003 

Thesis Supervisor: Sérgio Marques Júnior, Dr. 
Program: Master of Science in Production Engineering 

This objective of this work was to investigate the enviromental perception of technician of 

clinical laboratories, in the city of the Natal/RN, focusing the generated environmental 

aspects and impacts in the activities, the strategical importance of the environmental 

management for the activity, as well as the knowledge about environmental norms and 

resolutions applied to the sector. A type survey exploratory and descriptive was carried 

through, using a questionnaire applied in 82 clinical laboratory, getting a return tax of 

53,65%, or either, 44 laboratories. The results of the descriptive analyses point with respect 

to environmental conscience of the interviewed, therefore the majority (75%) described the 

activities of clinical analyses as great imapact on the environment. Although the 

interviewed present certain knowledge on the advantages of practical of envivonmental 

protection and the risks that the activities of clinical analyses offer, some important 

practical of environmental protection arer not develped by the majority of the iterviewed. 

The carried through statistical analyses had allowed to investigate the level of 

environmental knowledge of the professionals of the sector, being consisted themselves that 

they present little knowledge on practical ISO 14001 and of environmental protection in the 

health public sector. It can be conclude that, a program of environmental qualification for 

the sector becomes necessary, in order to improve the knowledge of the professionals of the 

area, and that the majority of the professionals would have a good recptivity  therefore 

recognize the benefits of the practicadl of environmental protection for the competitiveness 

of the clinical analyses laboratories. 

Key – words: Environmental awareness, hospital wastes, ISO 14001 
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Capítulo 1 

Introdução

 Este trabalho analisa a partir de conceitos de planos de gestão aplicados aos 

Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), a percepção ambiental de técnicos do setor de 

Análises Clínicas.

Este capítulo apresenta uma contextualização referente aos resíduos do serviço de 

saúde e aos Laboratórios de Análises Clínicas, os objetivos, a relevância e a estrutura geral 

do trabalho. 

1.1 Contextualização 

Ao longo da história humana, alguns dos maiores problemas de saúde que os 

homens enfrentaram sempre estiveram relacionados à natureza da vida em comunidade, 

principalmente em termos de crescimento populacional, uma das variáveis mais 

importantes para a saúde pública, devido a uma demanda crescente de pacientes em busca 

de serviços saúde. 

Em princípio estes pacientes eram tratados em suas residências, surgindo 

posteriormente centros de atendimento populacional, criados por igrejas a fim de acolher 

esta demanda. Desta forma, surgiam as primeiras versões de unidades de saúde, 

denominadas de hospitais, no latim significando lugar onde se hospedam pessoas (ROSEN, 

1994).

Estes locais de hospedagem para pessoas portadoras de alguma patologia, os 

primeiros hospitais, foram criados como locais de isolamento onde a caridade se exercia 

como um dos aspectos do cristianismo. Eram locais para pobres, mulheres desamparadas, 

idosos e doentes crônicos, sob o cuidado de monges e religiosos. Constituíam o último 

recurso que a caridade oferecida para o paciente pobre. Os pacientes com maiores recursos 

econômicos tratavam-se a domicílio e a relação médico-paciente era independente da 

organização hospitalar (OLIVEIRA, 2002). 
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Contudo este aspecto foi mudando com a descoberta de novas técnicas de 

diagnóstico e práticas médicas, onde os centros de tratamentos passaram a centralizar as 

ações de assistência a saúde, utilizando instrumentos de diagnósticos mais caros e 

eficientes. O serviço tornou-se mais complexo com uma demanda crescente de 

pacientes/clientes, reforçado com o advento dos planos de saúde, que permitiram mais 

acesso a serviços de saúde por parte de clientes, aumentando desta forma a demanda no 

setor (BERMAN, 1979; ROSEN, 1994 e MCKEEL, 2000). Neste contexto observa-se o 

advento dos Laboratórios de Análises Clínicas, que inicialmente apresentavam técnicas 

manuais de analise de amostras, para o desenvolvimento de técnicas automatizadas e mais 

complexas, atuando com maior credibilidade e segurança no auxilio ao diagnóstico, bem 

como no atendimento cada vez mais crescente de pacientes (WEILERT, 1994 e SILVA, 

2003).

O atendimento crescente a estes pacientes, tratamento e diagnóstico, passou a 

envolver o consumo de alimentos, medicamentos, produtos químicos, equipamentos e 

instrumentos, levando a uma produção de resíduos cada vez mais complexa e em maior 

quantidade no setor de saúde (PATIL & SHEKDAR, 2001). A partir da década de 70, 

cresceu os estudos e as preocupações relativas a proteção ao meio ambiente e a qualidade 

de vida. Muitos destes, demonstrando o risco advindo principalmente de resíduos sólidos, 

inclusive os gerados por serviços de saúde, cujo problema tem sido seriamente 

considerado, e apropriados sistemas de gerenciamento de resíduos estão sendo 

desenvolvidos e instalados (PATIL & SHEKDAR, 2001). 

No Brasil e em diversos países em desenvolvimento, resíduos perigosos (serviços 

de saúde e industriais) vêm recebendo maior atenção desde o início dos anos 80, quando as 

autoridades de saúde despertaram para os riscos potenciais deste tipo de detrito, devido a 

sua natureza infecciosa e tóxica. Entretanto, as ações preventivas têm-se demonstrado 

insuficientes, pois alguns resíduos ainda são gerenciados de forma inadequada, em muitos 

casos são coletados e dispostos conjuntamente com o lixo doméstico normal, oferecendo 

riscos (infecciosos, químicos e tóxicos) à saúde pública e ao meio ambiente (LEONEL, 

2002).

Sujeitos a estes riscos estão os funcionários de unidades de saúde, pacientes, 

manipuladores e catadores de lixo, e o público em geral (HNP, 2000), seja pela exposição 

direta ou indireta, podendo sofrer efeitos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos 
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(anomalias fetais), danos ao sistema reprodutivo, efeitos respiratórios, efeitos no sistema 

nervoso central e muitos outros (WHO, 1997 and MATO & KASEVA, 1999).  

Além dos problemas mencionados anteriormente, cita-se os danos estéticos, 

desvalorização imobiliária, prejuízos ao turismo, contaminação ambiental (lençol freático, 

solo, flora e fauna), emissão de gazes que provocam mau cheiro e doenças e os riscos à 

saúde pública pela proliferação de vetores (MIA, 1999). A diversidade de serviços e a 

complexidade de detritos gerados pelo setor produtivo atual é crescente assim como a 

preocupação ambiental por parte de consumidores e os empresários. Nesta conjuntura, a 

reputação da empresa surge como um diferencial de mercado, onde administradores 

buscam através de ações ambientalmente corretas os benefícios do marketing; atendimento 

a legislações e regulamentos (eliminando multas, intervenções, perdas de concepções) e 

atender ao binômio cliente/qualidade, que pode ser alcançado com o auxílio da 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), como por exemplo, o modelo 

ISO 14001 (FRANKENBERG at al 2000). 

 O mesmo raciocínio se aplica às instituições de saúde, especificamente aos 

Laboratórios de Análises Clínicas, que apresentam resíduos produzidos de suas atividades, 

considerados perigos de natureza diversificada, podendo-se citar os materiais 

potencialmente infectante, advindos de secreções humanas analisadas, os químicos de 

solventes e reagentes e ainda os radioativos, que podem ser utilizados em alguns 

laboratórios no auxilio ao diagnóstico. Portanto, os resíduos são a principal fonte de riscos, 

devendo serem gerenciados em acordo com as legislações vigentes, minimizando os 

impactos negativos advindos destes, podendo ser parte integrante de um SGA ou 

isoladamente através de um Plano de Gestão de Resíduos.  

O planejamento de um sistema de gestão para resíduos do serviço de saúde cobre 

não apenas os aspectos técnicos (acondicionamento, estoque, transporte, tratamento e 

disposição), mas também os recursos humanos, aspectos financeiros, definição de 

responsabilidades, inspeção e controle dos componentes do sistema, e por fim aspectos de 

gerenciamento que são definidos em acordo com o plano de gestão de referência, como por 

exemplo as diretrizes da ANVISA ou OPAS, ou um sistema ISO 14000.  

 A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental pode contribuir para a 

gestão adequada de resíduos de serviços de saúde com minimização dos impactos 

negativos advindos das atividades dos laboratórios de Análises Clínicas, principalmente 

seguindo padrões de gestão ISO 14001. Entretanto, para a implementação de tal modelo de 
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gestão é necessário o entendimento do conceito de gestão ambiental, fator relevante para a 

apropriação da idéia e a garantia do comprometimento na implementação de um SGA. 

(GARCIA, 2001 e NHRMC, 1999).

 Nesta conjuntura, a consciência ambiental dos técnicos e administradores torna-se 

um item essencial para influenciar as decisões ambientais, como cita Brio (2002), uma vez 

que este item contribui para o melhor entendimento e percepção dos benefícios que as 

ações de proteção ambiental possam trazer para companhia e pode ser alcançada pela 

educação ambiental (Pinheiro at al, 2003).

1.2 Objetivo 

Investigar a percepção ambiental de técnicos responsáveis por Laboratórios de 

Análises Clínicas na cidade do Natal/RN, enfocando os aspectos e impactos ambientais da 

atividade, a importância estratégica de gestão ambiental para o setor, assim como o 

conhecimento de normas e requisitos ambientais aplicados. 

1.3 Relevância da pesquisa 

•Relevância teórica 

 Contribuir, para o meio acadêmico, com informações básicas para a definição de 

modelos estratégicos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde nos Laboratórios 

de Análises Clínicas. 

 Contribuir para o estudo de fatores associados à percepção e conscientização 

ambiental nas unidades produtivas e de serviços. 

•Relevância prática 

Contribuir para a definição de estratégias para minimizar impactos ambientais 

negativos Laboratórios de Analises Clínicas sobre o meio ambiente e a sociedade.

Contribuir com informações sobre os benefícios para a sociedade, Laboratórios de 

Análises Clínicas e ao meio ambiente ao se adotar um sistema de gestão ambiental por 

parte destes estabelecimentos. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

No Capítulo 1 é realizada uma breve contextualização referente aos resíduos do 

serviço de saúde e aos Laboratórios de Análises Clínicas, os objetivos, a relevância e a 

estrutura geral do trabalho. 

No Capítulo 2 são apresentados definições, classificações, aspectos legais e demais 

informações referentes aos resíduos do serviço de saúde e percepção ambiental, além de 

modelos de gestão de resíduos do serviço de saúde e a legislação nacional existentes 

seguida de uma abordagem comparativa entre os manuais de gestão da OPAS (1997), 

WHO (1999) e o plano de gestão da ANVISA (2003) com o modelo ISO 14001.  

No Capítulo 3 é apresentado o procedimento metodológico utilizado para 

investigação dos fatores que levam a conscientização ambiental dos técnicos das análises 

clínicas da cidade do Natal/RN. Inicialmente são apresentados os elementos metodológicos 

básicos para a execução da pesquisa de campo, destacando-se os tipos de pesquisa que se 

utilizou para analisar a proposta de investigação, amostra e período histórico de coleta de 

dados considerado para o estudo, instrumento de pesquisa utilizado e uma descrição do 

procedimento utilizado para análise dos dados coletados. 

O Capítulo 4 apresenta os dados coletados durante a fase de pesquisa de campo, 

realizar análise descritiva, através de tabelas e figuras e análise de agrupamento entre 

variáveis, bem como discute os resultados encontrados. 

O Capítulo 5 apresenta uma síntese geral do trabalho, as conclusões e 

recomendações. Os principais pontos de cada capítulo são apresentados e de acordo com os 

resultados obtidos, realiza-se uma análise crítica do trabalho, avaliação das limitações e 

direcionamento para novas pesquisas. 
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Capítulo 2 

Gerenciamento de Resíduos do Serviço da Saúde 

Este capítulo tem por objetivo apresentar definições, classificações, aspectos legais e 

demais informações referentes ao tema desta pesquisa. 

Os resíduos produzidos por estabelecimentos de saúde eram inicialmente chamados de 

Resíduos Hospitalares, sendo que, durante certo período o foco concentrava-se apenas em 

hospitais. Com o estabelecimento da Norma NBR 12807 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas NBR (ABNT), adotou-se a denominação Resíduos do Serviço de Saúde 

– RSS (LEONEL, 2002), que não se restringe apenas a esta unidade, sendo esta, portanto a 

terminação a ser utilizada neste trabalho. 

2.1 Definição e caracterização 

 Um Laboratório de Análises Clínicas, objeto de estudo desta pesquisa, pode ser 

definido como uma instituição da área de saúde de apoio ao diagnóstico, baseando suas 

atividades em técnicas científicas, cobrindo todos os aspectos de investigação, inclusive a 

interpretação de resultados e conselhos adicionais necessários (OPAS, 1997 e PLEBANI, 

1999).

 Os laboratórios podem prestar serviços ao nível nacional, regional ou local de 

forma diversificada, seja associada a outras instituições de saúde ou isoladamente. Os 

ramos de atividades são também bastante diversificados, citando-se a hematologia, 

microbiologia, histopatologia, bioquímica, parasitologia e imunologia com o manuseio de 

diferentes materiais biológicos e químicos. Estas unidades de saúde apresentam atividades 

diversificadas o que leva a geração de resíduos de variada composição e volume, muitos 

deles considerados perigosos devido a sua natureza, química, infecciosa e dependendo das 

atividades, radiológicas também (WHO, 1997 e SILVA, 2003).  
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Estes resíduos gerados pelos laboratórios são comumente denominados de Resíduos 

Hospitalares (RH) ou Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e podem ser definidos como: 

Restos provenientes de todo tipo de operações e atividades, oriundas da prestação 

de assistência médica, sanitária, farmacêutica, enfermagens, odontológicas, análises 

clínicas e áreas de atuação congêneres, no desenvolvimento normal de seus profissionais” 

(FNS, 1999, p. 232);

“... detritos gerados nos estabelecimentos de saúde durante a prestação de serviços 

assistenciais, inclusive os gerados pelos laboratórios” (OPAS, 1997 p. 10);

“Um subconjunto de resíduos sólidos que é gerado no diagnóstico, tratamento (ex. 

prevenção de serviços médicos), ou imunização de homens ou animais, em pesquisas 

médicas, ou na produção ou testes biológicos” (LEE, 1996 p.2); 

[...] um resíduo sólido, ou combinação de resíduos sólidos, que devido a sua 

quantidade, concentração, ou características físicas, químicas, ou infectantes 

podem (A) causar ou contribuir significativamente no aumento da mortalidade 

ou no aumento e doença incapacitante reversível ou irreversível; ou (B) 

apresentar substancial perigo presente ou potencial à saúde humana ou ao 

ambiente impropriamente tratado, armazenado, transportado, ou descartado, 

ou em outras palavras, gerenciado (SILVA, 2000, p 25). 

Os resíduos do serviço de saúde apresentam-se como uma pequena parcela dos 

resíduos urbanos totais, tendo sua produção aumentada pelo crescimento de bens e serviços 

oferecidos em maior número nos últimos tempos, principalmente nas grandes cidades (IPT, 

2000). Para um efetivo entendimento dos seus riscos e adequado gerenciamento, faz-se 

necessário o conhecimento de sua classificação, que objetiva destacar a composição desses 

resíduos segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e 

origem (ANVISA, 2003).  

Diversas classificações são mencionadas em literatura contemplando aspectos 

fundamentais de segurança física, biológica e química para saúde pública e ao meio 

ambiente (SILVA, 2000). A Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (1997) 

classifica-os em três categorias:  

a. Infecciosos: São os resíduos perigosos gerados durante as diferentes etapas de 

atendimento de saúde (diagnóstico, tratamento, imunizações, pesquisas, etc.) que contêm 

agentes patogênicos. Esses resíduos representam diferentes níveis de perigo potencial 

conforme o grau de exposição aos agentes infecciosos que provocam as doenças; 
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b. Especiais: São os resíduos perigosos gerados durante as atividades auxiliares dos 

estabelecimentos de saúde. Esses resíduos constituem um perigo para a saúde por suas 

características agressivas, como corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade, 

explosividade e radioatividade; 

c. Comuns: São os resíduos gerados pelas atividades administrativas, auxiliares e 

gerais que não correspondem a nenhuma das categorias anteriores. Não representam perigo 

para a saúde e suas características são similares às dos resíduos domésticos comuns. 

 A World Health Organization - WHO (1999) - (Organização Mundial de Saúde) 

classifica-os em 09 categorias em seu manual de gerenciamento de resíduos hospitalares, 

como ilustra a Tabela 2 - 1. 

Tabela 2 - 1: Categorias dos Resíduos do Serviço de Saúde - WHO 
Categorias de resíduos Descrição e exemplos 

Resíduos infectantes Resíduos suspeitos de conter patógenos (Cultura de laboratórios, 
material infectado). 

Resíduos patológicos Tecidos e fluídos humanos 
Perfuro-cortantes Resíduos perfurantes – cortantes (Agulhas, vidro, scalps). 
Resíduos farmacêuticos Resíduos contendo fármacos (vencidos, contaminados). 
Resíduos Genotóxicos Resíduos com substâncias genotóxicas (Citostáticos, químicos). 
Resíduos químicos Resíduos com substâncias químicas (Reagentes, solventes, 

desinfetantes).
Resíduos contendo metais 
pesados

Baterias, termômetros, medidores de pressão. 

Contêineres pressurizados Cilindros de gás, frascos de aerossol. 
Resíduos radioativos Resíduos contendo substâncias radioativas (Radioterapia, 

laboratório).
Fonte: WHO (1999). Adaptado em 2003. 

Como menciona Silva (p. 27, 2000), “...a classificação dos resíduos do serviço de 

saúde, varia de um país para outro, e de uma agência para outra, sendo várias as 

classificações possíveis, dependendo dos parâmetros, adotados e dos objetivos a que se 

destinam. Variam também em função da época e do autor que trata o assunto”.

No Brasil, para fins normativos existiam até 2002 duas classificações; a ABNT - 

NBR 12808/93 e a Resolução No 283/2001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA substituindo a No 5/1993 por necessidade de aprimoramento, atualização e 

complementação. A classificação da Resolução N0 283/2001 do CONAMA (2001), divide 

os Resíduos do Serviço de Saúde em quatro classes; A, B, C e D, apresentados na Tabela 

2-2.
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Tabela 2-2: Classificação dos RSS segundo o CONAMA 
Classe Características dos Resíduos 
Classe A Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido 

à presença de agentes biológicos (material biológico, sangue e hemoderivados 
cirúrgico, anátomo patológico e exsudado; perfurantes ou cortantes; materiais de 
assistência ao paciente); 

Classe B Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido 
às suas características químicas, tais como (resíduos farmacêuticos; resíduos 
quimioterápico; resíduos em origem sólida, considerados perigosos, tóxicos, 
corrosivos, inflamáveis e reativos); 

Classe C Resíduos provenientes de descartes de material radioativo ou contaminado com 
radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de 
medicina nuclear e radioterapia; 

Classe D Resíduos comuns: restos alimentares; resíduos administrativos. 
Fonte: Resolução 283/2001 do CONAMA. Adaptado em 2003. 

A NBR 12808/93, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

classifica estes resíduos em 03 grupos como ilustra a Tabela 2-3, a seguir. 

Tabela 2-3: Classificação dos resíduos hospitalares (ABNT) 
Classe Tipo Itens

A Infectante
Tipo A.1 – Biológico
Tipo A.2 – Sangue e Hemoderivados
Tipo A.3 – Cirúrgico, anatomopatológico e exudato
Tipo A.4 – Perfurante ou cortantes
Tipo A.5 – Animal contaminado 
Tipo A.6 – Assistência ao paciente 

B Especial
Tipo B.1 – Rejeito radioativo 
Tipo B.2 – Residuo farmacêutico 
Tipo B.3 – Resíduo químico perigoso 

C Resíduo comum Provenientes da área administrativa, jardinagem e restos 
alimentares que não entraram em contato com o paciente. 

Fonte: ABNT – NBR 12808/1993. Adaptado em 2003. 

Em 2003 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adotou a 

Resolução da Diretoria Colegiada RDC no 33 de 25 de fevereiro de 2003 - Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, na qual traça normas de 

gestão de Resíduos do Serviço de Saúde, cabendo as secretarias estaduais, municipais e do 

Distrito Federal, em conjunto com a CNEN, no que lhe for pertinente divulgar, orientar e 

fiscalizar sua aplicação (ANVISA, 2003). 

Nesta resolução é adotada uma classificação baseada na Resolução CONAMA no 5, 

de agosto de 1993, Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da 
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ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987 e na NBR – 12808 da 

ABNT, de janeiro de 1993, e outros estudos pertinentes a matéria. Por se tratar de uma 

classificação mais abrangente e conter normas da ABNT e a Resolução do CONAMA, 

decidiu-se utilizá-la no presente estudo. A seguir citam-se as cinco classes pertencentes a 

esta norma: 

- Classe A: Potencialmente infectante: resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. 

* Tipo A 1: Culturas, estoques de agentes infecciosos de laboratórios, indústrias e 

pesquisas; descartes de vacinas com microorganismos vivos ou atenuados; meios 

de cultura e instrumentos utilizados em seu manuseio, resíduos de laboratórios de 

engenharia genética; 

* Tipo A.2: Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual 

superior a 50 mL; kits de aférese; 

* Tipo A.3: Peça anatômica (tecido, órgãos e membros) do ser humano, sem 

requisitos do paciente ou familiares ou sem valor científico ou legais; produtos de 

fecundação com peso inferior a 500 gramas, idade gestacional inferior a 20 

semanas ou menor que 25 centímetros, sem interesse científico, legal ou requisição 

de familiares; 

* Tipo A.4: Carcaça, peças anatômicas e vísceras de animais vindos do 

estabelecimento de tratamento de saúde animal, universidades e centros de 

pesquisas, unidades de zoonoses e similares, assim como camas e forrações destes 

animais; 

* Tipo A.5: Todos os resíduos provenientes de pacientes que contenham ou sejam 

suspeitos de conter agentes Classe risco IV, que apresentam relevância 

epidemiológica e riscos de disseminação; 

* Tipo A.6: Kits de linhas arteriais endovenosa e deslizadoras, quando descartados. 

Filtros de ar e gases oriundos de áreas críticas, conforme a RDC 50/2002 da 

ANVISA;
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* Tipo A.7: Órgãos, tecidos e fluídos orgânicos, resíduos sólidos resultantes da 

atenção de pacientes ou animais suspeitos de estar contaminado com proteína 

priônica*

*Proteína priônica: Também denominada de prion; é uma forma anormal de 

uma proteína celular normal e é relativamente resistente a digestão por 

proteinase K. Estas proteínas estão correlacionadas a Encefalopatias 

Espongiformes, alterações no sistema nervoso, podendo levar a morte” 

(COTRAN at al, 1994, p 1196). 

- Classe B: resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública 

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

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 * Tipo B 1 - Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando 

vencidos, contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais 

medicamentos impróprios para consumo, que ofereçam riscos.  

 Produtos Hormonais de uso sistêmico; 

Produtos Hormonais e Antibacterianos de uso tópico, quando descartados 

por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos; 

 Produtos Antibacterianos de uso sistêmico; 

Medicamentos citostáticos, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, 

imunomoduladores e anti-retrovirais. 

 * Tipo B 2 - 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; 

 * Tipo B 3 - Os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados 

pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

 * Tipo B 4 - Saneantes, desinfetantes e desinfestantes; 

 * Tipo B 5 - Substâncias para revelação de filmes usados em Raios-X; 

 * Tipo B 6 - Resíduos contendo metais pesados; 
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 * Tipo B 7 - Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto; 

 * Tipo B 8 - Outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas. 

- Classe C – Rejeitos Radioativos: são considerados rejeitos radioativos quaisquer 

materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – 

“Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou 

não prevista. 

 * Enquadram-se neste grupo, todos os resíduos contaminados com radionuclídeos. 

- Classe D – Resíduos Comuns: são todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos por 

esta resolução que, por suas características, não necessitam de processos diferenciados 

relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados 

resíduos sólidos urbanos. 

 * espécimes de laboratório de análises clínicas e patologia clínica, quando não 

enquadrados na classificação A5 e A7; 

 * gesso, luvas, esparadrapo, algodão, gazes, compressas, equipo de soro e outros 

similares, que tenham tido contato ou não com sangue, tecidos ou fluidos orgânicos, com 

exceção dos enquadrados na classificação A5 e A7; 

 * bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50 mL de produto residual 

(sangue ou hemocomponentes); 

 * sobras de alimentos e papéis de uso sanitário e fraldas não enquadrados na 

classificação A5 e A7; 

 * resíduos provenientes das áreas administrativas; 

 * resíduos de varrição, flores, podas e jardins; materiais passíveis de reciclagem e 

embalagens em geral; 

 * cadáveres de animais, assim como camas desses animais e suas forrações. 

- Classe E – Perfurocortantes - são os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, 

pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. 

 * lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, lâminas e outros 

assemelhados provenientes de serviços de saúde; 
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 * bolsas de coleta incompleta, descartadas no local da coleta, quando 

acompanhadas de agulha,  independente do volume coletado. 

 Conhecendo-se as classificações dos resíduos do serviço de saúde, pode-se discutir 

o contexto de riscos que estes detritos podem oferecer a saúde pública e ao meio ambiente 

como os riscos químicos, toxicológicos, infecciosos e radioativos. 

2.2 Impactos ambientais e riscos à saúde pública 

A relação entre qualidade de vida e a questão ambiental só passaram a ser 

correlacionadas há pouco tempo, a partir da década de 70, mudando o conceito de que a 

qualidade de vida era apenas modulada pelo índice de consumo e a produtividade 

econômica (VALE, 1995). Com o aumento das preocupações das questões ambientais, 

riscos da atividade produtiva passaram a ser pautas de estudos e debates científicos, 

surgindo modelos e formas de minimizar estes risco em diversos aspectos da cadeia 

produtiva, inclusive na geração de resíduos. 

No mundo, os maiores efeitos sobre a saúde de indivíduos e da população resultam 

da degradação ambiental e da injustiça social (DONOHOE, 2003). Entre as causas 

principais da degradação ambiental está o crescimento desenfreado da população que por 

sua vez, pressiona o sistema produtivo e o consumo de forma que aumenta a geração de 

detritos e assim os riscos ambientais e à saúde pública.  

Neste aspecto, pode-se pensar que as grandes empresas são as que oferecem os 

maiores riscos. Contudo, estudos mostram que os danos causados por catástrofes 

ambientais deste grupo, são pequenos quando comparados aos danos cumulativos, 

provocados por um maior número de pequenos poluentes, como cita Macedo (2002). 

Este raciocínio se aplica ao setor da saúde, que tiveram suas atividades 

correlacionadas a possibilidade de provocarem impactos ambientais (IA), principalmente 

através dos resíduos de suas atividades, que apesar de representarem apenas uma pequena 

parcela do total dos resíduos sólidos produzidos por uma comunidade, são essenciais para a 

manutenção da segurança das unidades de saúde, para a saúde pública e para a qualidade 

do meio ambiente.  

Para se entender os impactos sobre o meio ambiente faz-se necessário conhecer o 

conceito de impacto ambiental: 
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 “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do Meio 

Ambiente, causada por qualquer matéria ou energia e resultante das atividades 

humanas que direta ou indiretamente afetem a segurança, saúde, bem-estar, 

atividades sócio-econômicas, biota, condições estéticas e sanitárias e qualidade 

dos recursos ambientais” (VALE, 1995; CONAMA, 1986, p. 01). 

A ISO 14001, apresenta um conceito para impacto ambiental, que será adotado 

neste estudo, podendo ser definido como: 

 “Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no 

todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. (ABNT, 1996 

e Macedo, 2002). 

Os riscos advindos dos resíduos do serviço de saúde podem ser agrupados em dois 

grupos principais, Interno e Externo, no primeiro estão os riscos à pacientes e funcionários 

do estabelecimento de saúde, podendo trazer questões jurídicas, éticas e trabalhistas para a 

instituição. No segundo grupo estão os riscos para comunidade, trabalhadores do sistema 

de coleta e ao meio ambiente, que entre outras coisas podem ocasionar multas, interdições 

e cassação de licença do funcionamento. Em ambos a imagem institucional pode ser 

afetada levando a perda da credibilidade e confiança da instituição junto ao seu mercado de 

atuação, ocasionando prejuízos imensuráveis, fatos também aplicados aos laboratórios de 

análises clínicas. 

Estes riscos advindos de resíduos de unidades de saúde, em especial dos 

laboratórios de análises clínicas, irão depender da natureza e quantidade dos resíduos 

gerados, podendo os resíduos do serviço de saúde ser: (OPAS, 1997; WHO, 1997 e WHO, 

1999)

- Potencialmente infectantes (presença de agentes patogênicos); 

- Ser genotóxico (capacidade de alterar o DNA); 

- Conter tóxicos ou químicos perigosos ou farmacêuticos; 

- Ser radioativo, inflamável, corrosivo; 

- Conter material perfuro-cortantes. 

Os riscos de contaminação transmitida por resíduos do serviço de saúde ainda é 

motivo de discussão entre os autores, onde citam várias possibilidades, mas que estão 

intimamente ligada ao setor gerador do detrito. Por exemplo, Johnson (2000) demonstrou a 
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possibilidade de contaminação ocupacional de funcionários de laboratório de análises 

clínicas pelo Mycobacterium tuberculosis, agente causador da tuberculose, ao manusearem 

detritos destes setores de forma incorreta.  

A WHO (1999) cita ainda os riscos relativos ao vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e da hepatite do tipo B e C, que apresentam forte evidência de transmissão via 

resíduos hospitalares. Schouw (2000) relata a composição de excretas humanas e seus 

riscos uma vez que apresentam variada composição, inclusive conter metais pesados como 

Pb e Hg. 

Produtos farmacêuticos e químicos podem provocar intoxicação e danos à flora e 

fauna devido a sua natureza inflamável, corrosiva, genotóxica e reativa (WHO, 1999). 

Além da problemática dos resíduos, Vale (1995) cita ainda os ruídos, as vibrações, 

a temperatura, a iluminação, a pressão, a radiação, a poeira, os gases e os vapores como 

possíveis itens de impactos sobre o meio ambiente. 

Silva (2003) aponta os resíduos do serviço de saúde dos laboratórios de análises 

clínicas como fatores de riscos a saúde pública e ao meio ambiente uma vez que estes 

resíduos apresentam variada constituição, entre eles os resíduos químicos, infecciosos e 

radioativos. A seguir serão discutidos os principais riscos destes resíduos. 

A) Risco químico e toxicológico 

As substâncias químicas e farmacológicas podem apresentar uma natureza tóxica, 

ou seja, aquela que é perigosa para organismos vivos em detrimento a seus efeitos danosos 

sobre tecidos, órgãos, ou processos biológicos sendo denominada de toxicante 

(MANAHAN, 1994; OGA, 1996).

Os toxicantes na qual os homens estão expostos no meio ambiente ou de forma 

ocupacional, apresentam diversas formas físicas (gases, vapores, líquidos ou sólidos). A 

intensidade de seus efeitos depende de uma gama de variáveis, como as características 

individuais do organismo exposto, a quantidade de substâncias e a taxa de exposição, além 

da via de exposição, por inalação, pela pele ou ingestão (ALCÂNTARA, 1985 e OGA, 

1996).

Relativo aos resíduos do serviço de saúde, o risco de exposição a toxicantes 

aumenta quando não se tem um sistema de gerenciamento interno e externo adequado 

destes detritos, de forma a garantir uma segurança ambiental e ocupacional. Nestas 
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unidades há substâncias químicas e farmacêuticas que podem oferecer riscos ao meio 

ambiente e a saúde, cuja ação tóxica varia desde uma simples irritação local até efeitos 

sistêmicos, afetando órgãos e tecidos dos seres vivos (MANAHAN, 1994; OGA, 1996).

Um modelo da dinâmica de ação de alguns intoxicantes, proposta por Manahan 

(1994), é esquematizada na Tabela 2-4, onde se observa, que após a exposição, o toxicante 

pode agir localmente ou a nível sistêmico se for absorvido pelo organismo exposto (passar 

a corrente sanguínea – a partir do local de exposição), interagindo com o local de 

afinidade, e assim desencadear efeitos bioquímicos e as alterações nas respostas 

fisiológicas.

Tabela 2.4: Fases dinâmicas de ação de toxicantes. 
FASES AÇÃO

Reação Local Queimadura, ferimento, corrosão, hipersensibilidade. 
Absorção Pulmonar, digestiva, tegumentar, outras vias 
Efeitos Bioquímicos Inibição enzimática; afetar membrana celular e síntese protéica, 

desregular metabolismo lipídico e de carboidratos, inibição 
respiratória.

Respostas fisiológicas Alteração de sinais vitais (temperatura, pulsação, taxa 
respiratória, pressão sanguínea); 

Alteração no Sistema Nervoso Central (alucinação, convulsão, 
coma, ataxia, paralisia); 

Teratogênese (defeitos no feto) 
Mutagênese (alterações no DNA) 
Carcinogênese (efeito químico, biológicos, radioativos) 
Efeitos sobre o sistema imune 

Fonte: Manahan (1994). Adaptado em 2003. 

 Algumas substâncias químicas podem ser citadas advindas de resíduos de 

atividades das análises clínicas, dependendo da atividade desenvolvida por seus setores e 

algumas das possibilidades toxicológicas advindas da sua exposição, como ilustra a Tabela 

2-5.
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Tabela 2-5: Resíduos químicos e seus efeitos 
Resíduos Químicos Efeitos da exposição e riscos Fonte

Metais Pesados 
- Produtos Mercúriais 

- Resíduos de cádmio 

Problemas nervosos, renais e hepáticos. 

Mal estar, cólicas, problemas intestinais e 
renais.

Oga (1996) 
WHO (1997) 

Monóxido de carbono Problemas respiratórios. Oga (1996) 

Óxidos de nitrogênio (óxido 
nitroso)

É inflamável, pode levar ao coma e a morte 
dependendo do grau de exposição 

Oga (1996);
Alcântara (1985) 

Haletos de Hidrogênio (HX), 
onde o X é F, Cl, Br ou I. 

- HCl (Ácido clorídrico) 

- O ácido hipocloroso 
HClO e seu sal o 
hipoclorito de sódio 
NaOCl

Vapores: espasmos, edema pulmonar, 
desidratação do tecido ocular e respiratório. 

Usado como alvejante e desinfetante, são 
irritantes aos olhos, a pele e a membrana 
mucosa. 

WHO(1997)
Manahan (1994) 
Alcântara (1985) 
Gröschel (1988) 

Sílica SiO2 Presente em algumas técnicas 
cromatográficas de laboratório, tem principal 
importância como uma patologia 
ocupacional. A silicose provoca um tipo de 
fibrose pulmonar tornando a vítima mais 
suscetível a pneumonias e doenças 
pulmonares.

Alcântara (1985) 
Manahan (1994) 
WHO (1997) 

Compostos Sulfúricos 
- H2SO4 ácido sulfúrico 

Utilizado em laboratórios de análises 
clínicas, são corrosivos e podem causar 
necroses. Seus vapores são irritantes para 
os olhos e tecido respiratório 

Alcântara (1985) 
Manahan (1994) 
WHO (1997) 

Liberti (1994) aponta a presença do bromo, chumbo, cromo, mercúrio, cádmio, 

arsênico entre outros metais pesados e metalóides, em seu estudo de caracterização de 

resíduos de serviços de saúde, alertando para a importância do planejamento adequado no 

gerenciamento destes resíduos, principalmente no que se refere à incineração. 

 Ao nível ambiental, as substâncias podem afetar a flora e fauna alterando as cadeias 

alimentares vitais dos organismos, alterações genéticas dentre outros impactos negativos. 

Quanto às substâncias farmacêuticas, estas só tiveram sua importância ambiental 

ressaltada a partir da década de 90 e foi proposta pela união européia no sentido de separar 

aquelas com potencial risco ao meio ambiente daquelas sem esta característica 

(JøRGENSEN, 2000). Alguns autores citam a necessidade de mais estudos referente ao 

risco ambiental e ocupacional por este tipo de material. Por exemplo, Parry & Sors (1993) 
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demonstrou a capacidade de alteração genética de alguns produtos no meio ambiente, 

como:  

- A colchicina, produto utilizado no tratamento da gota e outros problemas 

inflamatórios, segundo o autor, demonstrou capacidade de alteração gênica em 

células animais; 

-  A vimblastina, alcalóide da Catharantus roseus, produto utilizado no tratamento 

de algumas patologias malignas como os linfosarcomas e leucemias monocíticas, 

mostrou a capacidade de alterar o genoma e estruturas celulares; 

-  O diazepan, benzodiazepinico muito utilizado como sedativo, apresenta a 

capacidade de alterar a estrutura celular, como relata o autor.  

A Figura 2-2 mostra a fórmula química das substâncias supracitadas. 

Figura 2-1: Substâncias farmacêuticas com ação sobre o DNA. Fonte: Parry (1993). 

 Jørgensen (2000) esquematiza uma rota que os produtos farmacêuticos podem ter 

no meio ambiente, como ilustra a Figura 2-2. Nela as drogas e seus metabólitos podem 

chegar à galeria de esgotos ou ao sistema de tratamento através da disposição aleatória de 

produtos ou pelas excretas humanas. No esgoto seguem uma rota que pode contaminar o 

lençol freático, organismos terrestres e aquáticos. Os efeitos dependerão de fatores já 

citados anteriormente para produtos químicos, como a concentração e taxa de exposição. 

Entre os efeitos pode-se citar a seleção de bactérias resistentes por antibióticos, 

alterações genéticas na fauna e flora, alteração no pH de rios e lagos, contaminação de 

homens e animais, mostrando desta forma a importância do gerenciamento seguro destes 

tipos de resíduos, visando a minimização destes efeitos negativos. 
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           Lixiviado 

Fonte: Jørgensen (2000). Adaptado em 2003
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Figura 2-2: Rota de resíduos farmacêuticos no meio ambiente.

B) Risco infeccioso

 Tradicionalmente, o termo ‘resíduo médico’ é freqüentemente usado com o termo 

‘resíduo infeccioso’, que significa: (1) equipamento, instrumentos, utensílios, e fomites de 

salas cujos pacientes, tenham sido diagnosticado como portador de patologia infecciosa; 

(2) resíduos de laboratórios (tecidos, elementos sanguíneos, excretas e secreções de 

pacientes ou animais de laboratório); material de cirurgias e de sala de emergências (LEE, 

1996; MATO & KASEVA, 1999).

Porém, o resíduo para ser considerado infeccioso, ele deve conter patógenos com 

suficiente virulência e quantidade, que resultem em doenças infecciosas quando expõem o 

homem ou animal a eles (OPAS, 1997). Portanto nem todo resíduo de do serviço de saúde 

é infeccioso, dependendo do setor gerador e o contato com algum material que esteja 

contaminado (IPT, 2000 e WHO, 2002). 

resíduos do serviço de saúde O grau de risco para a saúde pública oferecida por resíduos 

do serviço de saúde envolve vários fatores quando se refere a doenças infecciosas, e são 

difíceis de serem quantificados. Dentre os fatores Lee (1996) cita: (1) a presença de 

patógenos de virulência suficiente; (2) presença de patógenos em quantidade suficiente 

para causar a doença; (3) existência de uma taxa de exposição ao patógeno; e (4) a 
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resistência humana. Estes fatores podem ser utilizados no estudo de riscos a saúde pública, 

bem como para os ocupacionais e ao meio ambiente. 

A variedade de infecções passiveis de ocorrer por exposição aos resíduos do 

serviço de saúde, é grande e está sujeita aos fatores supracitados. A Tabela 2-6 exemplifica 

algumas destas infecções, segundo a WHO (1999). 

Tabela 2-6: Infecções passíveis de transmissão por RSS

Tipo de infecção Exemplo de organismos causadores Veículos de transmissão 
Infecções gastroentéricas Salmonella, Shigella, helmintos Fezes e vômitos 
Infecções respiratórias Mycobacterium tuberculosis Saliva, secreções inaladas 
Infecções de pele Streptococcus sp Pus
Bacteremia Staphylococcus aureus

Enterococcus, Klebsiella 
Sangue

Hepatite Vírus A, B e C Fezes, Sangue 

Fonte: WHO (1999). Adaptado em 2003. 

Saito (1983) aponta ainda a salmonelose, tuberculose, disenteria amebiana, 

infecções por estafilococos e estreptococos, febre tifóide, infecções no trato urinário, 

hepatite e difteria, passíveis de transmissão pelos resíduos do serviço de saúde. 

Muitos destes materiais biológicos são objetos de análises dos laboratórios, o que 

reforça a teoria de que os resíduos do serviço de saúde produzidos por estas unidades 

oferecem grandes riscos a saúde pública e ao meio ambiente, sendo de essencial 

importância a gestão e destinação adequada destes detritos, portanto. 

C) Risco radioativo 

Os resíduos radioativos de unidade de saúde podem está no estado líquido, sólido e 

gasoso e podem ser produzidos durante práticas de medicina nuclear, radio-imunoensaio e 

laboratorial (NHRMC, 1999).

 As substâncias radioativas de interesse para prática médica são aquelas com 

emissão de raio-X,  e  partículas e raios  cada uma com sua peculiaridade e praticidade 

(OGA, 1996; WHO, 1999).  

- Partículas : tem baixo poder de penetração na pele, mas são perigosas quando 

inaladas ou ingeridas; 
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- Partículas : Tem significativa habilidade de penetrar a pele humana; afetam a 

saúde através da ionização de proteínas intracelulares e de componentes 

protéicos;

- Raios : São radiações eletromagnéticas similares ao raio-X mas de menor 

comprimento de onda. Eles têm auto poder de penetração e letalidade. 

Alguns dos produtos utilizados em unidades de saúde são listados na Tabela 2-7 

com seu tipo de emissão, aplicação e meia-vida (tempo para a perda de emissão de 

radionuclídeos pela metade), podendo caracterizar, após uso, o tipo de rejeitos radioativos. 

Tabela 2-7:  Radionuclídeos usados em estabelecimentos de saúde 
Radionuclídeo Emissão Meia-vida Aplicação Grau de Toxicidade

14C 5730 anos Pesquisa
Relativa 

51Cr 27,8 dias Diagnóstico in-vitro 
Relativa 

75Se 119 dias Diagnóstico de 
imagem Relativa 

137 Cs 30 anos Terapia e pesquisa 
Relativa 

226Ra 1600 anos Terapia
Muito Alta 

Fonte: WHO (1999) e CNEN NE 6.02/98. Adaptado em 2003. 

Dispostos de forma indiscriminada podem contaminar o solo, a água, animais e 

plantas, bem como o homem desencadeando efeitos que vão desde queimaduras até a 

morte, dependendo do grau e tempo de exposição (SANTOS, 1992 e ZHU, 2000) e da 

toxicidade dos resíduos conforme a classificação elaborada pela NE 6.02 da CNEN. 

Caso recente de exposição humana aconteceu em Goiânia-GO onde a exposição ao 
137 Cs causou mortes e danos em uma comunidade local que entrou em contato com um 

resíduo abandonado de uma instituição hospitalar (RMAI, 2001).  

Os efeitos a exposição aguda dependerá da dose e extensão desta, podendo aparecer 

em minutos, horas ou semanas os sintomas. Há possibilidade de ocorrer alterações 

hematológicas (simples ou mais severas com alteração genética), náuseas e vômitos, 

efeitos dermatológicos acompanhado de febre e sangramento e as mais ríspidas com 

alterações mais severas na pele, mucosa e componentes sanguíneos. A exposição crônica 

tende a levar ao aparecimento de teratogênese e tipos de câncer junto à população exposta 

(SANTOS, 1992; OGA, 1996). 
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2.3 Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 

O gerenciamento dos resíduos do serviço 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 detritos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando 

a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 

meio ambiente em todas as etapas do manejo (ANVISA, 2003).  

Para sua implementação segura, eficaz e mais simples, faz-se necessário um 

planejamento prévio envolvendo a definição de estratégias que facilite a alocação 

apropriada de recursos e identificação de prioridades (WHO, 1999), tendo estes e outros 

itens citados, como as etapas de manejo, aspectos ocupacionais e de recursos humanos, 

como partes integrantes de um conjunto documental denominado de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde. Conforme a WHO (1999), este plano de 

gestão deve priorizar a prevenção e minimização da produção de resíduos; o reuso e a 

reciclagem; o tratamento de resíduos de forma ambientalmente segura e adequada 

disposição dos mesmos. 

Outro item importante na gestão destes resíduos é a atribuição de responsabilidades 

de forma clara para que o manuseio seja seguro e não coloque em risco a comunidade, 

sendo o papel do dirigente do estabelecimento designar profissionais, devidademente 

habilitados, em função do tipo de resíduo a ser gerenciado, para ser o responsável pela 

elaboração e implementação do plano de gestão (OPAS, 1997 e ANVISA, 2003) 

obedecendo as seguintes características: 

- Serviços geradores apenas de resíduos da classe A e D, deve ser profissional da 

saúde com treinamento em gestão de resíduos do serviço de saúde; 

- Serviços geradores apenas de resíduos da classe B e D, deve ser profissional de 

nível superior com habilitação na área de química (Engenheiro químico, 

químico, farmacêutico, biólogo), com treinamento em gestão de resíduos do 

serviço de saúde; 

- Serviços que gerem rejeitos radioativos associados ou não a outro resíduo – 

profissional de nível superior registrado no CNEN. 
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Uma comissão de profissionais das áreas relacionadas deve ser formada em 

unidades que gerem resíduos perigosos com volume semanal maior que 700L ou diário 

maior que 150L. O coordenador da comissão é o responsável pela elaboração e 

implementação do plano de gestão. 

 Entre as etapas iniciais do estudo para o desenvolvimento do plano de gestão está a 

caracterização dos resíduos gerados na unidade de saúde, de forma a assegurar melhor 

gerenciamento destes detritos, contemplando além da diferenciação, um indicativo 

percentual de cada tipo conforme a classificação adotada pela unidade, bem como de sua 

composição. Nesta fase do estudo para a implementação do sistema de gerenciamento de 

resíduos hospitalares, a OPAS (1997) ressalta 05 passos básicos a serem seguidos: 

1 - Identificação de fontes principais de geração de resíduos e seleção das zonas de 

amostragem que dependerão das características da unidade quanto ao tamanho, 

quantidade, qualidade e complexidade de seus serviços; 

2 – Segregação, coleta e armazenamento dos resíduos na fonte de geração, 

conforme a classificação estabelecida; 

3 - Determinar o tamanho e representatividade da amostra, compatível com o 

universo escolhido; 

4 - Coleta da amostra e desenvolvimento de análises físicas, químicas e biológicas: 

Consiste na coleta das amostras pelo menos durante oito dias para determinar a 

geração e as características dos resíduos. Entre as análises cita-se: peso 

volumétrico (solto ou compacto), umidade, composição, poder calorífico, sólidos 

voláteis, cinzas, conteúdo de enxofre, nitrogênio, fósforo e microorganismos. 

Assegurando-se os dados da caracterização dos resíduos da unidade de saúde, o 

plano de gestão pode ser elaborado de forma a estabelecer as diretrizes para o manejo de 

resíduos, que se enquadram nos aspectos operacionais, englobando o emprego tecnologias 

e técnicas que garantam o controle de riscos à saúde, facilite a reciclagem, o tratamento, o 

armazenamento transporte e a disposição final dos resíduos, de forma eficiente, econômica 

e segura, além da conformidade com as legislações vigentes (OPAS, 1997). 

As etapas de manejo dos resíduos do serviço de saúde estão esquematizadas na 

Figura 2-3 em acordo com a COPAGRESS (1999), envolvendo itens operacionais, entre 

eles, a segregação, acondicionamento, coleta interna, tratamento interno, armazenamento 

temporário, coleta externa, e disposição final.  
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Fonte: COPAGRESS 
(1999). Adaptado em 2003. 
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Figura 2-3: Etapas de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde 
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A. Geração, segregação, tratamento prévio e acondicionamento local 

Nas análises clínicas, a geração dos resíduos do serviço de saúde é determinada 

pela complexidade dos serviços oferecidos e pelo seu tamanho, tendo assim cada unidade 

sua peculariedade neste ponto. Tendo-se como os alguns dos principais resíduos gerados, 

os da classe E, considerados comuns (IPT, 2000; WHO, 1999; OPAS, 1997, ANVISA, 

2003).

Após identificar a geração de resíduos da unidade, o responsável, pode iniciar a 

segregação, que consiste em separar apropriadamente os resíduos segundo a classificação 

adotada. Esta operação deve ser efetuada no local de geração por pessoal capacitado do 

serviço (OPAS, 1997; ANVISA, 2003). 

Entre as vantagens da segregação tem-se a redução de gastos no tratamento de 

fração e não do montante, reciclar sem precisar tratar resíduos, que não exijam esta 

operação e redução de riscos para saúde e ao meio ambiente (OPAS, 1997 e HAGEN, 

2001). O tratamento prévio pode ser aplicado a algumas classes de resíduos conforme 

legislações locais, devendo ser efetuado no local de origem quando possível, convertendo 

resíduos perigosos em comuns, como, por exemplo, alguns resíduos do grupo A, que 

podem ser autoclavados (ANVISA, 2003). 

O acondicionamento visa controlar riscos e facilitar a coleta, armazenamento e 

transporte dos resíduos do serviço de saúde. Os recipientes são adequados em acordo com 

as legislações vigentes e o tipo de resíduo gerado pela unidade. Os recipientes devem ser 

herméticos, resistentes, estáveis, de fácil lavagem, peso e facilidade de transporte (ABNT / 

NBR 9191/93 e OPAS, 1997). Algumas normas da ABNT listam especificações sobre 

sacos para o acondicionamento de resíduos, entre elas a NBR 9191/1993 que especifica os 

sacos plásticos destinados exclusivamente, ao acondicionamento de lixo para coleta e a 

NBR 9190/1985 que classifica os sacos conforme a espécie de lixo, a serem utilizados no 

acondicionamento de detritos. 

Outros tipos de resíduos podem requerer outros tipos de recipiente, conforme sua 

classificação, como por exemplo, para materiais perfuro-cortantes, que requerem 

recipientes providos de impermeabilidade, hermetismo e inviolabilidade, principalmente 

(OPAS, 1997 e WHO, 1999). 

Os recipientes devem ainda conter cores, símbolos ou sinais que facilitem a 

indicação do tipo de resíduo presente em seu interior, como por exemplo, os resíduos 
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radioativos que são identificados pelo símbolo da radioatividade (Figura 2-4) e os resíduos 

potencialmente infectante, que são identificados pelo símbolo apresentado na Figura 2-5.  

Figura 2-4: Símbolo internacional de materiais radioativos Fonte: Oliveira (2002) 

Figura 2-5: Símbolo internacional de material infectante. Fonte: Oliveira (2002) 

A Resolução CONAMA No 275/2001 estabelece códigos de cores para os 

diferentes tipos de resíduos a serem adotados na identificação de coletores e 

transportadores de forma a facilitar e incentivar a reciclagem de resíduos. Estas cores e o 

seu significados estão apresentados na Tabela 2-8. 

Tabela 2-8: Código de cores para identificar coletores e transportadores de resíduos 

Cores Significado
Amarelo Metal
Azul Papel / Papelão 
Branco Resíduos do serviço de saúde 
Cinza Resíduos gerais (não recicláveis ou contaminado sem possibilidade de separação)
Laranja Resíduos perigosos
Marrom Orgânico
Preto Madeira
Roxo Resíduos radioativos
Verde Vidro
Vermelho Plástico

Fonte: CONAMA, Resolução 275/2001. Adaptado em 2003. 
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B. Coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final 

A coleta envolve o transporte do local de geração, do resíduo já acondicionado, 

tratado ou não, até o local de armazenamento temporário. A OPAS (1997) cita algumas 

recomendações a serem observadas na coleta: 

- Carros de coleta com tração manual devem ter amortecedores e pneus de 

borracha;

- O carro deve ter portas laterais, de preferência, além de facilidade limpeza 

e drenagem. Outras características como hermetismo, impermeabilidade e 

outras condições de segurança devem ser seguidas; 

- Deve-se estabelecer horários para a coleta, bem como sinalizar o itinerário 

dela;

- Diferenciar a coleta em acordo com o tipo de resíduo, como horários 

diferentes;

- Os carros de coleta devem ser desinfetados e lavados ao final da coleta. 

- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Uniforme, 

luvas, botas, gorro, mascaras, óculos e avental; 

Quanto às formas de armazenamento, estas devem ser definidas conforme o plano 

de gestão de resíduos da unidade saúde, podendo ter apenas o armazenamento externo ou 

um local para armamento temporário, que consiste na guarda temporária dos recipientes 

contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo ao setor gerador, caso o volume 

de resíduos gerados e a distância entre o setor gerador e o armazenamento final justifiquem 

(ANVISA-2003).

O armazenamento externo ou final consiste na seleção de um local apropriado para 

o acúmulo de resíduos a serem transportados para a reciclagem, tratamento ou destino final 

quando for o caso, tendo que ter: 

- Acessibilidade: fácil, rápido e seguro acesso do carro coletor, com 

adequada sinalização; 

- Exclusividade: uso apenas para armazenamento temporário de resíduos do 

serviço de saúde; 
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- Segurança: protegidos da ação do clima e de acesso de pessoas não 

autorizadas e animais; 

- Higiene e saneamento: apresentar boa iluminação e ventilação, com 

sistema de água e esgoto adequadas à limpeza. 

Na NBR 1810/93 há especificações relativas à utilização de contêineres, que deve 

ser de material rígido, lavável e impermeável; possuir tampa articulada ao equipamento; ter 

sistema de drenagem interna adequada; ser branco e conter o símbolo de substância 

infectante.

A coleta e o transporte externo consistem na remoção dos resíduos do abrigo de 

resíduos até a unidade de tratamento ou destinação final, em condições que garantam 

segurança a saúde pública, ocupacional e ao meio ambiente. Algumas das especificações 

para a coleta externa são a utilização de uniforme, luvas, botas, colete (fosforescentes para 

a noite) e boné por parte dos manipuladores de resíduos. Esta norma ainda especifica as 

exigências para o carro coletor, dependendo do tipo de resíduo. Os resíduos comuns podem 

ser coletados por carro domiciliar comum enquanto os especiais devem ser em acordo com 

as exigências da norma NBR 1810/93. 

O transporte, tratamento externo e disposição final: São operações ditas externas, 

realizadas por entidades ou empresas especializadas, podendo algumas unidades de saúde 

conter sistema de tratamento interno. São etapas de responsabilidade da unidade geradora, 

seja por meio de serviço terceirizado ou próprio, sendo a destinação do resíduo dependente 

de suas características e a utilização de processos de tratamento. Os resíduos tratados 

podem ser encaminhados a Aterro Sanitário controlados em conjunto com os resíduos 

urbanos. A RDC no 33/2003 da ANVISA, a Norma CNEN 6.05 e a Resolução do 

CONAMA 283/2001 fazem especificações relativas ao tratamento e destinação final dos 

resíduos do serviço de saúde, em acordo com sua categoria. 

Dentre as formas de tratamento pode-se citar: 

Esterilização: técnicas utilizadas no sentido de suprimir todo 

microrganismo passível de se reproduzir. A autoclavagem, a radiação 

ionizante e o tratamento químico são exemplos deste método (WHO, 

1999);

Incineração: Consiste em destruir resíduos (biológicos e químicos) por 

meio de combustão reduzindo-os a cinza. É uma técnica eficiente no 
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sentido de reduzir o volume dos resíduos em até 95% do total e até ser 

fonte de energia, embora seja um sistema caro e apresenta o risco de 

emitir substâncias tóxicas na atmosfera, como dioxinas, metais pesados, 

furanos, HCl, entre outros (IBÁÑEZ, 2000 e LEE, 2002). 

A escolha do tratamento e destinação final mais adequado envolve a avaliação dos 

impactos ambientais, custos de instalação e manutenção, fatores de segurança, a 

capacidade em acordo com as necessidades da instituição (REFORSUS-2001). Tendo-se 

ainda a reciclagem como uma alternativa para minimizar impactos ambientais e auferir 

ganhos para a instituição, tendo-se este procedimento como parte integrante do plano de 

gestão de resíduos (LEE, 2002; WHO, 1999; REFORSUS, 2001).  

O transporte para destino final envolve veículos com requisitos já citados 

anteriormente, e que levaram os resíduos, conforme sua classificação e situação (tratados 

ou não) para o destino adequado. Os resíduos da classe A e B devem ser previamente 

tratados para que possam ser dispostos em conjunto com os da classe E em aterros 

sanitários controlados. Os ditos radioativos devem seguir as legislações pertinentes a sua 

classe.

Um plano de contingência deve fazer parte do sistema de manejo de resíduos do 

serviço de saúde, estes planos podem ser definidos como, planos para enfrentar situações 

de emergências, e contém medidas a serem tomadas de forma rápida, fácil e efetiva nestas 

situações. Envolve: medidas de limpeza, proteção pessoal; alternativas e tratamento e 

armazenamento de dejetos; isolamento da área; elaboração de relatório; identificação do 

resíduo e outras ações complementares (OPAS, 1997; WHO, 1999 e ANVISA, 2003). 

C. Aspectos de recursos humanos 

Este item é o terceiro grande componente da gestão de resíduos, juntamente com os 

aspectos organizacionais e os técnico-operacionais. As ações que devem ser observadas 

são:

- Seleção de pessoal: Pessoas apropriadamente selecionadas envolvendo 

vários aspectos profissionais e pessoais.

- Capacitação: Depois de selecionado, o pessoal deve ser capacitado e 

integrado ao sistema de gestão de resíduos.  
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Higiene e segurança ocupacional: estas medidas permitem ao pessoal, que se 

protejam e desenvolvam o serviço de forma mais eficiente. Este item engloba medidas de 

proteção pessoal e higiene. 

 A seguir são apresentados alguns modelos de gestão de resíduos do serviço de 

saúde adotados no estudo, seguida de uma análise comparativa com o modelo ISO 14001.  

2.4 Modelos de Gestão de Resíduos do Serviço de Saúde: Análise 

Comparativa

Diversos modelos de gestão de resíduos do serviço de saúde e leis existem no 

sentido de auxiliar organizações e instituições a gerenciar seus resíduos, contudo, neste 

trabalho faz-se uma abordagem comparativa entre os manuais de gestão de resíduos do 

serviço de saúde da OPAS (1997), WHO (1999) e o plano de gestão da ANVISA (2003) 

com o modelo ISO 14001. A princípio faz-se uma introdução sobre cada um deles seguida 

de uma análise geral sobre os seus elementos de gestão. 

A – Manual de Gestão de Resíduos do Serviço de Saúde (OPAS, 1997)

O manual elaborado pela Organização Pan-Americana de Saúde tem um caráter 

instrutivo dirigido aos gestores de estabelecimentos de saúde e outros níveis, apresentando 

3 áreas em discussão, aspectos organizacionais, técnico-operativos e de recursos humanos. 

Tem por objetivo principal orientar a implementação de um sistema de manejo de 

resíduos sólidos nos estabelecimentos de saúde, não detalhando porém aspectos de 

transporte e disposição final de resíduos.

B – Manual de Gestão de Resíduos do Serviço de Saúde (WHO, 1999)

A WHO almeja com este manual, promover uma abordagem gerencial segura, e o 

uso apropriado de tecnologias na gestão de resíduos do serviço de saúde, bem como 

informar os países sobre os riscos de sua gestão inadequada. O guia não tem caráter legal, 

mas sim informativo, podendo ser utilizado como base para a criação de leis ou guias 

nacionais ou ainda melhoria no sistema de gestão de resíduos das instituições. 
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O guia fala em vários capítulos as classificações, riscos e aspectos de gestão destes 

resíduos. Sobre a criação de leis e manuais locais, a WHO (1999) recomenda a observância 

de outras legislações, como a de resíduos sólidos gerais, qualidade do ar, resíduos 

radioativos e meio ambiente, e que sua criação englobe não só os aspectos de manejo, mas 

também a determinação de responsabilidades, fiscalização e punições aos infratores. 

C – Plano de Gestão de Resíduos do Serviço de Saúde (ANVISA, 2003) 

A ANVISA criou o regulamento técnico para a gestão de resíduos do serviço de 

saúde, através da Resolução RDC n0 33, de 25 de fevereiro de 2003, visando disponibilizar 

informações técnicas aos estabelecimentos de saúde, assim como os órgãos de vigilância 

sanitária, sobre as técnicas adequadas de manejo de resíduos do serviço de saúde, seu 

gerenciamento e fiscalização. 

Este regulamento técnico tem força de lei, uma vez que sua inobservância 

configura infração sanitária e sujeitará seus infratores às penalidades da previstas em lei. 

Entre os itens discutidos e apresentados pelo regulamento estão a classificação dos 

resíduos do serviço de saúde, conceitos gerais, etapas de manejo e gestão de resíduos. 

D – Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 

Devido as crescentes pressões e preocupações relativas à problemática ambiental, a 

ISO, International Organization for Standardization, organização internacional e não-

governamental, localizada em Genebra-Suíça, iniciou estudos para elaboração de normas 

ambientais. Os documentos resultantes da RIO-92, Conferência de Meio Ambiente das 

Nações Unidas, forneceram justificativas oficiais para o aprofundamento destes estudos, 

colaborando desta forma para a criação da Série ISO 14000, Sistema de Gestão Ambiental, 

que visa a sistematização de ações voltadas para a obtenção de resultados ambientais 

satisfatórios através de uma abordagem internacional, comum ao gerenciamento ambiental. 

Em 1996 a família ISO 14000 (ISO 14001, 14004, 14010, 14011 e 14012) foi oficialmente 

documentada (ROMERO, 1999 ; VALE, 1995; BOGO, 1998 e QUAZI, 2001). 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser definido, segundo Vale (1995) 

como: um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicado 

que visem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento no Meio 
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Ambiente, ou conforme a própria definição da ISO 14001, como, aquela parte do sistema 

de gestão global que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, as 

responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para 

desenvolver, conseguir implementar, analisar criticamente e manter a política ambiental. 

A Norma ISO 14001 pode ser aplicada para o setor de serviços e indústrias, e para 

tê-la, as organizações devem cumprir três requisitos básicos: 

- Implementar um SGA; 

- Cumprir a legislação vigente ao setor especifico de atuação; 

- Assumir o compromisso de melhoria contínua no desempenho ambiental. 

O propósito geral da norma é apoiar a proteção ao meio ambiente e a prevenção da 

poluição em equilíbrio com as necessidades sócio-econômicas. Deve ser notado que muitos 

dos requisitos podem ser alcançados simultaneamente ou retomados a qualquer tempo 

(ABNT,1996). Ou como se refere a IFC (2002), o SGA aumenta a eficiência e o foco sobre 

as necessidades do consumidor e as condições de mercado, melhorando tanto o 

desempenho financeiro da companhia como o ambiental. 

A certificação pela ISO 14001 faz-se por agências independentes credenciadas em 

diversos países e em geral se dá de forma espontânea e baseasse em princípios básicos de 

contínuo melhoramento: Focar, planejar, implementar, avaliar e corrigir. 

- Primeiro passo: Identificar os aspectos ambientais da empresa (Elemento das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

ambiente) e as regulamentações ambientais existentes (ABNT,1996 e MELNIK, 

2002);

- Segundo: Desenvolver um plano para minimizar os impactos ambientais (qualquer 

mudança no ambiente, quer adversa ou benéfica, inteira ou parcialmente resultante 

das atividades, produtos ou serviços de uma organização (ABNT,1996; MELNIK, 

2002);

Para isto ela deve definir metas e objetivos, desenvolver a política ambiental, 

delegar responsabilidades, montar processo de documentação e mudar estruturas e 

sistemas da organização para atingir metas e objetivos ambientais. 

- Terceiro passo: Implementar a política e trabalhar para suas metas e objetivos 

(MELNIK, 2002). 
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Ela deve comunicar e treinar empregados e documentar procedimentos. Em seguida 

avaliar as não conformidades com as metas, para reavaliação e revisão do processo e 

posterior mudanças. A organização terá com isso, uma oportunidade para reavaliar seu 

sistema e estrutura, bem como suas metas, objetivos e política permitindo-lhe uma 

melhoria contínua. 

O SGA não só permite a melhoria contínua do desempenho ambiental da 

organização, mas também uma resposta às exigências de consumidores/clientes 

(preocupados com a qualidade do meio ambiente e qualidade de vida), de seguradoras, 

órgãos governamentais e outras organizações que apóiam práticas ambientais, tornando-se 

desta forma o SGA um importante item do planejamento estratégico de qualquer 

organização, independente de seu tamanho ou do ramo de atuação (MARTINS, 2001). 

Além destes itens, outros benefícios decorrentes da adoção do SGA podem ser citados, 

como mostra o Quadro 2-1. 

Quadro 2-1: Benefícios do SGA 
Consumidores e clientes: Estão mais ambientalmente exigentes, com a adoção e 
implementação de um SGA, a empresa pode responder a estas e outras exigências de mercado; 

Empregados: Tem melhorias no desempenho de suas tarefas, além do SGA permitir o 
desenvolvimento de um local de trabalho mais seguro e saudável; 

Investidores: Alguns tem critérios de práticas ambientais, o que pode facilitar a relação da 
empresa com bancos de investimentos e outros setores financeiros, ao adotar um SGA; 

Comunidade local: Um SGA ajuda a manter uma boa relação com a comunidade e assegura 
uma boa reputação pública. 

Governo: A implementação de um SGA pode ajudar a companhia a obter licenças e autorizações 
de funcionamento, ganhos de contratos e licitações. A relação companhia-governo também pode 
ser melhorada, através do demonstrativo de concordância com as legislações ambientais, 
reduzindo multas e responsabilidades civis.

Vendas e Marketing: Um SGA pode servir com uma ferramenta de marketing e propaganda, e 
pode melhorar a vantagem competitiva da companhia.

Produtividade: Um SGA pode reduzir os custos de operações pelo menor uso de matéria prima e 
energia.

Seguros: O uso de um SGA leva a companhia a obter seguros de mais baixo custo.

Disposição de resíduos: Com a implementação do SGA a companhia pode melhorar a 
prevenção de poluição, minimizando os resíduos, e assim seus custos de operações e manejo. Os 
resíduos quando bem gerenciados podem também se tornar fontes de renda, através da 
reciclagem.
Fonte: IFC (2002) e ABNT (1996b). Adaptado em 2003. 

Alguns manuais e guias estão disponíveis para o auxílio na implementação do 

sistema de gestão de resíduos do serviço de saúde, bem como legislações e normas a serem 
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seguidas, conforme mostrado anteriormente. Neste capítulo é efetuada uma análise 

comparativa entre alguns destes manuais e legislações com a norma ISO 14001, sendo eles 

os manuais da OPAS e da WHO e o Plano de Gestão Nacional de resíduos do serviço de 

saúde da ANVISA. 

Entre os elementos de gestão abordados têm-se: 

Política ambiental 

Aspectos ambientais 

Requisitos legais e outros requisitos 

Objetivos e metas 

Programa de gestão ambiental 

Estrutura e responsabilidade 

Treinamento, conscientização e capacitação 

Comunicação 

Documentação do sistema de gestão ambiental 

Controle de documentos 

Controle operacional 

Preparação e atendimento a emergências 

Monitoramentos e medições 

Não-conformidades e ações corretiva e preventiva 

Registros

Auditoria do sistema de gestão ambiental 

Análise critica da alta administração 

Aspectos ocupacionais 

Penalidades

Indicadores de desempenho ambiental 
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2.4.1 Política ambiental 

É uma declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação 

ao seu desempenho ambiental global que provê uma estrutura para ação e definição de seus 

objetivos e metas ambientais (ABNT,1996 e BOGO, 1998). 

Cabe a alta administração, a definição da política ambiental da organização 

assegurando que seja apropriada, contemple a melhoria contínua e prevenção da poluição, 

atendimento as legislações e normas vigentes, seja documentada e implementada, 

comunicada aos empregados e está disponível para a população (BOGO, 1998). 

A ISO 14001 tem entre os requisitos, a adoção de uma política ambiental 

apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades. Inclui-se o 

comprometimento com a prevenção de poluição e melhoria contínua, atendendo a 

legislações e normas ambientais aplicáveis, e demais requisitos subscritos pela 

organização.

Os manuais da OPAS (1997) e WHO (1999) não fazem referência, em seus 

manuais de gestão de resíduos do serviço de saúde, sobre o desenvolvimento de uma 

política ambiental, o mesmo se aplica a ANVISA (2003). Contudo, defendem o 

desenvolvimento de estratégias de gestão baseado nas características locais da unidade de 

saúde geradora. 

A alta administração da organização deve fornecer recursos essenciais para a 

implementação e o controle do sistema de gestão ambiental, abrangendo recursos 

humanos, qualificações específicas, tecnologias e recursos financeiros. Onde a organização 

deve assegurar o comprometimento da política ambiental com o SGA, sendo item essencial 

para o sucesso do SGA.

 Estes requisitos ilustrados anteriormente são apontados pela ISO 14001, como 

comprometimento da alta administração no desenvolvimento, implementação e 

manutenção do SGA de sua organização. Os manuais da OPAS (1997) e da WHO (1999) 

fazem referências semelhantes para a alta administração como a determinação de 

responsabilidades, responsável máximo pelo manejo seguro dos resíduos, incluindo-se a 

alocação de recursos necessários e observação dos aspectos locais, incluindo-se os legais. 

Lembrando que este comprometimento se aplica apenas a gestão de resíduos do serviço de 

saúde e não a gestão ambiental. 
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 Semelhante aos dois anteriores a ANVISA (2003) atribui responsabilidades 

máximas à alta administração da unidade de saúde pelo manejo seguro dos resíduos do 

serviço de saúde e o desenvolvimento do plano de gestão, englobando a determinação de 

responsabilidades, alocação de recursos e observações de requisitos legais diversos. 

 Neste item a ISO 14001 e os demais grupos (OPAS, WHO e ANVISA) se 

assemelham no que se refere ao desenvolvimento de um plano de gestão. Contudo a ISO 

não se limita apenas ao plano de gestão de resíduos, mas sim englobando mais aspectos 

ambientais, com maior possibilidades de ganhos, do que o simples manejo de resíduo. 

A política ambiental permite o estabelecimento de um senso de orientação e fixa os 

princípios de ação para uma organização. Determinando o objetivo fundamental no tocante 

ao nível global de responsabilidade e desempenho ambiental requerido da organização, 

comunicando as partes interessadas, internas e externas da organização, os objetivos e 

metas ambientais a serem alcançados. Cita-se ainda o comprometimento da organização 

em alcançá-los citando os meios a serem desenvolvidos para tal, permitindo melhor 

manutenção e avaliação do SGA.  

2.4.2 Aspectos ambientais 

 Por aspecto ambiental entende-se elemento das atividades, produtos ou serviços de 

uma organização que pode interagir com o meio ambiente (ABNT, 1996). 

 A identificação dos aspectos ambientais é um processo contínuo que determina o 

impacto, seja positivo ou negativo, presente e potencial das atividades da organização 

sobre o meio ambiente. (ABNT, 1996b). Pode englobar exposições legais, regulamentares, 

comerciais que venham afetar a organização, e questões de saúde e segurança ambiental.  

 A ISO 14001 inclui este item no planejamento do SGA, onde a organização deve 

estabelecer e manter procedimentos para identificá-los em suas atividades, produtos e 

serviços, para possível controle e determinação daqueles de maior impacto ao meio 

ambiente. Estes aspectos devem ser utilizados para traçar seus objetivos e metas 

ambientais, e serem mantidos atualizados. 

 Os manuais de gestão de resíduos da OPAS (1997) e WHO (1999) não citam este 

item na etapa de planejamento. É feita uma recomendação referente a identificar os tipos 

de resíduos gerados e seu quantitativo em cada setor da unidade, sendo estes dados 
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utilizados no desenvolvimento de estratégias para a aplicação do plano de gestão de 

resíduos do serviço de saúde. Semelhante recomendação faz a ANVISA (2003). 

 O sistema ISO 14001 apresenta a vantagem de especificar a necessidade de 

identificação dos aspectos ambientais da organização, e não só o aspecto de resíduo, como 

fazem a OPAS, WHO e ANVISA, com a possibilidade de ganhos e complacência com 

requisitos legais, uma vez, que falhas em outros pontos podem ser identificados e 

corrigidos, como por exemplo, o consumo de recursos naturais, a emissão de efluentes 

líquidos e gasosos. 

2.4.3 Requisitos legais e outros requisitos 

São aqueles instrumentos legais ou normativos aplicáveis as atividades da 

organização. No setor de saúde pública têm-se as legislações sanitárias, legislações 

ambientais, normas da ABNT e da CNEN e Resoluções do CONAMA, por exemplo. 

 Pela ISO 14001, a organização deve estabelecer e manter procedimentos para 

identificar, acessar e compreender todos os requisitos legais e demais requisitos a ela 

subscritos, aplicáveis aos aspectos das atividades, produtos ou serviços.

No manual da OPAS (1997) e da WHO (1999) são especificados apenas diretrizes 

sem caráter legal, fazendo referência à importância de observações de aspectos legais, 

quando instituições desenvolverem sistema de gestão de resíduo.  

 A Resolução no 33/2003 da ANVISA tem caráter legal, devendo ser seguidas suas 

recomendações, sua inobservância confere infração sanitária, além do mais cita a 

necessidade para as organizações consultarem outros requisitos legais como as normas da 

CNEN e do CONAMA, quando desenvolverem seus planos de gestão de resíduos. 

 Neste ponto a OPAS (1997), WHO (1999), ISO 14000 e a ANVISA (2003) 

apresentam recomendações semelhantes, onde o desenvolvimento de um sistema de gestão 

seja ambiental ou de resíduos, deve ser embasado nos aspectos legais em vigor, de forma a 

garantir sua viabilidade, conformidade e reduzir possibilidades de gastos desnecessários. 

Contudo a ISO 14001 faz referências mais completas, envolvendo procedimentos de 

identificação destes requisitos, fato não citado pelos demais sistemas de gestão. 

 37



2.4.4 Objetivos e metas ambientais 

 O objetivo ambiental é o propósito ambiental global, decorrente da política 

ambiental, que uma organização se propõe a atingir, sendo quantificado sempre que 

exeqüível. A meta ambiental é o requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre 

que exeqüível, aplicável à organização ou parte dela, resultante do objetivo ambiental, e 

que deve ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos 

(ABNT,1996b).

 Estes itens são partes integrantes no plano de gestão ambiental, sendo requisitos do 

sistema de gestão ISO 14001, conforme os aspectos ambientais. Estes objetivos e metas 

devem ser documentados, em cada nível e função da organização. Para estabelecê-los e 

revisá-los, a organização deve considerar os aspectos legais, financeiros, tecnológicos entre 

outros itens. Estes devem ainda ser compatível com a política ambiental, somando-se a 

prevenção da poluição. 

 Os manuais da OPAS (1997) e WHO (1999) não fazem referências explicitas a 

estes itens, embora vise através da implementação de seu sistema de gestão reduzir os 

riscos advindos dos resíduos dos serviço de saúde, contemplando a importância da 

minimização, reuso e reciclagem no plano de gestão. As metas e objetivos específicos não 

são traçados ou recomendados. O mesmo aplicado ao plano de gestão da ANVISA (2003) 

com limitações semelhantes aos anteriores. 

 A importância da adoção de objetivos e metas ambientais adotados pelo sistema 

ISO 14001 permite o desenvolvimento de estratégias mais claras e objetivas, uma vez que 

estes objetivos e metas poderão ser avaliados periodicamente, já que são documentados, 

garantindo maior eficiência, do sistema. Os demais modelos, OPAS, WHO e ANVISA, 

não citam este item explicitamente, apenas que o objetivo principal é o manejo seguro dos 

resíduos, somando-se ainda o campo de aplicação limitado ao aspecto resíduo, diferente da 

ISO, que se aplica a mais de um aspecto ambiental da organização, conforme sua política 

ambiental, e assim maiores possibilidades de ganhos. 
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2.4.5 Programa de gestão ambiental 

 O programa de gestão ambiental engloba meios, prazos entre outros aspectos 

técnicos envolvidos na gestão ambiental para atingir os objetivos e metas ambientais da 

organização. Para ser mais eficaz, deve fazer parte do plano estratégico da organização, 

devendo ser dinâmico e revisados regularmente para refletir as modificações dos objetivos 

e metas ambientais (ABNT,1996). 

 Conforme a ISO 14001 a organização deve estabelecer e manter programa para 

atingir seus objetivos e metas, incluindo-se a atribuição de responsabilidades, bem como os 

meios e prazos dentro o qual eles devem ser atingidos. 

 Os manuais de gestão de resíduos da OPAS (1997) e WHO (1999) incluem a 

elaboração de um plano de gestão de resíduos englobando todos os aspectos de manejo 

destes detritos, com a qual será elaborado em acordo com as características da unidade de 

saúde. Embora mencionem a necessidade de minimização, segregação e reciclagem de 

resíduos, o estabelecimento de metas e prazos não são claramente mencionado nestes 

manuais, o que pode dificultar a eficiência do sistema. A atribuição de responsabilidades e 

recursos são citados, voltadas, contudo apenas para a gestão de resíduos. 

 A ANVISA (2003) não menciona um programa de gestão ambiental. Contudo, 

exige da unidade de saúde a elaboração de um plano de gestão nos moldes semelhantes aos 

citados no parágrafo anterior, adaptado às características e necessidades locais. O 

estabelecimento de metas não é mencionado. Embora cite o estabelecimento de 

responsabilidades e meios para o manejo seguro de resíduos, e o prazo de um ano, a partir 

de sua publicação para que as unidades de saúde se enquadrem nos seus parâmetros legais. 

 A ISO 14001 apresenta a vantagem sobre os demais sistemas de gestão aqui 

estudados, pelo fato de o mesmo não se restringir apenas a gestão de resíduos, além do 

estabelecimento de metas e prazos que podem servir de parâmetros de avaliação do SGA, 

fato não observado na OPAS e WHO, contudo apenas estabelecido um prazo fixo pela 

ANVISA.

2.4.6 Estrutura e responsabilidade 

 As funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e 

comunicadas a fim de facilitar uma gestão ambiental eficaz, conforme requisita a ISO 
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14001. Assegurando o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos da 

Norma ISO, bem como, relatar a alta administração o desempenho do sistema de gestão 

ambiental para análise crítica e aprimoramento. 

 A estrutura e atribuição de responsabilidades para a gestão de resíduos são 

mencionados pela OPAS (1997), WHO (1999) e pela ANVISA (2003), onde os 

profissionais devem ser capacitados para tal, e a alta administração deve garantir recursos 

suficientes para o bom desempenho deste sistema de gestão. 

 Como referido anteriormente, a ISO 14001 apresenta aspectos de SGA e não 

apenas a gestão de resíduos, sendo mais complexa, com possibilidades de ganhos maiores 

que a simples gestão de resíduos, como se observa na OPAS (1997), WHO (1999) e 

ANVISA (2003), onde citam a necessidade de especificações e estrutura e 

responsabilidade no plano de gestão e a comunicação destes itens aos demais funcionários.  

2.4.7 Treinamento, conscientização e capacitação. 

 Estes itens são requisitos da ISO 14001, onde a organização deve identificar as 

necessidades de treinamento, principalmente entre o pessoal cuja tarefa possa ter impacto 

significativo sobre o meio ambiente. O pessoal deve também ser competente para a 

atividade que desempenha. 

 Procedimentos de conscientização e motivação de empregados devem ser 

estabelecidos e mantidos, de forma a assegurar a consciência destes, referente a 

importância da conformidade com a política ambiental, procedimentos e requisitos do 

sistema de gestão ambiental, dos impactos ambientais significativos de suas atividades e 

dos benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria no desempenho, de suas funções e 

responsabilidades em atingir a conformidade com a política ambiental, procedimentos e 

requisitos do SGA, e por fim das potenciais conseqüências da inobservância de 

procedimentos operacionais verificados. 

 A OPAS (1997) e a WHO (1999) especificam a conscientização, capacitação e 

treinamento de pessoal no item relacionado à gestão de resíduos, sem especificar de forma 

mais abrangentes outros tópicos. Semelhante aos dois anteriores a ANVISA (2003) 

recomenda os três itens no que se refere apenas à gestão de resíduos, como a utilização de 

EPIs, treinamento de manejo de resíduos do serviço de saúde, higiene pessoal, por 

exemplo.  
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 Os benefícios do treinamento, conscientização e capacitação do pessoal envolvido 

em serviços cujo impacto ambiental seja significativo, tende a trazer benefícios maiores do 

que aqueles voltados apenas ao manejo de resíduos. Neste ponto a ISO 14001 é superior a 

OPAS (1997), WHO (1999) e ANVISA (2003), pois não se restringe apenas a gestão de 

resíduos, uma vez que, o treinamento, conscientização e capacitação para o manejo 

adequado de resíduos, não assegura um comportamento ambientalmente seguro, 

complacências com legislações vigentes e com o plano de gestão ambiental da instituição, 

podendo trazer prejuízos nestas falhas. 

2.4.8 Comunicação 

 Este item refere-se ao dever, de a organização estabelecer e manter procedimentos 

para a comunicação interna, em todos os níveis; o recebimento, documentação e reposta a 

comunicação das partes interessadas, englobando seus aspectos ambientais e sistema de 

gestão ambiental (ABNT,1996b). 

 O fornecimento de informações apropriadas aos empregados da organização e a 

outras partes interessadas visa motivar os empregados e encorajar a compreensão e 

aceitação do público para os esforços da organização em aprimorar seu desempenho 

ambiental (ABNT,1996b). 

 A ISO 14001 preconiza este item no sistema de gestão ambiental, como parte a ser 

integrada no plano de gestão, voltada aos aspectos ambientais da organização. 

A OPAS (1997), a WHO (1999) e a ANISA (2003) relatam o item comunicação, 

apenas no aspecto de gestão de resíduos, onde a utilização de símbolos, cores e escrita 

sobre o risco do tipo de resíduo manipulado deve ser implementado. Faz ainda, referência a 

implementação de sistemas de turnos que devem ser comunicados a funcionários, a 

utilização de cartazes, palestras e boletins ilustrando o sistema de gestão de resíduos da 

unidade de saúde. 

Como se pode observar, o sistema de comunicação preconizado pela ISO 14001 é 

complexo, garantindo a disseminação de informações intra e extra-organizacional, 

evitando falhas no SGA devido a imprudência ou desinformação do pessoal. Tendo-se 

ainda a vantagem de ser aplicada a vários aspectos de gestão, e não apenas limitado ao 

manejo de resíduos, como cita a OPAS (1997), WHO (1999) e ANVISA (2003), 
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possibilitando assim mais eficiência e segurança no seu sistema de gestão, e assim maior 

benefício dos recursos aplicados. 

2.4.9 Documentação do sistema de gestão ambiental 

 A existência de documentação do SGA contribui para conscientizar os empregados 

sobre o que é necessário para atingir os objetivos ambientais da organização e permitir a 

avaliação do sistema e do desempenho ambiental (ABNT,1996b). 

Este item refere-se a guarda documental de informações relativas ao sistema de 

gestão ambiental, seja escrita e/ou eletrônica. A ISO 14001 cita que a organização deve 

estabelecer e manter informações em papel e meio eletrônico, descrevendo os principais 

elementos do SGA e a interação entre eles, além de oferecer orientações sobre a 

documentação relacionada. 

 A OPAS (1997), a WHO (1999) e a ANVISA (2003) não relatam a documentação 

de um sistema de gestão ambiental, mas um do sistema de gestão de resíduos, com a 

descrição dos principais elementos. Recomendando ainda que estes documentos estejam 

disponíveis para consulta do público, funcionários e autoridades sanitárias, quando 

requisitados.

2.4.10 Controle de documentos 

 Este ponto relaciona a procedimentos para o controle de documentos de forma a 

assegurar que sejam localizados, periodicamente analisados e revisados quando necessário, 

que as versões atualizadas estejam em todos os locais onde são executadas operações 

essenciais do SGA; que documentos obsoletos sejam removidos e quaisquer documentos 

obsoletos retidos por questão legal sejam adequadamente identificados. 

 Sua importância refere-se a agilidade e organização conseguida em um sistema 

efetivo de controle de documentos, permitindo análises de registros, consultas, revisões e 

demais procedimentos no sistema de gestão, reduzindo custos e perda de tempo, devido a 

perdas, trocas e falhas diversas de documentos, neste ponto a organização ganha em 

eficiência operacional. 

 Todos estes itens descritos no parágrafo anterior estão requisitados na ISO 14001, 

cabendo a organização a implementação deste sistema, fazendo ainda, referência a 
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necessidade de documentos organizados, legíveis, datados e facilmente identificáveis, 

sendo retidos por tempos especificados. A responsabilidade de criação e alteração dos 

vários tipos de documentos deve também ser estabelecido. 

A OPAS (1997) não menciona especificamente o controle de documentos de todos 

os procedimentos, contudo cita a importância da adoção de guarda do plano de gestão de 

resíduos e do plano de contingência. A WHO (1999) cita a elaboração de um relatório 

anual sobre a geração e disposição de resíduos, dados sobre o pessoal envolvido e 

equipamentos utilizados. Não menciona a implementação de um sistema de organização de 

documentos. 

 A ANVISA (2003) não cita explicitamente a adoção de um sistema de controle de 

documentos, contudo, este item é necessário, ao menos para os documentos e registros 

documentais exigidos por esta norma, como o monitoramento do tratamento de resíduos, 

controle de rejeitos radioativos e resíduos destinados a reciclagem.  

 A ISO 14001 apresenta uma grande vantagem sobre os demais sistemas de gestão 

aqui comparados, uma vez que o procedimento de controle de documentos faz parte do 

plano de gestão, garantindo assim, eficiência do sistema, facilitando, consultas, correções, 

avaliações e outros procedimentos necessários, poupando tempo e trabalho. 

2.4.11 Controle operacional 

 Este item refere-se a identificação de operações e atividades associadas aos 

aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e 

metas, de forma a planejá-las e adotar manutenções para que sejam executadas sob 

condições especificas, documentados, estipulados critérios operacionais de procedimentos 

e itens a serem seguidos por fornecedores e prestadores de serviços. 

 Estes itens são requisitos da ISO 14001, onde a organização deve manter o controle 

de suas atividades associadas aos aspectos ambientais. 

 A OPAS (1997) e a WHO (1999) não menciona especificamente o controle das 

operações com impactos ambientais significativos, apenas identificação dos pontos 

referentes ao manejo de resíduos do serviço de saúde, de forma a definir estratégias de 

gestão de resíduos adequadas às características locais.  A WHO (1999) cita a 
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elaboração de um relatório anual sobre a geração e disposição de resíduos, dados sobre o 

pessoal envolvido e equipamentos utilizados. 

 A ANVISA (2003) faz recomendações semelhantes aos dois grupos anteriores, 

citando a possibilidade de elaborar guias instrutivos sobre os procedimentos de gestão de 

resíduos e alguns aspectos a serem cobrados de fornecedores e prestadores de serviços. 

  A ISO 14001 apresenta a vantagem neste ponto, pois controlando e 

documentando suas operações e atividades a organização tende a atingir mais seguramente 

a melhoria contínua no aspecto ambiental, cobrando a participação de fornecedores e 

prestadores de serviços como parte integrante do sistema. Os demais grupos não citam 

explicitamente este controle, com a documentação de procedimentos, embora seja esperado 

para o manejo de resíduos do serviço de saúde estejam como parte integrante do plano de 

gestão, sendo assim, os três manuais anteriores considerados como citações parciais no 

controle operacional de manjo de resíduos. 

2.4.12 Preparação e atendimento a emergências 

A preparação e atendimento a emergência permite a organização maior eficiência 

de resposta nestas situações, minimizando impactos ambientais e riscos a saúde pública, 

bem como responsabilidades civis decorrentes destes acidentes, pois a extensão dos danos 

pode ser minimizada com tais procedimentos se devidamente planejados e adequados. 

A ISO 14001 aponta a necessidade da organização estabelecer e manter 

procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situações de 

emergências, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar 

associados a eles. Deve ainda analisá-los e revisá-los, em particular após acidentes ou 

emergências. Testes periódicos de tais procedimentos devem ser efetivados pela 

organização.

 A OPAS (1997) cita a adoção de um plano de contingência, como parte integrante 

do plano de gestão de resíduos para enfrentar situações de emergências, devendo conter 

medidas a serem tomadas e devidamente efetivadas nestas situações por pessoal 

devidamente capacitado. A WHO (1999) cita que o programa deve ser implementado 

visando o respeito ao plano de gestão, englobando limpeza e desinfecção de áreas afetadas, 

limites de exposição de trabalhadores na operação de limpeza, evacuação de áreas dentre 

outros.
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Requisitos semelhantes aos da OPAS (1997) e WHO (1999) são apontados pela 

ANVISA (2003) onde o plano de contingência deve fazer parte do sistema de gestão de 

resíduos.

A preparação e atendimento a emergências do sistema ISO 14001, não engloba 

apenas a situações relativas a resíduos, como ocorre com a OPAS, WHO e ANVISA, 

permitindo um escopo mais amplo, envolvendo os aspectos ambientais da organização, e 

assim maiores benefícios ao identificar ou minimizar riscos potenciais de acidentes, e suas 

conseqüências.

2.4.13 Monitoramentos e medições 

 Este item é requisito na ISO 14001, onde a organização deve estabelecer e manter 

procedimentos documentados para monitorá-los e medi-los, periodicamente. Inclui-se o 

registro de informações, controle operacional e a conformidade com os objetivos e metas 

ambientais da organização. Os instrumentos utilizados devem ser calibrados e mantidos, 

e os registros organizados adequadamente. Um procedimento documentado para avaliação 

periódica deve ser estabelecido e mantido.  

A OPAS (1997) cita apenas a avaliação periódica do pessoal envolvido no manejo 

de resíduos, que pode ser avaliado e testado para possíveis correções. A WHO (1999) 

recomenda a avaliação periódica do sistema de gestão, principalmente na etapa de 

disposição, para revisões e melhorias quando necessárias. 

A ANVISA (2003) recomenda a inclusão deste item no plano de gestão de resíduos, 

onde o sistema de gestão deve passar por monitoramento contínuo e periódico, entre eles o 

sistema de tratamento, cujos resultados devem ser registrados. O sistema de gestão está 

ainda sujeita a avaliação de conformidades pelas autoridades sanitárias, cujo 

descumprimento está inquirido em possibilidades de penalidade. 

O monitoramento e avaliação de vários aspectos ambientais, que não só os resíduos, 

permite avaliar riscos potenciais, identificar oportunidades de melhorias e ganhos diversos, 

antecipando-se a requisitos legais, e maior eficiência das suas operações. 
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2.4.14 Não-conformidades e ações corretiva e preventiva 

 A organização deve estabelecer e manter procedimentos para definir 

responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as não-conformidades, adotando 

medidas para mitigar quaisquer impactos e para iniciar e concluir ações corretivas e 

preventivas, e devem ser adequadas à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto 

ambiental verificado.  Este item é requisitado pela ISO 14001, voltada aos aspectos 

ambientais da organização. Mudanças no SGA devem ser registrados e implementados. 

A OPAS (1997) não cita explicitamente, não-conformidade, contudo a avaliação 

periódica do pessoal envolvido no manejo de resíduos, é recomendada para teste e 

possíveis correções. A WHO (1999) recomenda a avaliação periódica do sistema de gestão 

de resíduos, principalmente na etapa de disposição, para revisões e melhorias quando 

necessárias. A ANVISA (2003) recomenda o monitoramento contínuo do sistema de 

gestão, avaliando a conformidade com sua norma e demais legislações vigentes. 

 Nos três itens anteriores, o sistema de gestão avaliado é o de resíduos do serviço de 

saúde, e não o SGA, sendo de responsabilidade do monitoramento do chefe de cada setor, e 

o chefe geral do plano de gestão de resíduos da unidade de saúde. Sendo, portanto de foco 

limitado, enquanto a ISO 14001 engloba vários aspectos, em acordo com a política 

ambiental da organização, tendo um maior impacto sobre as operações, bem como maiores 

benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

2.4.15 Registros 

 A ISO 14001 recomenda procedimentos para identificação, manutenção e descarte 

de registros necessários ao SGA e para registro de atendimento as metas e objetivos 

ambientais. Os registros podem incluir: informações sobre legislação ambiental; 

reclamações; treinamentos; processos; informações sobre produtos; inspeções, 

manutenções e calibração; sobre prestadores de serviços e fornecedores; relatórios de 

incidentes; preparação e atendimento a emergências; resultados de auditorias; análise 

crítica da alta administração e registros de impactos ambientais. 

 Estes registros devem ser legíveis e identificáveis, podendo ser rastreados produtos 

e serviços envolvidos, devendo ainda ser arquivado em condições que o permitam 

recuperação e sejam bem conservados.  
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 A OPAS (1997) e a WHO (1999) fazem especificações incompletas referente ao 

controle de registros, no mais especifica o registro do plano de gestão, com alguns de seus 

elementos como, por exemplo, o monitoramento do sistema de gestão de resíduos. 

 A ANVISA (2003) faz poucas especificações, incluindo-se além do registro de 

procedimentos de emergência, controle de resíduos para reciclagem, rejeitos radioativos e 

o monitoramento do sistema de tratamento de resíduos do grupo A. 

 A ISO especifica sistema de manutenção, identificação e descarte de registros, 

envolvendo vários aspectos do SGA, e não só os relacionados à gestão de resíduos, 

evitando a perda, troca ou descarte de registros importantes, bem como acompanhamento 

de operações seguras e organizadas. Assim, a eficiência do SGA pode ser mais facilmente 

garantida como um sistema adequado de controle e registros. 

2.4.16 Auditoria do sistema de gestão ambiental 

 É um processo sistemático e documentado de verificação, executado para avaliar 

evidencias que determinem se o SGA de uma organização está em conformidade com os 

critérios de auditoria do SGA e comunicar os resultados à administração. 

 A ISO 14001 cita o dever do estabelecimento e manutenção de programas de 

auditorias por parte da organização, de forma a determinar a conformidade do SGA com a 

norma ISO e com seu próprio sistema de gestão ambiental, e se foi devidamente 

implementado e tem sido mantido. Os programas de auditorias e procedimentos devem 

abranger as atividades e áreas a serem consideradas na investigação; a freqüência e 

responsabilidades das auditorias; comunicação dos resultados; competência dos auditores e 

como serão conduzidas, podendo ser externa ou não, contudo que seja imparcial e objetiva. 

 A OPAS (1997) e a WHO (1999) não citam esta técnica para avaliar SGA, uma vez 

que seus manuais são específicos para gestão de resíduos do serviço de saúde, mesmo 

assim, não apontam esta ferramenta como instrumento de avaliação do plano de gestão 

destes resíduos. 

 A ANVISA (2003) como as duas anteriores não esta relacionada ao SGA, ficando 

limitado as auditorias como instrumento de analise por órgãos específicos, não sendo todos 

envolvidos, como é o caso da CNEN, que tem por instrumento de inspeção dos registros de 

rejeitos radioativos, a auditoria. 
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 A ISO 14001 apresenta uma grande vantagem sobre os demais sistemas de gestão, 

pois os aspectos envolvidos no sistema de gestão ambiental estão sujeitos a auditorias, 

permitindo melhor avaliação de seu sistema e possibilidade maior de correção, além da 

maior credibilidade. Já, a OPAS (1997) e a WHO (1999) falham neste ponto, o mesmo se 

aplicando a ANVISA (2003), pois é recomendado de forma restrita pela CNEN aos 

resíduos radioativos.

2.4.17 Análise critica da Alta Administração 

 São análises críticas do SGA, efetuadas periodicamente, para assegurar sua 

conveniência, adequação e eficácia contínua. Este procedimento deve ser documentado, e 

deve abordar a necessidade de alterações em elementos do SGA conforme resultados de 

auditorias entre outros aspectos. 

 Conforme a ISO 14001 ela deve ter incluído resultados de auditorias, nível de 

atendimento a objetivos e metas ambientais, adequação ao SGA e preocupações das partes 

interessadas. As observações, conclusões e recomendações devem ser documentadas para 

que as ações sejam empreendidas. 

 A OPAS (1997) e a WHO (1999) não mencionam a análise do SGA por parte da 

administração, contudo, o plano de gestão de resíduos do serviço de saúde é de 

responsabilidade máxima da administração da unidade de saúde, não excluindo, portanto a 

avaliação do plano de gestão de resíduos, monitoramento e resultados por parte desta, 

conforme legislações e interesses pertinentes. 

 A ANVISA (2003) responsabiliza a alta administração da unidade de saúde quanto 

à implementação e manutenção do plano de gestão de resíduos de forma segura, com 

acompanhamento contínuo. 

 A ISO 14001 leva vantagem sobre os demais, primeiro, porque a análise relaciona-

se a um sistema gestão ambiental e não apenas a aspectos de manejo de resíduos, 

possibilitando assim maiores ganhos econômicos e ambientais. Embora não citem a análise 

crítica da alta administração, é esperado que a instituição que siga modelos de gestão de 

resíduos do serviço de saúde, façam análises periódicas, mesmo que sejam restritas e com 

maiores possibilidades de identificação de falhas e reajustes. 
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2.4.18 Aspectos ocupacionais 

Os aspectos ocupacionais são requisitos a garantir a higiene e segurança no 

trabalho, assegurando a proteção da saúde dos trabalhadores e por conseqüência, maior 

eficiência em suas atividades, e redução de custos operacionais e causas civis para a 

instituição. Engloba um plano de treinamento, normas e rotinas de avaliação médico-

laboratorial e ambiental, sistema de EPIs, proteção da saúde do trabalhador e segurança no 

ambiente de trabalho. 

A ISO 14001 não aborda aspectos ocupacionais em sua norma de gestão ambiental, 

contudo não desencoraja o desenvolvimento de tais elementos como itens do sistema de 

gestão.

 A OPAS (1997) cita entre outras coisas a capacitação de pessoal, higiene e proteção 

pessoal somados a ações complementares no ambiente de trabalho preservando a saúde dos 

funcionários. A WHO (1999) faz recomendações semelhantes a OPAS (1997), incluindo 

monitoramento contínuo dos trabalhadores, treinamento e suporte com EPIs. Este item é 

citado pela ANVISA (2003) incluindo aspectos semelhantes aos já citados anteriormente 

como exames de funcionários, proteção adequada e capacitação. 

 Os aspectos ocupacionais são itens importantes no plano de gestão de qualquer 

organização, de forma a garantir a segurança de seus funcionários bem como a eficiência 

no desenvolvimento de suas atividades, a OPAS (1997), a WHO (1999) e a ANVISA 

(2003) citam aspectos ocupacionais relativos a gestão de resíduos, o que pode ser 

ampliado, com auxilio da ISO 14001, já que neste sistema os aspectos ambientais da 

organização são descritos, possibilitando a identificação de riscos ocupacionais, e assim o 

desenvolvimento de medidas de segurança ocupacional. 

2.4.19 Penalidades 

Este item está mais relacionado as questões legais impositivas, visando aplicar 

penas de diversas naturezas aos infratores. 

A ISO 14001 têm por objetivo prover as organizações os elementos de um SGA 

eficaz, passível de integração com outros sistemas de gestão. Não tendo, portanto, fins de 

imposição de barreiras comerciais ou ampliar as obrigações legais da organização 

(ABNT,1996).
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 A OPAS (1997) e a WHO (1999) não tem este papel de punição em seus manuais, 

pois tem caráter informativo técnico e não aspecto legal. Podendo, contudo, serem 

utilizados como fonte bibliográfica para o desenvolvimento de leis. 

 Ao contrário das anteriores a RDC no 33 da ANVISA tem caráter legal, onde as 

organizações de saúde devem obedecer aos requisitos do regulamento técnico, estando os 

infratores sujeitos penalidade variáveis desde autuações até multas e suspensão de 

atividades ou ainda cassação da licença de funcionamento. 

Como já demonstrado em vários estudos, a imposição de penalidades não garante a 

execução correta de um procedimento legal, o que pode ser contornado com um sistema de 

fiscalização e certificação, semelhante ao da ISO 14001, onde as organizações passam a 

buscar uma vantagem competitiva, utilizando-se para isso a adequação não só as normas 

como também aos aspectos legais ambientais, não só resíduos, como se refere à norma da 

ANVISA (2003). 

2.4.20 Indicador de desempenho ambiental

 Desempenho ambiental pode ser definido conforme a ISO 14004, como os 

resultados mensuráveis do SGA, relativos ao controle de uma organização sobre seus 

aspectos ambientais, com base na sua política, seus objetivos e metas ambientais. O 

desempenho ambiental de uma organização pode ser avaliado por indicadores, podendo 

fornecer informações tanto sobre a gestão ambiental como sobre sistemas operacionais. E 

assim, o desenvolvimento de estratégias e medidas preventivas/corretivas quando 

necessários.

 A ISO 14001 não faz referência direta sobre este item, contudo recomenda a 

possibilidade de desenvolvimento destes indicadores por parte da organização. 

 A OPAS (1999), WHO (1999) e ANVISA (2003) não mencionam a utilização de 

indicadores ambientais no plano de gestão de resíduos do serviço de saúde, contudo citam 

como responsabilidade das unidades de saúde o manejo e destinação adequada dos 

resíduos do serviço de saúde. 
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2.4.21 Melhoria contínua 

O conceito de melhoria contínua está incorporado ao SGA. É obtido através da 

avaliação contínua do desempenho ambiental do SGA, pelo confronto com as políticas, 

objetivos e metas ambientais, com o propósito de identificar oportunidades para melhorias. 

A ISO 14001 define-a como um processo de aperfeiçoamento do sistema de gestão 

ambiental para alcançar melhorias no desempenho ambiental global, alinhadamente com 

a política ambiental da organização. 

 A melhoria contínua é conseqüente de monitoramento e avaliações periódicas do 

SGA requisitado pela ISO 14001 no intuito de melhorar o desempenho ambiental da 

organização. Sendo, entretanto, não referenciada pelos manuais da OPAS (1997), WHO 

(1999) e ANVISA (2003), que buscam a gestão segura dos resíduos do serviço de saúde, 

com monitoramentos aplicados à apenas este aspecto ambiental. 

Os itens de gestão discutidos neste capítulo estão resumidos na Tabela 2.9 a seguir. 

Os itens estão apontados com os símbolos “ ”, indicando que o sistema de gestão em 

questão faz Referência Direta sobre o item estudado, “ ” (Espaço em branco) quando não 

faz referência no sistema de gestão e “ ” para os itens citados parcialmente, ou seja, 

mencionados apenas para um determinado tópico, sem levar em conta demais 

procedimentos estudados.  

Como exemplo, cita-se o item Auditoria do SGA, onde a OPAS (1997) e a WHO 

(1999) não fazem referência sendo, portanto assinalado como “ ” (Espaço em branco), a 

ISO 14001, faz referência direta deste instrumento de gestão, sendo assinalado como “ ”,

e a ANVISA (2003) só aponta este instrumento na avaliação de rejeitos radioativos na 

norma do CNEN, sendo, portanto considerada parcial, “ ”.
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Tabela 2.9: Análise comparativa entre modelos de gestão 

Item de gestão ISO
14000

OPAS
(1997)

WHO
(1999)

ANVISA
(2003)

Política ambiental 

Aspectos ambientais 

Requisitos legais
Objetivos e metas ambientais 

Programa de gestão ambiental 

Estrutura e responsabilidade 
Treinamento, conscientização e capacitação 
Comunicação
Documentação do SGA 
Controle de documentos 
Controle operacional 

Preparação e atendimento a emergências 
Monitoramento e medições 
Não-Conformidades e ações corretivas e preventivas 
Registros
Auditoria do SGA 

Análise critica da Alta administração 

Aspectos ocupacionais 

Penalidades

Indicador de desempenho ambiental 

Melhoria contínua 

Referência Direta ( ); Referência Parcial ( ); Sem Referência (  ) 

2.5 Aspectos regulamentares 

 No Brasil, a preocupação com os resíduos sólidos teve início no ano de 1954, com a 

publicação da Lei Federal no 2312 que trazia requisitos para o transporte e coleta de lixo 

sem inconvenientes para a saúde. Ao final dos anos 70 a Portaria no 53 de 1979, foi 

elaborada, dispondo sobre o controle dos Resíduos Sólidos (RS) de todas as atividades 

humanas, inclusive os tóxicos e perigosos. Esta portaria veio balizar o controle de resíduos 

sólidos no Brasil.

Relativo aos Resíduos do Serviço de Saúde, no Brasil, a nível federal vigora a 

Resolução CONAMA N.º 05/93, publicada no Diário Oficial da União de 31/08/93 e 

atualizada pela Resolução N.º 283/2001, a Resolução RDC no 33/2003 da ANVISA, e 

Normas do CNEN e Leis ambientais e Sanitárias que serão descritas brevemente a seguir.  

 Lei 6437 de 20 da agosto de 1977. Configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece sanções respectivas, e dá outras providências; 
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 Lei 9605 de 12 de setembro de 1998. Dispõe sobre as Sanções Penais e 

Administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências;

 Resolução do CONAMA No 275/2001. Estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e transportadores de 

forma a incentivar e facilitar a reciclagem de resíduos; 

 Resolução do CONAMA Nº 283/2001. Dispõe sobre o tratamento e a destinação 

final dos resíduos dos serviços de saúde, visa o aprimoramento, atualização e 

complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 05, de 5 de 

agosto de 1993, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de 

saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; 

 Resolução do CNEN – NE 3.01/98. Estabelece as Diretrizes Básicas de 

Radioproteção, abrangendo os princípios, limites, obrigações e controles básicos para a 

proteção do Homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados 

pela radiação ionizante; 

 Resolução do CNEN – NE 3.05/96. Estabelece os requisitos de radioproteção e 

segurança para serviços de medicina nuclear; 

 Resolução do CNEN – NE 6.01/98. Estabelece os requisitos para o registro de 

pessoas físicas para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas; 

 Resolução do CNEN – NE 6.05/91. Esta resolução da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear aprova a norma de gerência de rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia; 

 Resolução RDC no 33/2003 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Uma Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC – ANVISA). Os casos infratores a esta resolução serão penalizados conforme a Lei 

6437/77 de infrações a legislação sanitária. 

As Normas, na maioria emitidas pela ABNT, têm a finalidade principal de dar 

subsídios para o adequado gerenciamento de resíduos, não tendo força de lei. Algumas são 

citadas no tocante ao assunto abordado neste trabalho sobre resíduos do serviço de saúde. 

 53



 NBR 9191/1993 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. Esta norma 

dá as especificações de sacos plásticos destinados exclusivamente, ao acondicionamento de 

lixo para coleta. A NBR 9190/1985 classifica os sacos plásticos para acondicionamento de 

lixo quanto à finalidade, espécie, capacidade e tonalidade. Além de classificar o lixo em 

dois tipos, os domiciliares e o especial (produzido por hospitais, portos e aeroportos 

(SILVA, 2000). 

 NBR 10004/1987 – Classificação de Resíduos Sólidos quanto aos riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública (REFORSUS, 2001); 

 NBR 7500/2000 – Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e 

Armazenagem de materiais (REFORSUS-2001); 

 NBR 843/1985 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos. Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para a apresentação de 

projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, incluindo-se as especificações 

relativas as características dos resíduos quanto a origem, qualidade, quantidade dentre 

outros.

 NBR 12807/93 – Resíduos de serviços de saúde. Define os termos empregados 

em relação aos resíduos de serviços de saúde. 

 NBR 12808/93 – Resíduos de serviços de saúde. Esta norma traz a classificação 

de resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que tenham gerenciamento adequado. Eles são classificados em 03 classes: A 

– Resíduos infectantes; B – Resíduo especial e C – Resíduo comum. 

 NBR 12809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde. Esta norma fixa os 

procedimentos de higiene e segurança no processamento interno de resíduos infectantes, 

especiais e comuns, nos serviços de saúde. Traz instruções sobre a segregação, manuseio, 

coleta, armazenamento e coletas para o resíduos do serviço de saúde. 

 NBR 12810/93 – Coleta de resíduos de serviço de saúde. Esta norma traz os 

procedimentos exigíveis para coleta externa e interna dos resíduos de serviços de saúde, 

sob condições de higiene e segurança. Relata ainda sobre os equipamentos de proteção 

individual.

Alguns manuais de gerenciamento de resíduos sólidos e alguns de resíduos do 

serviço de saúde podem ser citados, como fonte bibliográfica para implementação de um 
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plano de gestão de resíduos para unidades de saúde, OPAS (1997), WHO (1999), 

complementando as legislações vigentes. No próximo item, serão discutidos alguns desses 

manuais de gestão de resíduos. 

2.6 Experiências Nacionais e Internacionais em Gestão de Resíduos do 

Serviço de Saúde 

Neste tópico são descritas algumas experiências nacionais e internacionais relativas 

a gestão de resíduos do serviço de saúde, tendo em vista que a maioria dos países em 

desenvolvimento apresentam problemas no seu gerenciamento (MATO, 1999), o mesmo se 

aplicando ao Brasil, segundo Leonel (2002), onde a maioria de seus municípios apresentam 

esta problemática. 

Patil and Shekdar (2001) estudaram o sistema de gestão de resíduos na Índia, onde, 

segundo os autores, são gerados anualmente 0,33 milhões de toneladas destes resíduos, o 

governo vem tentando montar um sistema legal sobre gestão, sendo que em muitos lugares 

sua implementação tem sido ineficiente, apesar de responsabilizarem os geradores a se 

comprometerem com a implementação do sistema de gestão de resíduos do setor. 

Os autores citam que até 2000, não existia um sistema que assegurasse a separação 

de resíduos perigosos dos demais, sendo comum à prática de coleta e disposição em lixões, 

pondo em risco o meio ambiente, a saúde pública, o pessoal de coleta e catadores 

existentes no país. Algumas destas falhas no sistema de gestão de resíduos do serviço de 

saúde da Índia estão ilustradas no Quadro 2-2. 

Quadro 2-2: Falhas no Sistema de Gestão de RSS na Ìndia. 
- Coletas misturadas de resíduos 
- Carência de adoção de código de cores para diferenciar resíduos 
- Indisponibilidade de processamento e tratamento compatível com a geração de resíduos do 

serviço de saúde
- Sistema de Gestão de resíduos do serviço de saúde sem planejamento 
- Inadequada alocação de recursos 
- Falta de treinamento de gestão de resíduos para funcionários 

Fonte: Patil and Shekdar (2001). Adaptado em 2003. 

Fato semelhante é apontado por Mato and Kassenga (1997) em um estudo sobre o 

gerenciamento de resíduos médicos na Tanzânia, onde este item tem recebido pouca 

atenção a despeito de seu perigo potencial ao meio ambiente e riscos a saúde pública. 
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Segundo os autores o sistema de gestão destes resíduos é ineficiente, principalmente nos 

itens coleta, estoque e disposição final. O estudo foi desenvolvido em uma das maiores 

cidades da Tanzânia, Dar es Salaam City, com suas problemáticas apresentadas no Quadro 

2-3.

Quadro 2-3: Falhas no Sistema de Gestão de RSS na Tanzânia – Dar es Salaam City 
- Utilização de recipientes inadequados 
- Disposição e incineração inadequada 
- Infraestrutura inadequada 
- Serviços de coleta não confiáveis 
- Sistema de proteção de profissionais inadequada 
- Pouca conscientização ambiental 
- Inadequada atenção com resíduos perfuro-cortantes e infecciosos 

Fonte: Mato and Kassenga (1997). Adaptado em 2003. 

Mato and Kaseva (1999) citam estas semelhanças na maioria dos países em 

desenvolvimento, principalmente na África, onde as legislações e preocupação ainda são 

muito lentas. Estes autores voltam a mencionar as práticas inadequadas de manejo de 

resíduos no setor de saúde adotadas na Tanzânia, entre as já citadas, tem-se a segregação 

inadequada e veículos de coleta não sinalizados.

Como ilustrado anteriormente, a situação da gestão de resíduos de serviços de 

saúde em alguns países em desenvolvimento deixa muito a desejar, sendo de essencial 

importância a adequação de sistemas de gestão existentes ou a implementação de novos 

sistemas, para que reduza-se os riscos associados a este tipo de resíduo e a conquista de 

outros benefícios. Hagen (2001) cita entre os benefícios auferidos com as melhorias no 

gerenciamento de resíduos (adoção de programas de educação de pessoal e segregação de 

resíduos): a redução no volume de resíduos em até 65% e a redução de operações de 

incineração diária para 3 dias na semana, com benefícios econômicos e ambientais. 

Em Honk Kong, província chinesa, os resíduos do serviço de saúde são coletados 

em parte pelo setor público e outra pela iniciativa privada, sendo o sistema de gestão 

considerado satisfatório por Chung and Lo (2003). Estes autores citam ainda que a 

utilização de aterros sanitários e incineradores se faz de forma adequada para cada tipo de 

resíduos.

Em alguns países, ditos desenvolvidos, os sistemas de gestão destes resíduos 

apresentam algumas falhas ou necessitam de melhorias através de implementação de 

manuais, guias e legislações específicas. Em Portugal, um estudo realizado pela 
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QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da Natureza e a Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento, publicado em 1999, indicou falhas e necessidades de 

melhorias no sistema de gestão de resíduos do serviço de saúde naquele país, como 

apontado no Quadro 2-4. 

QUADRO 2-4: Falhas e necessidades de melhorias no Sistema de Gestão de RSS em Portugal 
- Mistura de resíduos comuns aos contaminados 
- Necessidade de melhoria na triagem de resíduos 
- Falhas em vários pontos no manejo dos resíduos do serviço de saúde
- Incineradores com práticas inadequadas 
- Sistema de identificação da origem falho 
- A maior parte utiliza a incineração como prática para destinação final dos resíduos do 

serviço de saúde
Fonte: QUERCUS (1999). Adaptado em 2003. 

Em Portugal, há diversas legislações pertinentes ao manejo adequado dos resíduos 

do serviço de saúde entre elas, têm-se as que regulamentam a destinação final, a rotulagem, 

o manuseio, as condições de triagem e armazenamento dos resíduos como de 

responsabilidade do estabelecimento de saúde. Onde os resíduos de risco microbiológico 

devem ser tratados, enquanto os comuns não o fazem necessário. O estudo é concluído 

com um alerta para as necessidades de melhorias no sistema de triagem, minimização de 

resíduos, capacitação de pessoal e tratamento de resíduos do serviço de saúde (QUERCUS, 

1999).

A Austrália apresenta uma Guia Nacional para o gerenciamento dos resíduos do 

serviço de saúde, e tem por objetivo, assegurar o adequado sistema de gestão desses 

resíduos, podendo servir de base para a promulgação de leis naquele país. Este guia 

recomenda a implementação de sistema de gestão dos resíduos sob a responsabilidade das 

unidades geradoras, devendo englobar entre outras medidas, revisões periódicas e medidas 

de desempenho, auditorias do sistema, apresentação anual de dados estatísticos do 

gerenciamento de resíduos, obediência as normas de padronização daquele país no 

referente aos itens de manejo e demais procedimentos contidos no guia e legislações locais 

e nacionais (NHMRC, 1999). 

Um ponto interessante neste guia é a recomendação de implementação de um plano 

de gestão de resíduos como parte de uma estratégia de gestão ambiental global na 

instituição, principalmente naquelas de maior porte, podendo ter como auxílio a ISO 

14001, com a possibilidade de ganhos maiores, como a identificação de oportunidades de 

melhorias e minimização de custos.  

 57



Nos Estados Unidos a Environmental Protection Agency – EPA, Agência de 

Proteção Ambiental Americana, apresenta requerimentos legais voltados ao sistema de 

gestão de resíduos do serviço de saúde. Entre eles, Lee (1996) cita os padrões regulatórios 

de emissão atmosférica de incineradores de resíduos, principalmente após o aumento da 

preocupação pública com estes tipos de resíduos, que inicialmente era regulado pelos 

estados. Um estudo prévio foi efetuado em cinco estados norte-americanos visando rastrear 

o caminhos dos resíduos do serviço de saúde, desde o ponto de geração ate a disposição 

final, sendo essencial para prover o congresso de informações para o desenvolvimento de 

leis apropriadas. Ao final, leis voltadas ao sistema de gestão foram criadas, englobando 

aspectos do manejo, disposição e incineração dos resíduos do serviço de saúde, uma das 

práticas mais utilizadas nos Estados Unidos (LEE, 1996). 

No Brasil a situação deixa muito a desejar, uma vez que em muitos municípios o 

sistema de gestão destes resíduos é ineficaz, embora muitos profissionais estejam se 

especializando nas áreas voltada ao meio ambiente (LEONEL, 2002 E RMAI, 2001). 

Alguns já têm avançado nesta área, como os municípios do Vale do Ribeira no estado de 

São Paulo, onde o sistema é considerado eficiente, com a implementação de sistema de 

gestão e até a promulgação de leis ou publicação de guias/manuais. 

Como exemplo de falhas na gestão de resíduos do serviço de saúde, foi detectada 

pelo Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente – IDEMA/RN, no estado do Rio 

Grande do Norte, através de um estudo realizado pelo órgão, a coleta e disposição 

inadequada destes resíduos, acarretando riscos ocupacionais, à saúde pública e ao meio 

ambiente local (IDEMA, 2001). 

Oliveira (2002) aponta alguns avanços na gestão destes resíduos na cidade de Porto 

Alegre, em sua dissertação de mestrado, como a utilização de segregação de resíduos, a 

utilização de incentivos aos profissionais para o cumprimento das metas estabelecidas no 

plano de gestão, como placas comemorativas e incentivos financeiros. Entre as falhas 

apontadas cita-se a pouca participação da classe médica, contaminação de material 

reciclável, falta de indicadores de gestão e de profissionais qualificados. 

2.7 Conscientização e percepção ambiental

O termo consciência ambiental é utilizado na sociologia e na educação ambiental 

desde os anos de 1970, como a totalidade dos cognitivos, das atitudes e das ações humanas 
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com o ambiente. Em um sentido mais amplo não é fácil estudar consciência ambiental, 

porque, freqüentemente os fatores atitude e comportamento apresentam algum tipo de 

contradição entre si (Chiamenti, 2003). 

A finalidade da consciência ambiental é criar uma compreensão total dos aspectos e 

impactos, dos efeitos dos comportamentos e do modo de vida no ambiente local e global a 

curto e em longo prazo. 

A percepção ambiental é uma atividade mental de interação do indivíduo com o 

meio ambiente, que ocorre através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, 

principalmente, cognitivos. Os mecanismos perceptivos são dirigidos por estímulos 

externos, captados pelos cinco sentidos. Os cognitivos são aqueles que compreendem a 

contribuição da inteligência, pois a mente não funciona apenas a partir dos sentidos e nem 

recebe as sensações passivamente. Existem contribuições do sujeito ao processo 

perceptivo, que são os mecanismos cognitivos, incluindo motivações, humores, 

necessidades, conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas. Assim, a mente 

organiza e representa a realidade percebida através de esquemas perceptivos e imagens 

mentais, com atributos específicos (Castro, 2002). 

Para Silveira at al (2003) a cognição ambiental “se refere ao processo cognitivo-

dinâmico e interativo (pois sofre alterações com o tempo e uma etapa influi na outra 

continuamente) –envolvido na aquisição, processamento, representação, avaliação e 

geração de conduta para futuras ações comportamentais do indivíduo no ambiente.” 

Segundo Castro (2002) a percepção é o processo de organizar e interpretar 

sensações, necessárias para o desenvolvimento da consciência sobre o ambiente que nos 

cerca e de nós mesmos. A motivação pessoal, as emoções, os valores, os interesses e outros 

estados mentais influenciam o que as pessoas percebem, diferenciando o sentido de 

percepção entre as pessoas.

Fato de extrema importância, pois, segundo o mesmo, se todas as criaturas tivessem 

sensibilidades semelhantes aos mesmos estímulos, todos poderiam estar competindo pelos 

mesmos suprimentos de alimentos e abrigos. 

Na década de 90 houve grande impulso sobre a conscientização ambiental. As 

pessoas e as instituições passaram a preocupar-se com a qualidade ambiental e evitar os 

desperdícios.Eventos da década, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, colaboraram para a existência de 
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pessoas mais conscientes da importância de manter o equilíbrio ambiental. A partir desta 

década, uma nova postura, baseada no compromisso solidário, com a preocupação com a 

imagem das nossas ações quando relacionadas ao meio ambiente, substituiu as 

preocupações com multas e autuações. A responsabilidade ambiental passa a ser para todos 

os seguimentos da sociedade um fator de sobrevivência e um estágio do processo de 

conscientização (CHIAMENTI, 2003 e FRANKENBERG at al 2000) 

A consciência ambiental nas organizações, segundo a norma NBR ISO 14001 é 

obtida por meio de um processo, onde há envolvimento de todos os membros, porque todos 

devem ser conscientizados dos potenciais aspectos ambientais na execução das funções. 

Assim, o desenvolvimento da consciência das questões ambientais é um processo 

altamente complexo, por exigir das pessoas a compreensão e a externalização de múltiplos 

fatores, inclusive o fator tempo. 

Através da educação ambiental a pessoa constrói os conhecimentos, as atitudes 

éticas, habilidades e comportamentos, que lhe permite efetuar uma análise crítica da 

realidade sócio ambiental na qual se encontra inserido e atuar de modo transformador 

(Pinheiro at al 2002 e CHIAMENTI, 2003). 

O objetivo final da educação para o ambiente é conseguir mudanças de atitudes, e 

estas serão efetivas se acompanhadas de mudanças de comportamentos. A primeira 

impressão é que atitude e comportamento têm o mesmo significado, porém ter atitudes 

favoráveis ao ambiente nem sempre implicam em comportamentos responsáveis. A 

atitude é entendida como tendência a querer atuar de uma forma determinada diante de 

um tipo de situação, enquanto que comportamento, é entendido como atuação concreta. 

Os comportamentos são expressos por hábitos e costumes que muitas vezes dificultam 

ações mais positivas frente a diversos fatores ambientais (CHIAMENTI, 2003). 

 Como se pode observar a conscientização e a percepção ambiental são itens 

dependentes de educação ou capacitação dos indivíduos, sendo prévio conhecimento 

adquirido de grande influência. No setor de análises clínicas os técnicos de nível superior, 

objeto deste estudo, são questionados abordando-se diversas variáveis ambientais e de 

Resíduos do Serviço de Saúde, buscando –se avaliar a percepção destes técnicos, 

mostrados no decorrer do estudo. 
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2.8 Conclusões 

As falhas na gestão de resíduos do serviço de saúde é observado em diversos 

países, incluindo-se aqueles detentores de legislações e guias aplicados a este item. Sendo 

desta forma, de grande importância à implementação de um adequado sistema gerencial, 

com elementos de gestão que permitam monitoramento contínuo para que o mesmo torne-

se eficiente e possa minimizar os riscos associados a estes resíduos. 

O modelo ISO 14001 pode ser aplicado com este intuito, oferecendo elementos de 

gestão, visando à prevenção, avaliação e melhoria contínua do sistema, além de permitir a 

certificação, dando credibilidade ao mesmo, itens pouco observados em outros sistemas de 

gestão, principalmente nos programas de gestão ou legislações disponíveis. 

Os sistemas de gestão de resíduos do serviço de saúde da OPAS (1997), WHO 

(1999) e da ANVISA (2003) apresentam alguns elementos de gestão semelhantes aos da 

ISO 14001, contudo e maneira mais restrita ao manejo de resíduos do serviço de saúde, o 

que pode minimizar os benefícios ambientais e econômicos passíveis de serem alcançados.  

Portanto, tratando-se a ISO 14001 pode possibilitar uma aplicação mais eficiente de 

recursos com maiores ganhos, do que apenas relacionados a gestão de resíduos, pois os 

elementos de gestão presentes nesta norma permite avaliação continua do sistema e 

revisões com melhorias no desempenho ambiental da organização.  

Assim, seguindo-se este modelo na gestão de resíduos do serviço de saúde nos 

laboratórios de análises clínicas poderia ser possível a eficiência ambiental e redução de 

riscos a saúde pública e ao meio ambiente gerados pelas atividades do setor, associados a 

redução nas questões ocupacionais, conservação de matérias primas e recursos naturais, 

melhoria na relação com governos, redução de incidentes que impliquem em 

responsabilidades civis, fortalecimento da imagem do laboratório além da certificação ISO 

14001, acreditando seus procedimentos ambientais e servindo como instrumentos de 

marketing. 

 Cabe, portanto, aos administradores das unidades de saúde, incluindo-se os 

laboratórios de análises clínicas, se conscientizarem da importância de práticas de proteção 

ambiental para a competitividade da organização de saúde, não só preocupando-se com os 

custos e ganhos imediatos ou ações mediadas puramente por requisitos legais, uma vez que 

o SGA permite a identificação de falhas e a possibilidade de corrigi-las, identificar novas 

oportunidades, como o reaproveitamento de resíduos, e antecipar-se a novos requisitos 
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legais, conseguindo eficiência ambiental e complacência com requisitos legais associados a 

ganhos econômicos e gerenciais, que o modelo ISO 14001 possa permitir, através de seus 

elementos de gestão. 

 Deste modo, a conscientização ambiental torna-se um item de extrema importância 

para o despertar da percepção ambiental, para que os profissionais da saúde conheçam e 

melhor entendam os benefícios das práticas de proteção ambiental, minimizando riscos, 

principalmente aqueles decorrentes dos resíduos do serviço de saúde. 
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa de Campo 

 O propósito deste capítulo é apresentar o procedimento metodológico utilizado para 

investigação dos fatores que levam a conscientização ambiental dos técnicos das análises 

clínicas da cidade do Natal/RN. Inicialmente são apresentados os elementos metodológicos 

básicos para a execução da pesquisa de campo, destacando-se os tipos de pesquisa que se 

utilizou para analisar a proposta de investigação, amostra e período histórico de coleta de 

dados considerado para o estudo, instrumento de pesquisa utilizado e uma descrição do 

procedimento utilizado para análise dos dados coletados. 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 A pesquisa pode ser caracterizada como exploratória e descritiva do tipo survey, 

pois este tipo de estudo visa a obtenção de dados ou informações sobre as características, 

ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma 

população alvo por meio de instrumento de pesquisa, normalmente um questionário 

(Freitas, 2000; GIL, 1991 e SILVA, 2001).

A utilização de Métodos de Pesquisa de Survey vem a complementar, de forma 

holística, a problemática ambiental, pois surveys, segundo Castro (2002), são 

freqüentemente realizados para permitir enunciados descritivos sobre alguma população, 

com a finalidade de descobrir a distribuição de certos traços e atributos tendo o propósito 

de produzir estatísticas sobre alguns aspectos da população (ou universo) estudada; 

- as informações foram coletadas por entrevista direta (contato “face a face” ou por 

telefone) ou por correspondência e as respostas às questões formuladas constituem os 

dados a serem analisados. 
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3.2 População e Amostra Estudada 

Para se atingir os objetivos desta pesquisa optou-se por estudar os Laboratório de 

Análises Clínicas da Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, onde existem 257 

laboratórios de análises clínicas registrados no Conselho Regional de Farmácia do RN, 

variando quanto a complexidade, localização e atividades desenvolvidas, tamanho e 

categoria de gestão, sendo que 108 se concentram na capital (Natal), distribuídas em 

diferentes bairros da cidade. 

As justificativas para a escolha da população estudada são: 

- ser um segmento gerador de resíduos considerados perigosos; 

- não haver grande difusa da gestão ambiental junto da população estudada

Assim a população é de 108 laboratórios de análises clínicas da cidade do 

Natal/RN, entrevistando-se os técnicos de nível superior destas instituições. A pesquisa de 

campo foi realizada no período de outubro de 2003., 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 Freitas (2000) e Silva (2001) apontam o questionário como principal fonte de coleta 

de informação em estudos do tipo survey. Neste aspecto, a pesquisa de campo foi realizada 

a partir de um questionário, estruturado a partir das variáveis consideradas como 

direcionadoras da conscientização ambiental no setor de análises clínicas.  

As perguntas utilizadas no questionário aplicado foram do tipo “fechada” (uma 

única resposta entre várias opções possíveis) formuladas em um modelo do tipo “escala”, 

ou seja, aquelas que devem ser analisadas dentro de um tipo de escala de mensuração, pois 

as prioridades variam de acordo com o posicionamento do entrevistado. Nesta proposta, 

foram utilizadas questões de escala do tipo Likert, onde são aplicadas questões de onze 

pontos, cuja qualificação das respostas possíveis era variável em função de cada 

questionamento aplicado. O questionário proposto e utilizado no estudo é apresentado em 

anexo. A opção em se utilizar à escala tipo Likert está na vantagem desse procedimento 

levar a uma variabilidade que resulta de tal escala, o que admite que os entrevistados se 

expressem em termos de graus de opinião sobre a questão tratada no questionário de 

pesquisa (CHIAMENTI, 2003).
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Objetivando-se a coleta de dados referentes à percepção ambiental dos responsáveis 

técnicos de Laboratórios de Análises Clínicas na cidade do Natal, foram abordados os 

seguintes aspectos: 

- Considerações iniciais sobre competitividade no setor; 

- Sobre fatores de escolha de laboratórios de análises clínicas por partes de clientes 

na cidade do Natal; 

- O grau de impacto ambiental das atividades laboratórios de análises clínicas; 

- Sobre a eficácia de práticas ambientais por laboratórios de análises clínicas em 

atrair clientes e melhoria de imagem institucional; 

- Sobre a eficácia e o rigor da legislação da ANVISA em controle de atividades 

ambientais; 

- Sobre a prática de atividades ambientais no laboratórios de análises clínicas; 

- Relativo ao conhecimento sobre práticas ambientais no setor de saúde publica e 

sobre o SGA ISO 14001; 

- Sobre os benefícios do SGA ISO 14001; 

- Sobre a adoção de praticas de qualidades no laboratórios de análises clínicas e 

importância deste para adoção do SGA ISO 14001; 

- Sobre a existência de um plano de gestão de resíduos do serviço de saúde no 

laboratório;

- Perfil do entrevistado. 

As variáveis deste estudo somaram 46 no total, sendo separadas por grupos de 

forma a facilitar a pesquisa, sendo estes: aspectos ambientais (AA), gestão estratégica 

(GE), normas e requisitos (NR), comportamento (COM) e perfil (PERFIL). A tabela 3.1 

apresenta as variáveis, as descrições das variáveis e os grupos a que pertencem. 
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Tabela 3.1: Variáveis utilizadas no estudo 

Variável Descrição da variável Grupo de 
Variáveis 

Conc Opinião do entrevistado sobre o grau de competição no setor de Análises Clínicas GE
Imp Pre Grau de importância que o cliente atribui ao preço dos exames na decisão de realizar os 

exames médicos. 
GE 

Imp cred Grau de importância que o cliente atribui a credibilidade do laboratório na decisão de realizar 
os exames médicos. 

GE 

Imp prop Grau de importância que o cliente atribui a propaganda do laboratório na decisão de realizar 
o exames médicos. 

GE 

Imp qual Grau de importância que o cliente atribui a qualidade do serviço do laboratório na decisão de 
realizar os exames médicos. 

GE 

Imp A Am Grau de importância que o cliente atribui a ações de proteção ambiental do laboratório na 
decisão de realizar os exames médicos. 

GE 

Imp N L Grau de importância que o cliente atribui ao nome do laboratório na decisão de realizar os 
exames médicos. 

GE 

Imp F P Grau de importância que o cliente atribui a facilidade de pagamento de exames do laboratório 
na decisão de realizar os exames médicos. 

GE 

Imp E F Grau de importância que o cliente atribui a estabilidade financeira do laboratório na decisão 
de realizar os exames médicos. 

GE 

Imp L L Grau de importância que o cliente atribui localização do laboratório na decisão de realizar os 
exames médicos. 

GE 

Imp A S Grau de importância que o cliente atribui a ações sociais do laboratório na decisão de realizar 
os exames médicos. 

GE 

Imp I L Grau de importância que o cliente atribui a imagem do laboratório na decisão de realizar os 
exames médicos. 

GE 

Imp Amb Grau de impacto ambiental gerado nas atividades dos laboratórios, na opinião dos 
entrevistados.

AA

EFI A C Eficácia de ações de proteção ambiental em atrair clientes GE
Imp GA I Importância de práticas de gestão ambiental em laboratórios, para melhoria da imagem 

destas instituições. 
GE 

R L ANV Rigor da Legislação da ANVISA, com relação a práticas aplicadas aos laboratórios. NR
E L ANV Eficácia da Legislação da ANVISA para controlar os impactos ambientais gerados nas 

atividades dos laboratórios. 
NR

F S RSS Freqüência com que o laboratório realiza segregação de resíduos sólidos. COM
F T RSS Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de resíduos sólidos. COM
F T EL Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de efluentes líquidos. COM
C T EM Freqüência com que o laboratório realiza capacitação e treinamento para emergências. COM

C P A SP Grau de conhecimento do entrevistado sobre práticas ambientais no setor de saúde pública AA
C SGA I Grau de conhecimento do entrevistado sobre Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 AA
I C I RR Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de resíduos sólidos. AA
I C I G Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para o ganho de competitividade do 

laboratório.
AA

ICI RC Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de custos operacionais 
no laboratório 

AA

ICI RAT Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de acidentes de 
trabalhos no laboratório 

AA

ICI CRL Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para complacência com reguladores 
e legislações. 

AA

ICI CMI Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para melhoria da imagem do 
laboratório.

AA

P C CQ Se o laboratório é certificado com algum controle de qualidade PERFIL
Q C C Q Qual a certificação do controle de qualidade PERFIL
IMP CQ I Importância que o Programa de Qualidade desenvolvido no laboratório teria na contribuição 

de implementação da ISO 14001. 
GE 

P PGR Se o laboratório possui um plano de gestão de resíduos GE
A PGR Se o laboratório utiliza auditorias no plano de gestão de resíduos GE 

D O M PGR Se o laboratório utiliza definição de objetivos e mentas no plano de gestão de resíduos GE 
I R L PGR Se o laboratório utiliza identificação de requisitos legais no plano de gestão de resíduos GE 

C PGR Se o laboratório utiliza comunicação no plano de gestão de resíduos GE 
A C PGR Se o laboratório utiliza análises críticas no plano de gestão de resíduos GE 
C D PGR Se o laboratório utiliza controle de documentos no plano de gestão de resíduos GE 

SEXO Sexo do entrevistado PERFIL
F. ETARIA Faixa etária do entrevistado PERFIL

PROF Profissão do entrevistado PERFIL
T FORM Tempo de formado do entrevistado PERFIL
T T EMP Tempo em que trabalha na empresa PERFIL

N E/M Números de exames do laboratório por mês PERFIL
R S M Renda salarial mensal do entrevistado PERFIL
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3.4 Etapas da pesquisa 

O trabalho foi desenvolvido em 2 etapas, a primeira com levantamento e 

confirmação dos dados, e a segunda com um teste piloto em 05 laboratórios de análises 

clínicas escolhidos aleatoriamente, seguida da distribuição e posterior coleta dos 

questionários junto a população estudada. 

3.5 Técnicas de análise dos dados 

 Após recolhimento dos questionários os dados serão tabulados e analisados 

descritivamente e por análise de Cluster. 

O objetivo principal de se utilizar à análise descritiva e exploratória dos valores 

absolutos e dos percentuais obtidos é o de apresentar a percepção dos entrevistados sobre 

os fatores direcionadores de consciência ambiental, abordando na forma de tabelas e 

gráficos baseados em dados da amostra coletada, considerando os vários atributos e suas 

dimensões. 

A análise de cluster objetiva classificar os dados ou variáveis em grupos ou classes, 

correlacionando as diversas variáveis pertinentes ao estudo (Kvanli at al, 1996), sendo 

apresentado os resultados em gráficos e tabelas. Para isto utilizou-se o software S-Plus 

statistic versão 6.0. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussões 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados coletados durante a fase de pesquisa 

de campo, realizar análise descritiva, através de tabelas e figuras e análise de agrupamento 

entre variáveis, bem como discutir os resultados encontrados. 

4.1 Validação da pesquisa 

A validação da pesquisa apresenta as diferenças encontradas entre o que foi 

planejado originalmente para o trabalho em termos de objetivos pretendidos com a 

metodologia estabelecida, e os resultados obtidos quando da sua aplicação.

A amostra utilizada corresponde ao conjunto pesquisado de Laboratórios de 

Análises Clínicas da cidade do Natal – RN. A princípio efetuou-se um levantamento dos 

laboratórios existentes na cidade do Natal, sendo solicitado ao Conselho Regional de 

Farmácia do Rio Grande do Norte (CRF/RN) uma listagem dos laboratórios registrados, 

sendo constatada a existência de 108 unidades. De posse da lista de laboratórios, buscou-se 

analisar a existência do referido endereço e a responsabilidade técnica do laboratório.

Dos 108 laboratórios que correspondem ao universo da pesquisa, foram 

encontrados 18 laboratórios que tinham o mesmo responsável técnico, 22 laboratórios 

cujos endereços não foram encontrados ou que se encontravam fechados durante a visita, 

somando 40 laboratórios considerados não aptos. Ficando, portanto, 68 laboratórios 

considerados aptos para pesquisa, segundo a lista disponibilizada pelo CRF/RN. Contudo, 

foram encontrados durante a pesquisa de campo 14 laboratórios aptos a serem pesquisados 

que não se encontravam na lista do CRF/RN, o que totalizou um universo de 82 

laboratórios. A principio efetuou-se um estudo piloto com 5 das amostras encolhidas 

aleatoriamente, visando avaliar o instrumento de pesquisa e realizar possíveis correções. 
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 Realizado os ajustes no questionário, foram distribuídos entre os 77 laboratórios 

restantes, para que os técnicos de nível superior responsáveis respondessem, com posterior 

retorno e recolhimento dos mesmos.  

 Após visitas consecutivas foram recolhidos 44 questionários. Aqueles em que não 

se obteve o preenchimento após três visitas, foram considerados não respondentes, 

totalizando 37 laboratórios, tendo-se um percentual de retorno de 53,65%, em relação ao 

universo (82 laboratórios). 

4.2 Análise descritiva 

A análise descritiva teve como objetivo avaliar, de uma forma exploratória, a 

percepção dos entrevistados com relação à algumas das variáveis estruturadas no 

instrumento de pesquisa, agrupadas em 12 variáveis, assim divididas: Perfil dos 

entrevistados, Característica dos laboratórios, Competição nas análises clínicas, 

Importância do preço na escolha de laboratórios por clientes, Importâncias de práticas de 

proteção ambiental para atrair clientes, Importância de práticas de gestão ambiental para 

melhoria da imagem da empresa, Freqüências com que os laboratórios realizam segregação 

de resíduos, tratamento de resíduos, tratamento de efluentes líquidos e capacitação e 

treinamento para emergências, por fim, grau de conhecimento dos entrevistados sobre ISO 

14001.

Os entrevistados foram caracterizados quanto à faixa etária, sexo, profissão, tempo 

de formado e de atuação na empresa, renda salarial e números de exames/mês realizados 

em seus laboratórios (Anexo 2).  

A figura 4.1 apresenta o perfil dos entrevistados, onde pode-se observar que a 

maioria dos respondentes foi do sexo feminino, e em menor número masculino. Na figura 

4.2 apresenta-se quanto a faixa etária, sendo que em sua maioria na faixa acima dos 40 

anos. Quanto a profissão 43 deles foram farmacêuticos bioquímicos, e apenas um com 

outra profissão.
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 y = 44 * 1 * normal (x; 1,613636; 0,492545)
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Figura 4.1: Perfil dos entrevistados, quanto ao sexo, em percentual. 

 y = 43 * 1 * normal (x; 2,255813; 0,789606)
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Figura 4.2: Perfil dos entrevistados quanto a faixa etária, em percentual. 

Embora, os entrevistados apresentem uma faixa etária acima dos 40 anos, a maioria 

trabalha em seus Laboratórios de Análises Clínicas a menos de 05 anos e têm menos de 10

anos de formado, conforme figuras VA43 e VA44 no Anexo II. Os Laboratórios de 

Análises Clínicas foram caracterizados quanto ao número de exames/mês que realizam, 

sendo em sua maioria, realizando não mais que 2000 exames como ilustra a Figura 4.3. 
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 y = 37 * 1 * normal (x; 2,64865; 1,932416)

Número de exames/mês

N
o

 d
e

 o
b

se
rv

a
çõ

e
s

43,2%

16,2%

13,5%

5,4%

2,7%

18,9%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

00 - 2000 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 8000 8000 - 10000 Acima de 10000

Figura 4.3: Respostas dos entrevistados referente ao número de exames/mês realizados nos 
laboratórios em que trabalham. 

Deve-se observar que a partir deste item as figuras apresentam nas abscissas (eixo 

X) escalas divididas em 11 níveis, de zero a dez, a exemplo da figura 4.4, onde o primeiro 

nível (zero) corresponde a pacifica, os níveis 1, 2 e 3 corresponde a pacífica, os níveis 4, 5 

e 6, nem pacifica nem agressiva, os níveis 7, 8 e 9 corresponde a agressiva e o nível 10 

correspondente a muito agressiva. 

Através da Figura 4.4 pode-se observar que a maioria dos entrevistados (49,9%) 

consideram o setor de análises clínicas, como de competição agressiva ou muito agressiva, 

caracterizando este ramo de atividade como bastante competitivo entre os laboratórios da 

cidade do Natal. 

 y = 42 * 1 * normal (x; 6,142857; 2,484797)
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Figura 4.4: Respostas (em percentagem) dos entrevistados com relação ao grau de 
competição no setor de análises clínicas. 
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Relativo ao item preço, os entrevistados apontam-no como um fator importante ou 

de grande importância para influenciar a escolha de um laboratório por parte de clientes, na 

cidade do Natal, ver Figura 4.5.

 y = 43 * 1 * normal (x; 8,255813; 2,43088)
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Figura 4.5: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à importância do item 
preço dos exames para a escolha de um laboratório, por parte de clientes. 

Relativo a importância de práticas de proteção ambiental por parte dos laboratórios 

em influenciar o cliente em escolher um laboratório, 50,4% dos entrevistados, apontaram 

este item como importante ou muito importante, mostrando que as práticas ambientais 

podem se tornar fatores de competitividade, como apresenta a Figura 4.6. 

 y = 44 * 1 * normal (x; 6,045454; 3,18393)
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Figura 4.6: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à importância de práticas 
ambientais em laboratórios para atrair clientes. 
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 Relativo aos impactos ambientais decorrentes de atividades dos laboratórios, 75% 

dos entrevistados apontaram-nas como de grande impacto ou de impacto ambiental muito 

grande, como ilustra a Figura 4.7. O que pode denotar uma forma de percepção quanto ao 

graru de impacto ambiental gerando na atividade do setor.  

 y = 44 * 1 * normal (x; 6,84091; 2,55127)
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Figura 4.7: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto ao grau de impactos 
ambientais gerados nas atividades dos laboratórios. 

 Conforme citado anteriormente, grande parte dos entrevistados caracterizam as 

atividades dos laboratórios como geradora de grande impacto sobre o meio ambiente, fato 

que pode influenciar negativamente na imagem da empresa, se não devidamente 

gerenciado. Questionando os entrevistados sobre a importância de práticas de proteção 

ambiental para a melhoria de imagem dos laboratórios, 56,8% apontaram como importante 

ou muito importante como ilustra a Figura 4.8. Este resultado reforça o item anteriormente 

discutido, relativo a importância das práticas ambientais em influenciar os clientes somada 

a melhoria de imagem da instituição. 
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 y = 44 * 1 * normal (x; 6,68182; 2,350385)
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Figura 4.8: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à importância de práticas 
ambientais, para melhoria da imagem dos laboratórios 

 Como mencionado, os entrevistados apontam as práticas de proteção ambiental 

como itens importantes para a melhoria da imagem e na possibilidade de influenciar 

clientes. Assim, buscou-se avaliar se os laboratórios desenvolviam alguma prática de 

proteção ambiental. 

 A primeira refere-se a segregação de resíduos sólidos, onde se incluem os resíduos 

do serviço de saúde gerados pelos laboratórios, que consiste na separação dos resíduos por 

grupos ou tipos.

Conforme ilustrado na Figura 4.9, a maior parte dos entrevistados (74,4%), alegam 

desenvolver, quase sempre ou sempre, práticas de segregação de resíduos em seus 

laboratórios. Dados importantes, uma vez que está prática contribui para a minimização de 

resíduos a serem tratadas bem como minimizar riscos a saúde pública e ao meio ambiente. 
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 y = 39 * 1 * normal (x; 7,53846; 3,740575)
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Figura 4.9: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à freqüência com que 
realizam segregação de resíduos.

 A segunda prática de proteção ambiental pesquisada refere-se à aplicação de algum 

tratamento aos resíduos sólidos, que requerem esta prática. A maioria dos entrevistados, 

66,6%, alegaram realizar tratamento de resíduos, fato também importante, para minimizar 

os riscos inerentes aos resíduos do serviço de saúde gerados nas atividades dos 

laboratórios. Contudo, o índice de instituições que não o fazem também pode ser 

considerado importante, mostrando a necessidade de melhor fiscalização e controle das 

atividades do setor, uma vez que estas instituições apresentam resíduos considerados 

perigosos. Ver Figura 4.10. 

 y = 39 * 1 * normal (x; 7,02564; 3,87629)
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Figura 4.10: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à freqüência com que 
realizam tratamento de resíduos sólidos. 
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 O tratamento de efluentes líquidos seria uma prática de proteção ambiental também 

importante, onde o lançamento de efluentes nos esgotos e redes fluviais, sem tratamento 

prévio acarretam em grandes riscos a saúde pública e ao meio ambiente como descrito no 

capítulo 02.

 Esta prática foi citada em menor percentual pelos entrevistados, como ilustra a 

Figura 4.11, mostrando que este item não tem recebido muita atenção dos administradores 

dos laboratórios estudados. 

 y = 38 * 1 * normal (x; 5,92105; 4,289405)

Tratamento de efluentes líquidos

N
o

 d
e

 o
b

se
rv

a
çõ

e
s

23,7%

5,3%

2,6% 2,6%

5,3%

2,6% 2,6%

5,3%

2,6%

7,9%

39,5%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nunca Quase nunca As vezes Quase sempre Sempre

Figura 4.11: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à freqüência com que 
realizam tratamento de efluentes líquidos. 

 Outro item importante não apenas para questões ocupacionais, mas também para a 

proteção ao meio ambiente, por minimizar danos e riscos, está na capacitação e 

treinamento para emergência dos funcionários dos laboratórios.  

Este item é um dos requisitos da ISO 14001, legislações e normas diretrizes sobre 

resíduos do serviço de saúde. Contudo, encontrou-se pouco adotado nos laboratórios da 

amostra pesquisada. A maioria dos laboratórios, nunca ou quase nunca desenvolve práticas 

de capacitação treinamento de pessoal para emergências, como ilustra a Figura 4.12. 

 76



 y = 42 * 1 * normal (x; 3,761904; 3,95591)
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Figura 4.12: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto à freqüência com que 
realizam capacitação e treinamento de pessoal para emergências.

 A tabela 4.1 apresenta o resumidamente, o percentual de entrevistados que sempre 

realizam as práticas de proteção ambiental aqui estudadas (Segregação de resíduos, 

Tratamento de resíduos, Tratamento de efluentes líquidos e Capacitação e treinamento para 

emergências). Pode Observar, que apenas, a segregação de resíduos é realizada por mais da 

metade dos entrevistados, enquanto as demais práticas são menos realizadas, mostrando, a 

necessidade de fiscalização e conscientização ambiental no setor, para melhor 

desenvolvimento destas práticas.  

Tabela 4.1: Percentual de entrevistados que realizam práticas de proteção ambiental 

Ação ambiental Percentual de entrevistados que realizam 
FS RSS 56,4%
FT RSS 46,2%
FT EL 39,5%
CT EM 19%

 Como citado no capítulo 2 deste estudo, o modelo ISO 14001 contribui para 

melhoria no desempenho ambiental de uma empresa, o que poderia ser aplicado ao setor de 

análises clínicas. Contudo, 75% dos entrevistados alegaram não ter conhecimento ou ter 

pouco conhecimento sobre o SGA ISO 14001, conforme pode ser visto Figura 4.13, 

ilustrando a necessidade de maior divulgação junto a esses profissionais de modelos de 

gestão ambiental, contribuindo para a melhoria do desempenho ambiental dos laboratórios. 
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 y = 40 * 1 * normal (x; 2,975; 2,44412)
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Figura 4.13: Respostas (em percentual) dos entrevistados quanto ao grau de 
conhecimento sobre o Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001.

4.3 Análise de agrupamento 

 Como forma de análise de agrupamento, foi utilizada a análise de cluster, que 

consiste em uma técnica para classificar dados ou variáveis em grupos ou classes (Becker, 

1994 e Kvanli at al, 1996). Na análise das varáveis deste estudo, aplicou-se um software 

específico de estatística “Statistic 6.0” com este intuito.  

Foram estudadas 30 variáveis do questionário através da análise de cluster 

comparando-as entre si, utilizando-se como critério de significância para composição dos 

agrupamentos (clusters) o nível de probabilidade p 0,05. As demais variáveis presentes no 

questionário não foram comparadas por não serem escalonadas de 0 a 10. 

4.3.1 Análise geral 

 Inicialmente efetuou-se uma análise de variância para composição dos clusters com 

as 30 variáveis selecionadas, apresentadas na Tabelas 4.2, visando identificação de grupos.

 Os resultados da análise de agrupamento estão apresentados na tabela 4.3. 
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Tabela 4.2: Variáveis selecionadas para análise de agrupamento (cluster) 
V l ariáve Descrição da variável 

Conc Opinião do entrevistado sobre o grau de competição no setor de Análises Clínicas 
Imp Pré que o cliente atribui ao preço dos exames na decisão de realizar Grau de importância 

os exames médicos. 
Imp créd iente atribui a credibilidade do laboratório na decisão de Grau de importância que o cl

realizar os exames médicos. 
Imp prop cliente atribui a propaganda do laboratório na decisão de Grau de importância que o 

realizar o exames médicos. 
Imp qual ui a qualidade do serviço do laboratório na Grau de importância que o cliente atrib

decisão de realizar os exames médicos. 
Imp A do laboratório 

Am
Grau de importância que o cliente atribui a ações de proteção ambiental 
na decisão de realizar os exames médicos. 

Imp N L ue o cliente atribui ao nome do laboratório na decisão de realizar Grau de importância q
os exames médicos. 

Imp F P  de pagamento de exames do Grau de importância que o cliente atribui a facilidade
laboratório na decisão de realizar os exames médicos. 

Imp E F ui a estabilidade financeira do laboratório na Grau de importância que o cliente atrib
decisão de realizar os exames médicos. 

Imp L L cliente atribui localização do laboratório na decisão de Grau de importância que o 
realizar os exames médicos. 

Imp A S iente atribui a ações sociais do laboratório na decisão de Grau de importância que o cl
realizar os exames médicos. 

Imp I L cliente atribui a imagem do laboratório na decisão de Grau de importância que o 
realizar os exames médicos. 

Imp Amb to ambiental gerado nas atividades dos laboratórios, na opinião dos Grau de impac
entrevistados.

EFI A C Eficácia de ações de proteção ambiental em atrair clientes 
Imp GA I as de gestão ambiental em laboratórios, para melhoria da imagem Importância de prátic

destas instituições. 
R L ANV Rigor da Legislação da ANVISA, com relação a práticas aplicadas aos laboratórios. 
E L ANV Legislação da ANVISA para controlar os impactos ambientais dos Eficácia da 

laboratórios.
F S RSS Freqüência com que o laboratório realiza segregação de resíduos sólidos.
F T RSS Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de resíduos sólidos. 
F T EL Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de efluentes líquidos. 
C T EM Freqüência com que o laboratório realiza capacitação e treinamento para emergências.
C P A  conhecimento do entrevistado sobre práticas ambientais no setor de saúde 

SP
Grau de
pública

C SGA I Grau de conhecimento do entrevistado sobre Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 
I C I RR  importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de resíduos Grau de

sólidos.
I C I G  certificação ISO 14001 teria para o ganho de Grau de importância que a

competitividade do laboratório. 
ICI RC  certificação ISO 14001 teria para redução de custos Grau de importância que a

operacionais no laboratório 
ICI RAT  a certificação ISO 14001 teria para redução de acidentes de Grau de importância que

trabalhos no laboratório 
ICI CRL a certificação ISO 14001 teria para complacência com Grau de importância que 

reguladores e legislações. 
ICI CMI ortância que a certificação ISO 14001 teria para melhoria da imagem do Grau de imp

laboratório.
IMP CQ I desenvolvido no laboratório teria na 

contribuição de implementação da ISO 14001. 
Importância que o Programa de Qualidade 
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Tabela 4.3: Análise de variância para formação de agrupamentos enfocando 30 variáveis 

relacionadas

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
CONC ,13333 1 56,8000 13 ,03052 ,864015

IMP_PRE ,03333 1 41,7000 13 ,01039 ,920360
IMP_CRED 3,33333 1 12,4000 13 3,49462 ,084258
IMP_PROP 36,30000 1 46,1000 13 10,23644 ,006975

IMP_QUAL 2,70000 1 14,9000 13 2,35570 ,148798
IMP_A_AM 48,13334 1 111,6000 13 5,60693 ,034070

IMP_N_L 17,63334 1 20,1000 13 11,40465 ,004956

IMP_F_P 32,03333 1 93,7000 13 4,44433 ,054992
IMP_E_F 93,63333 1 97,7000 13 12,45889 ,003697

IMP_L_L 1,20000 1 53,2000 13 ,29323 ,597314
IMP_A_S 17,63333 1 101,7000 13 2,25402 ,157162
IMP_I_L 10,80000 1 40,8000 13 3,44118 ,086404

IMP_AMB 20,83334 1 68,1000 13 3,97700 ,067533
EFI_A__C 61,63334 1 48,1000 13 16,65766 ,001298

IMP_GA_I 38,53334 1 53,2000 13 9,41604 ,008974

R_L_ANV ,83333 1 54,1000 13 ,20025 ,661888
E_L_ANV 7,50000 1 40,9000 13 2,38386 ,146581
F_S_RSS 36,30000 1 134,1000 13 3,51902 ,083300
F_T_RSS 24,30000 1 180,1000 13 1,75403 ,208184
F_T_EL 2,13333 1 176,8000 13 ,15686 ,698485
C_T_EM 32,03333 1 184,9000 13 2,25221 ,157316

C_P_A_SP 14,70000 1 56,9000 13 3,35852 ,089855
C__SGA_I 3,33333 1 68,4000 13 ,63353 ,440357
I_C_I_RR 9,63334 1 51,3000 13 2,44120 ,142193
I_C_I_G ,13333 1 64,8000 13 ,02675 ,872600

I_C_I_RC ,30000 1 50,1000 13 ,07784 ,784630
ICI_RAT ,03333 1 55,7000 13 ,00778 ,931059
ICI_CRL 0,00000 1 49,6000 13 0,00000 1,000000
ICI_CMI ,83333 1 48,1000 13 ,22523 ,642960

IMP_CQ_I ,03333 1 25,3000 13 ,01713 ,897880

 Pela análise de variância que pode ser observada pela tabela 5.2, as variáveis, 

IMP_PROP, IMP_A_AM, IMP_N_L, IMP_E_F, EFI_A_C e IMP_GA_I apresentam nível 

de probabilidade p  0,05. Pelo critério de significância adotado, essas variáveis 

constituem-se em 02 grupos de clusters selecionados. Com esse conjunto de variáveis, 

realizou-se nova análise de cluster, cujo valor da nova análise de variância é apresentada 

na tabela 4.4. 

   

Tabela 4.4: Análise de variância realizada no grupo de 06 variáveis relacionadas 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_PROP 57,0375 1 124,0625 38 17,47043 ,000165
IMP_A_AM 216,6000 1 148,3750 38 55,47297 ,000000
IMP_N_L 43,3500 1 239,6250 38 6,87449 ,012508
IMP_E_F 224,2667 1 287,7083 38 29,62074 ,000003
EFI_A__C 141,0666 1 134,8334 38 39,75671 ,000000
IMP_GA_I 78,2042 1 128,7708 38 23,07788 ,000024
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 Com análise de cluster entre estas variáveis, pode-se observar dois clusters distintos 

apresentados na Figura 4.14. O cluster 01, com 24 casos, caracteriza-se por considerar a 

propaganda, ações de proteção ambiental, nome e estabilidade financeira do laboratório,

como itens importantes para influenciar o cliente na hora da escolha do laboratório, quando 

buscam realizar seus exames médicos. Relativo apenas ao aspecto ambiental observa-se 

uma relação coerente, pois, este grupo aponta as ações de proteção ambiental como item 

que pode influenciar clientes na hora de escolher um laboratório, também que são eficazes 

em atraí-los mais e podem melhorar a imagem do laboratório junto a sua clientela. 

 O Cluster 02, constituído por 16 casos, é caracterizado apontar os itens citados 

anteriormente como de importância moderada, podendo ser ou não importante para 

influenciar a clientela na escolha de um laboratório. Relativo ao aspecto ambiental, observa-

se que, para esse grupo, ações de proteção ambiental não seriam tão eficazes em atrair 

clientes bem como não tem importância na melhoria da imagem do laboratório, mostrando 

que neste grupo, ações ambientais poderiam ter ou não alguma importância para a 

competitividade dos laboratórios de análises clínicas. 
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Figura 4.14: Análise de cluster 1. 

Tabela 4.5: Estatística descritiva: cluster 01: 24 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

IMP_PROP 8,125000 1,541103 2,375000
IMP_A_AM 8,125000 1,848913 3,418478
IMP_N_L 7,875000 2,675371 7,157609
IMP_E_F 7,208333 2,963241 8,780796
EFI_A__C 8,083333 1,691839 2,862319
IMP_GA_I 7,916667 1,348644 1,818841
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Tabela 4.6: Estatística descritiva: cluster 02: 16 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância 

IMP_PROP 5,687500 2,151550 4,629166
IMP_A_AM 3,375000 2,156386 4,650001
IMP_N_L 5,750000 2,236068 5,000000
IMP_E_F 2,375000 2,390955 5,716667
EFI_A__C 4,250000 2,144761 4,599999
IMP_GA_I 5,062500 2,407454 5,795833

 Como forma de subsidiar discussões sobre os resultados encontrados, análises de 

agrupamentos com questões especificas foram realizadas, cujos resultados são 

apresentados e discutidos a seguir.

4.3.2 Variáveis de foco ambiental 

 A Tabela 4.7 apresenta a análise de variância para seleção de “clusters” enfocando 

18 variáveis de foco ambiental, sendo que três do grupo gestão estratégica (IMP A AM; 

EFI A C; IMP GA I), nove do grupo aspecto ambiental (IMP AMB; CP A SP; C SGA I; 

ICI RR; ICI G; ICI RC; ICI RAT; ICI CRL; ICI CMI), duas do grupo normas e requisitos 

(RL ANV e E L ANV) e quatro do grupo comportamento (F S RSS; F T RSS; F T EL; C T 

EM).

Tabela 4.7: Análise de variância realizada no grupo de 18 variáveis de foco ambiental 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_A_AM ,3810 1 239,4286 19 ,03023 ,863807
IMP_AMB 29,1667 1 100,0715 19 5,53771 ,029534
EFI_A__C 13,7143 1 135,4286 19 1,92405 ,181469
IMP_GA_I 12,5952 1 126,3571 19 1,89391 ,184766
R_L_ANV 6,0952 1 68,5714 19 1,68889 ,209295
E_L_ANV 4,6667 1 83,1428 19 1,06644 ,314718
F_S_RSS 94,5000 1 90,0714 19 19,93419 ,000266
F_T_RSS 144,8571 1 104,2857 19 26,39178 ,000059
F_T_EL 113,3571 1 87,2142 19 24,69534 ,000085
C_T_EM 126,8810 1 184,3572 19 13,07645 ,001840

C_P_A_SP 13,7143 1 74,5714 19 3,49425 ,077076
C__SGA_I ,5952 1 107,2143 19 ,10549 ,748893
I_C_I_RR 8,5952 1 64,3571 19 2,53755 ,127668
I_C_I_G 6,0952 1 84,8571 19 1,36476 ,257165

I_C_I_RC 10,5000 1 89,5000 19 2,22905 ,151857
ICI_RAT 1,5238 1 81,7143 19 ,35431 ,558706
ICI_CRL 6,0952 1 71,1429 19 1,62784 ,217379
ICI_CMI 2,8810 1 62,3572 19 ,87782 ,360558
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Como pode ser observado pelo quadro de análise de variância utilizado para 

definição de agrupamentos com variáveis de foco ambiental (tabela 4.7), apenas 05 

variáveis apresentaram nível de probabilidade dentro do critério de significância utilizado 

(p 0,05). Utilizando-se o mesmo procedimento metodológico, nova análise de cluster foi 

realizada, agora com as 05 variáveis relacionadas anteriormente, cujos resultados estão 

apresentados na tabela 4.8. 

Tabela 4.8: Análise de variância realizada nas 05 variáveis relacionadas
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_AMB 7,6735 1 188,2154 34 1,38617 ,247229
F_S_RSS 383,2517 1 133,0538 34 97,93449 ,000000
F_T_RSS 375,2004 1 172,4384 34 73,97896 ,000000
F_T_EL 290,1607 1 372,0615 34 26,51568 ,000000
C_T_EM 137,3884 1 387,3616 34 12,05903 ,001424

Pode-se observar com análise de agrupamento das variáveis relacionadas na tabela 

4.7, que não há relações significativas entre a variável impacto ambiental e as práticas de 

proteção ambiental realizadas pelos laboratórios estudados. Pelo critério de significância 

adotado, essas variáveis constituem-se em 02 grupos de clusters selecionados 

Utilizando-se o mesmo procedimento metodológico, nova análise de cluster foi 

realizada, agora com as 04 variáveis de práticas de proteção ambiental relacionadas 

anteriormente, cujos resultados estão apresentados na tabela 4.9. 

Tabela 4.9: Análise de variância realizada nas 04 variáveis relacionadas
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

F_S_RSS 383,2517 1 133,0538 34 97,93449 ,000000
F_T_RSS 375,2004 1 172,4384 34 73,97896 ,000000
F_T_EL 290,1607 1 372,0615 34 26,51568 ,000011
C_T_EM 137,3884 1 387,3616 34 12,05903 ,001424

 Como resultado desta nova análise de agrupamento obtiveram-se dois clusters 

distintos, conforme figura 4.15. Pode-se observar o Cluster 01, constituído de 26 casos,

onde os entrevistados caracterizam-se por praticar o tratamento de resíduos sólidos quase 

sempre ou sempre. Já a prática de tratamento de efluentes líquidos e capacitação e 

treinamento para emergência são realizados com menor freqüência. O Cluster 02, 

constituído por 10 casos, caracteriza-se por efetivar com menor freqüência as práticas de 

proteção ambiental supracitadas.  
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Figura 4.15:  Análise de cluster 2. 

Tabela 4.10: Estatística descritiva: cluster 01: 26 casos
Variável Média Desvio padrão Variância 
F_S_RSS 9,384616 1,235376 1,52615
F_T_RSS 8,807691 2,039985 4,16154
F_T_EL 7,538461 3,690320 13,61846
C_T_EM 4,961539 3,903647 15,23846

Tabela 4.11: Estatística descritiva: cluster 02: 10 casos

Variável Média Desvio padrão Variância 
F_S_RSS

2,100000 3,247221 10,54444
F_T_RSS

1,600000 2,756810 7,60000
F_T_EL

1,200000 1,873796 3,51111
C_T_EM

,600000 ,843274 ,71111

4.3.3 Outros agrupamentos identificados 

 A tabela 4.12 apresenta as variáveis, IMP_PROP, IMP_A_AM, IMP_N_L, 

IMP_E_F, EFI_A_C e IMP_GA_I apresentam nível de probabilidade p  0,05. Pelo critério 

de significância adotado, essas variáveis constituem-se em 02 grupos de clusters 

selecionados.
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Tabela 4.12: Análise de variância realizada nas 04 variáveis selecionadas 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

Imp Amb 117,1453 1 101,8297 38 43,71537 ,000000

Imp GA I 89,2582 1 120,2418 38 28,20827 ,000005

C P A SP 40,2992 1 195,6758 38 7,82605 ,008040

C SGA I 38,2223 1 194,7528 38 7,45789 ,009523

Como se pode observar na Figura 4.16, foram formados dois clusters, sendo o 

cluster 01 constituído por 14 casos e o cluster 02 por 26 casos. 

O cluster 01 engloba os entrevistados que consideram que as atividades dos 

laboratórios não são geradoras de grandes impactos ambientais e que ações de proteção não 

seriam de importância para melhoria da imagem do laboratório junto a sua clientela. Este 

grupo caracteriza-se ainda por apresentar pouco conhecimento sobre práticas ambientais no 

setor de saúde pública ou sobre ISO 14001. 

O cluster 02 caracteriza-se por enquadrar os entrevistados que consideram as 

atividades dos laboratórios como geradoras de grande impacto ambiental e acham que as 

ações de proteção ambiental contribuiriam para melhoria da imagem dos laboratórios junto 

a seus clientes, embora não apresente muito conhecimento sobre práticas ambientais no 

setor de saúde pública ou sobre ISO 14001, estes são superiores ao níveis encontrados no 

cluster 01. 
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Figura 4.16: Análise de cluster 3. 
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Tabela 4.13: Estatística descritiva: cluster 01: 14 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância 

Imp Amb 4,642858 2,134232 4,554945

Imp GA I 4,714286 2,091322 4,373627

C P A SP 3,357143 2,097880 4,401099

C SGA I 1,642857 ,928783 ,862637

Tabela 4.14: Estatística descritiva: cluster 02: 26 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância
Imp Amb 8,230770 1,305609 1,704615

Imp GA I 7,846153 1,592289 2,535385

C P A SP 5,461538 2,353394 5,538462

C SGA I 3,692308 2,709527 7,341538

De uma maneira geral, pode-se verificar que existe relação entre a imagem 

ambiental da organização e a percepção dos impactos ambientais gerados nas atividades 

dos laboratórios, mostrando a possibilidade da construção de um programa de implantação 

da ISO 14001 em pequenas organizações, no caso, laboratórios de análises clínicas. 

 A tabela 4.15 apresenta as variáveis, IMP_A_AM, Imp A S, Imp I L, EFI_A_C, 

IMP_GA_I e ICI CMI apresentam nível de probabilidade p  0,05. Pelo critério de 

significância adotado, essas variáveis constituem-se em 02 grupos de clusters selecionados.  

Tabela 4.15: Análise de variância realizada nas 06 variáveis selecionadas. 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
Imp A Am 174,5152 1 112,5192 27 41,87650 ,000001
Imp A S 120,0599 1 202,6298 27 15,99772 ,000443
Imp I L 11,8185 1 63,6298 27 5,01493 ,033566
EFI A C 93,0042 1 118,1683 27 21,25031 ,000087
Imp GA I 85,4648 1 82,6731 27 27,91175 ,000014
ICI CMI 20,1925 1 74,0144 27 7,36609 ,011436

 Como se pode observar na Figura 4.17, os componentes do cluster 01, constituído 

por 16 elementos, consideram as ações ambientais, ações sociais e a imagem do laboratório

itens importantes para influenciar a escolha de clientes, apontando ainda a importância de 

ações ambientais para atrair mais clientes bem como para melhoria da imagem do 

laboratório, incluindo-se a certificação ISO 14001, como ferramenta importante neste 

intuito.
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 No cluster 2, constituído por 13 casos, estes itens não são relevantes, exceto o item 

imagem do laboratório que é considerado importante para os clientes, e que a certificação 

ISO 14001 poderia melhorar a imagem do laboratório, embora este grupo aponte ações 

ambientais como item de pouca importância. 
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Figura 4.17: Análise de cluster 4.

Tabela 4.16: Estatística descritiva: cluster 01: 16 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância
Imp A Am 8,625000 1,627882 2,650000
Imp A S 6,937500 2,542145 6,462500
Imp I L 9,437502 ,963933 ,929166
EFI A C 8,062500 1,652019 2,729166
Imp GA I 8,375000 1,454877 2,116667
ICI CMI 9,062501 1,181454 1,395832

Tabela 4.17: Estatística descritiva: cluster 02: 13 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância
Imp A Am 3,692308 2,462540 6,064103
Imp A S 2,846154 2,967776 8,807693
Imp I L 8,153846 2,034951 4,141026
EFI A C 4,461539 2,536907 6,435898
Imp GA I 4,923077 2,059998 4,243589
ICI CMI 7,384615 2,103111 4,423077

 87



 Relacionando-se as variáveis conhecimento sobre práticas de proteção ambiental no 

setor de saúde pública e ações ambientais promovidas pelos laboratórios (segregação de 

resíduos, tratamento de resíduos, tratamento de efluentes líquidos e capacitação e 

treinamento para emergências), cuja análise de variância é apresentada na Tabela 4.18, 

obteve-se os clusters ilustrados na Figura 4.18. 

Tabela 4.18: Análise de variância realizada nas 05 variáveis selecionadas

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
F S RSS 196,3555 1 319,9500 34 20,8660 ,000062
F T RSS 247,3389 1 300,3000 34 28,0037 ,000007
F T EL 590,4222 1 71,8000 34 279,5869 ,000000
C T EM 208,0125 1 316,7375 34 22,3290 ,000039

C P A SP 24,5681 1 181,7375 34 4,5963 ,039279

O cluster 01 é caracterizado por elementos que efetivam pouco estas práticas de 

proteção ambiental, principalmente no que se refere ao tratamento de efluentes líquidos e 

capacitação e treinamento para emergência, embora seja considerado como detentor de 

algum conhecimento sobre estas práticas ambientais no setor de saúde pública. 

 O cluster 02 caracteriza-se por elementos que desenvolvem bem mais estas práticas 

de proteção ambiental. Contudo capacitação e treinamento são efetivadas em menor escala 

que as demais práticas supra citadas. Este cluster não apresenta diferença significante para 

o cluster 01 relativo ao conhecimento sobre práticas de proteção ambiental no setor de 

saúde pública.
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Figura 4.18: Análise de Cluster 05. 
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Tabela 4.19: Estatística descritiva: cluster 01: 16 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância
F S RSS 4,750000 4,494442 20,20000
F T RSS 3,875000 3,997916 15,98333
F T EL 1,250000 1,770122 3,13333
C T EM 1,062500 2,235136 4,99583

C P A SP 3,937500 2,489143 6,19583

Tabela 4.20: Estatística descritiva: cluster 02: 20 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância
F S RSS 9,450001 ,944513 ,89210
F T RSS 9,150000 1,785173 3,18684
F T EL 9,400001 1,142481 1,30526
C T EM 5,900000 3,567396 12,72632

C P A SP 5,600000 2,161870 4,67368

A tabela 4.21 apresenta as variáveis, EFI A C, I C I RR, I C I G, ICI RC, ICI RAT, 

ICI CRL, ICI CMI com nível de probabilidade p  0,05. Pelo critério de significância 

adotado, essas variáveis constituem-se em 02 grupos de clusters selecionados, conforme 

figura 5.19.

Tabela 4.21: Análise de variância realizada nas 07 variáveis selecionadas. 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

EFI A C 42,02471 1 119,7353 23 8,07254 ,009249
I C I RR 32,41882 1 48,9412 23 15,23529 ,000715
I C I G 72,06617 1 35,9338 23 46,12705 ,000001
ICI RC 66,64000 1 106,0000 23 14,45962 ,000917

ICI RAT 16,38118 1 73,0588 23 5,15704 ,032830
ICI CRL 41,36029 1 42,6397 23 22,30987 ,000093
ICI CMI 42,47060 1 29,5294 23 33,07970 ,000007

O cluster 01, constituído por 08 casos, caracteriza-se por considerar que as práticas 

de proteção ambiental não são eficazes em atrair clientes, e aponta apenas a redução de 

acidentes de trabalhos como importante influência de uma certificação ISO 14001.  

 O cluster 02, constituído de 17, caracteriza-se por considerar práticas de proteção 

ambiental como item eficaz para atrair clientes, e que a ISO 14001 possibilitaria a redução 

de resíduos do serviço de saúde, ganho de competitividade para os laboratórios, redução de 

custos operacionais e de acidentes de trabalhos, complacência com reguladores e 

legislações e por fim melhoria da imagem da empresa. 
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Figura 4.19: Análise de Cluster 06.

Tabela 4.22: Estatística descritiva: cluster 01: 8 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

EFI A C 
4,750000 2,492847 6,21428

I C I RR 6,500000 2,070197 4,28571

I C I G 5,125000 1,125992 1,26786

ICI RC 5,500000 3,422614 11,71429

ICI RAT 7,500000 2,563480 6,57143

ICI CRL 6,125000 2,031009 4,12500

ICI CMI 6,500000 1,414214 2,00000

Tabela 4.23: Estatística descritiva: cluster 02: 17 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

EFI A C 
7,529412 2,182821 4,764705

I C I RR 8,941176 1,088037 1,183824

I C I G 8,764706 1,300452 1,691177

ICI RC 8,999999 1,224745 1,500001

ICI RAT 9,235294 1,300452 1,691176

ICI CRL 8,882353 ,927520 ,860294

ICI CMI 9,294119 ,985184 ,970588

Com relação à variável EL ANV e R L ANV com as variáveis que representam as 

as práticas de proteção ambiental, não se encontrou diferenças de m´pedias consideradas 

significantes, utilizando-se o critério adotado (p 0,05), para a constituição de 

agrupamentos como ilustra a tabela 4.24. 
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Tabela 4.24: Análise de variância realizada nas 06 variáveis selecionadas. 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

R_L_ANV 1,3594 1 160,2769 31 ,2629 ,611744

E_L_ANV 11,2005 1 161,7693 31 2,1464 ,152978

F_S_RSS 150,6724 1 245,8730 31 18,9970 ,000134

F_T_RSS 202,7693 1 243,4731 31 25,8174 ,000017

F_T_EL 486,9389 1 66,0309 31 228,6068 ,000000

C_T_EM 171,7711 1 314,1076 31 16,9525 ,000263

Outra situação parecida pode ser percebida quando realizou-se a análise de 

agrupamento entre a variável competição (CONC) com variáveis relacionadas a 

importância de ações ambientais (IMP A AM), conhecimento sobre práticas ambientais no 

setor de saúde pública (C P A SP) e sobre ISO 14001 (C SGA I), como apresenta Tabela 

4.25.

Tabela 4.25: Análise de variância realizada nas 04 variáveis selecionadas 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
CONC

,6579 1 230,1052 36 ,1029
,750199

IMP_A_AM 290,1315 1 86,6316 36 120,5650
,000000

C_P_A_SP 4,4474 1 217,2631 36 ,7369
,396330

C__SGA_I 2,6316 1 225,2632 36 ,4206 ,520773

 Entretanto, verificou-se a formação de agrupamentos distintos quando se 

relaciounou as variáveis concorrência no setor de análises clínicas (CONC) e importância 

da ISO 14001 para redução de resíduos (ICI RR), ganho de competitividade (ICI G), 

redução de custos (ICI RC) e melhoria da imagem do laboratório (ICI CMI), como ilustra a 

Tabela 4.26. 

Tabela 4.26: Análise de variância realizada nas 05 variáveis selecionadas 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
CONC

29,34028 1 126,6597 23 5,32787
,030323

I_C_I_RR 22,72111 1 58,6389 23 21,80722
,006615

I_C_I_G 52,56251 1 55,4375 23 21,80722
,000106

I_C_I_RC 94,41361 1 131,8264 23 16,47252 ,000486
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A Figura 4.20 ilustra os clusters desta análise. O Cluster 01, constituído por 09 

casos, considera o setor de análises clínicas como bastante competitivo e que a certificação 

ISO 14001 teria alguma importância na redução de resíduos e melhoria da imagem do 

laboratório apenas. 

 O Cluster 02, constituído por 16 casos, considera o setor de análises clínicas pouco 

concorrido e que a certificação ISO 14001 traria benefícios a redução de resíduos, a 

competitividade dos laboratórios, redução de custos e melhoria da imagem da empresa. 
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Figura 4.20: Análise de Cluster 7. 

Tabela 4.27: Estatística descritiva: cluster 01: 9 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância

CONC 7,444444 1,589899 2,52778

I_C_I_RR 6,888889 2,260777 5,11111

I_C_I_G 5,666666 1,936492 3,75000

I_C_I_RC 4,888889 3,689324 13,61111

ICI_CMI 6,888889 1,763834 3,11111

Tabela 4.28 Estatística descritiva: cluster 02: 17 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância

CONC 5,187500 2,663800 7,095832

I_C_I_RR 8,875001 1,087811 1,183333

I_C_I_G 8,687499 1,302242 1,695834

I_C_I_RC 8,937500 1,236595 1,529167

ICI_CMI 9,250000 1,000000 1,000000
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

 Este capítulo apresenta uma síntese geral do trabalho, as conclusões e 

recomendações. Os principais pontos de cada capítulo serão apresentados e de acordo com 

os resultados obtidos, realiza-se uma análise crítica do trabalho, avaliação das limitações e 

direcionamento para novas pesquisas. 

 Este capítulo é composto dos seguintes itens: Conclusões da pesquisa bibliográfica, 

análise comparativa dos modelos de gestão, metodologia da pesquisa, resultados da 

pesquisa, análise crítica do trabalho, limitações do trabalho, direções da pesquisa, 

recomendações e conclusão. 

5.1 Conclusão da pesquisa bibliográfica 

 A fundamentação teórica que norteou este estudo apontou para aspectos ambientais 

significativos no setor de análises clínicas, principalmente os aspectos gerenciais e 

ambientais dos Resíduos do Serviço de Saúde. 

 Inicialmente partiu-se de um contexto histórico sobre aspectos de saúde pública e 

meio ambiente, correlacionando a complexidade das atividades médicas com a geração de 

resíduos.

 Apresentaram-se aspectos gerenciais e conceituais dos resíduos e Laboratórios de 

Análises Clínicas, apontando para os riscos químicos, toxicológicos, infecciosos e 

radioativos que estes resíduos podem oferecer a saúde pública e ao meio ambiente 

decorrentes de seu inapropriado gerenciamento. Estes riscos e estudos sobre gestão 

inadequada no Brasil e no mundo foram mostrados, englobando aspectos regulamentares e 

modelos de gestão de resíduos do serviço de saúde, além de aspectos de conscientização e 

percepção ambiental. 
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 A gestão inadequada de resíduos do serviço de saúde pode ser observada em 

diverso países do mundo, a exemplo do que ocorre, na Índia, Tanzânia, Portugal e Brasil, 

encontrando-se falhas no manejo destes resíduos que tendem a aumentar os riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, infecciosos, químicos, toxicológicos e radioativos que os 

mesmos possam oferecer. No caso do Brasil, em muitas regiões este fato é observado, a 

exemplo do Estado do Rio Grande do Norte, onde o sistema de gestão de resíduos é 

considera ainda ineficiente. 

Neste contexto, gestão de resíduos do serviço de saúde, enquadra-se a 

conscientização ambiental no setor de saúde pública, que tem por objetivo criar uma 

compreensão total dos aspectos e impactos, dos efeitos dos comportamentos e do modo de 

vida no ambiente local e global a curto e em longo prazo, podendo desta forma despertar 

administradores e profissionais da área para a importância de práticas de proteção 

ambiental, incentivando-as e minimizando os riscos inerentes aos resíduos e aspectos 

ambientais do setor. 

 Partindo-se do princípio que o modelo de gestão ISO 14001 pode ser aplicados na 

gestão de resíduos de serviço de saúde, principalmente nos laboratório s, comparou-se os 

elementos de gestão da ANVISA, OPAS e WHO com o modelo ISO 14001 mostrando que 

este último apresenta inúmeras vantagens sobre os demais, acarretando na possibilidade de 

benefícios maiores que os demais, como por exemplo, respostas a exigências de mercado e 

clientes, local seguro para empregados, redução de riscos à saúde pública, complacência 

com legislações, melhoria da imagem da organização e maior eficiência operacional. 

5.2 Resultados da pesquisa 

 Inicialmente apresenta-se a análise das amostras e validação da pesquisa seguida de 

uma análise descritiva do perfil dos entrevistados e das principais variáveis do estudo. Por 

fim apresenta-se os resultados da análise de agrupamento. 

 Partindo-se da análise descritiva de cada variável pode-se constatar que: 

 A maioria dos entrevistados foram bioquímicos, apenas um deles com outra 

profissão, sendo a maioria dos entrevistados do sexo feminino (61,33%) e os demais 

entrevistados (38,67%) do sexo masculino. Observa-se ainda que a maioria encontra-se na 
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faixa etária acima dos 40 anos; a maioria trabalha em seus Laboratórios de Análises 

Clínicas a menos de 05 anos e têm menos de 10 anos de formado.  

 Os laboratórios foram caracterizados quanto ao número de exames/mês realizados, 

observando-se que em sua maioria realizam não mais que 2000 exames/mês, o que pode-se 

indicar menor volume de resíduos gerados nestas unidades. Contudo, não pode-se deixar 

de enfatizar a idéia citada na contextualização deste estudo, “pequenos poluidores em 

conjunto poluem mais que um grande isoladamente”, estes laboratórios em sua maioria 

necessitam ter um plano adequado de gestão para minimizar os riscos a saúde pública e ao 

meio ambiente.  

 No tocante ao grau de competição observa-se que a maioria dos entrevistados 

consideram o setor de análises clínicas como bastante competitivo, o que indica a 

necessidade de estratégias adequadas a vencer a concorrência, uma delas poderia englobar 

ações de proteção ambiental ou a questão preço, por exemplo. Itens descritos pelos 

entrevistados como importantes ou muito importantes para influenciar a decisão dos 

clientes por um determinado laboratório, para realizar seus exames médicos. 

 Os resultados da análise descritiva apontam para consciência ambiental dos 

entrevistados, pois a maioria (75%) descreveu as atividades de análises clínicas como de 

grande impacto sobre o meio ambiente, isto pode indicar uma nova variável competitiva no 

setor, o fator ambienta1. Isto se reforça com os resultados descritivos apontando para 

importância das práticas de proteção ambiental em melhorar imagem dos laboratórios junto 

a clientela bem como a eficácia desta prática em atrair mais clientes. 

 Embora os entrevistados apresentem certo conhecimento sobre as vantagens das 

práticas de proteção ambiental e os riscos que as atividades de análises c1ínicas oferecem, 

algumas importantes práticas de proteção ambiental não são desenvolvidas pela maioria 

dos entrevistados. A maioria dos entrevistados (74,4%) alegaram desenvolver segregação 

de resíduos sólidos e 66,6% fazer o tratamento resíduos sólidos. Pode-se pensar que são 

valores consideráveis, contudo, estas práticas já são regulamentadas por lei, e deveriam ser 

efetuadas em todos os laboratórios, ao menos no que se refere a segregação, relativo ao 

tratamento este deveria ser aplicado aos resíduos potencialmente infecciosos. Pode-se 

assim inferir a necessidade de maior fiscalização e cobrança destas práticas básicas de 

proteção ambiental, minimizando os riscos destes resíduos. 
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 Referente ao tratamento de efluentes líquidos e capacitação e treinamento para 

emergências, o grau de realização destas práticas são menores ainda o que leva a redução 

da eficácia de práticas de proteção ambiental no setor. 

 Um item importante refere-se ao pouco conhecimento dos entrevistados sobre 

práticas de proteção ambiental no setor de saúde pública ou sobre ISO 14001, fato que 

pode ser explorado no treinamento e capacitação destes profissionais visando melhorar o 

desempenho ambiental no setor de análises clínicas, uma vez que este, oferece inúmeros 

riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

 Buscando-se formação de agrupamento entre as variáveis do questionário, foram 

selecionadas inicialmente 30 variáveis que estivessem escalonadas de 0 a 10. Estas 

variáveis foram estudadas por análises de cluster, comparando-as entre si, utilizando-se 

como critério de significância para composição dos agrupamentos (clusters) o nível de 

probabilidade p 0,05.

Partindo-se da análise de agrupamento, pode-se constatar que: 

 O primeiro agrupamento identificado, cujo resultado da análise de variância 

encontra-se na tabela 4.4, apresenta um grupo que relaciona a importância de práticas de 

proteção ambiental com a imagem do laboratório. 

Os entrevistados que desenvolvem segregação de resíduos em seus laboratórios, 

efetuam com maior freqüência outras práticas de proteção ambiental, como tratamento de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos. Enquanto, outros que efetivam segregação em menor 

escala, desenvolvem com menor freqüências as demais práticas de proteção ambiental. 

Os entrevistados que consideram as atividades dos laboratórios como geradora de 

grande impacto ambiental, apontam ações de proteção ambiental como fatores importantes 

para a competitividade de um laboratório, pois estas ações podem melhorar a imagem da 

empresa e atrair mais clientes. 

 O nível de conhecimento sobre práticas ambientais no setor de saúde pública ou 

sobre ISO 14001 não foi significativamente influente sobre a percepção de impacto 

ambiental ou das vantagens de práticas ambientais para os laboratórios. 

 O nível de conhecimento sobre práticas ambientais no setor de saúde pública não 

foi significativamente influente sobre as práticas de ação ambiental uma vez que os 
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entrevistados apresentaram nível de conhecimento semelhante, contudo desenvolvem 

níveis de proteção ambiental diverso.  

 Não há relações entre rigor e eficácia da legislação da ANVISA com práticas de 

proteção ambiental dos laboratórios ou com conhecimento dos entrevistados sobre ISO 

14001.

5.3 Análise crítica do trabalho 

 A metodologia de coletas de dados, com utilização de questionários podem não 

refletir um pensamento real do entrevistado, contudo, pode-se observar e constar um grau 

de conscientização ambiental no grupo estudado, por correlacionarem em muitos itens a 

importância de práticas de proteção ambiental com a competitividade bem como, 

conhecimento sobre impactos ambientais gerados no setor. 

5.4 Limitações do Trabalho 

 Algumas limitações da pesquisa foram constadas, tais como: 

Análise do plano de gestão de resíduos do serviço de saúde e caracterização das 

práticas de proteção ambiental não foram pesquisadas ou analisadas, 

restringindo-se este estudo apenas aos dados fornecidos pelos técnicos dos 

laboratórios.

Necessidade de uma amostra maior, verificando laboratórios de outras cidades. 

5.5 Direções da pesquisa 

 Partindo-se do estudo realizado pode-se sugerir outras pesquisas acadêmicas: 

Investigar a qualidade das práticas de proteção ambiental realizadas pelos 

laboratórios da Cidade do Natal; 

Estudo de impactos ambientais do setor de análises clínicas; 

Estudo de Caso em Laboratório de Análises Clínicas certificado com SGA ISO 

14001, visando relatar os benefícios e dificuldades destas práticas para o 

desempenho ambiental dos laboratórios; 
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Estudo de Laboratório de Análises Clínicas em outros estados, como no sul, 

onde a competitividade entre os laboratórios é maior. 

5.6 Recomendações 

 Faz-se necessário uma revisão periódica do banco de dados do CRF/RN, 

permitindo melhor fiscalização do órgão bem como acesso a informações atualizadas a 

quem requisitar. 

 Desenvolver práticas de capacitação dos profissionais da área visando melhor 

conscientização ambiental destes, principalmente no que se refere ao SGA ISO 14001, 

possibilitando a difusão desta política no setor. 

 Melhorar a fiscalização junto as unidades visando maior adesão dos laboratórios 

nas práticas de proteção ambiental, minimizando os riscos advindos de suas atividades. 

5.7 Conclusão 

 Os técnicos de laboratórios de análises clínicas da Cidade do Natal / RN, objeto de 

estudo, reconhecem algumas importâncias de práticas de práticas de proteção ambiental 

para a competitividade dos laboratórios, citando-as como capazes de atrair mais clientes e 

melhorar a imagem da empresa. 

 Como pode-se observar, os entrevistados apontam benefícios para práticas de 

proteção ambiental, contudo algumas práticas importantes são pouco desenvolvidas, seja 

por falta de conhecimento de seus benefícios ou por faltas de recursos.  

 A necessidade de capacitação dos profissionais deste setor também mostram-se 

importantes uma vez que estes apresentam, em sua maioria, pouco conhecimento de 

práticas ambientais, um programa poderia ser desenvolvido pelo CRF/RN, neste sentido. 

 As análises estatísticas e descritivas realizadas permitiram, avaliar o nível de 

conhecimento ambiental dos profissionais do setor, constando-se que apresentam pouco 

conhecimento sobre ISO 14001 e práticas de proteção ambiental no setor de saúde pública. 

 Assim, pode-se concluir que, um programa de capacitação ambiental para o setor 

faz-se necessário, afim de melhorar o conhecimento dos profissionais da área, e que teria 

uma boa receptividade pois a maioria dos profissionais reconhecem os benefícios das 
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práticas de proteção ambiental para a competitividade das análises clínicas, contribuindo 

além disso, para o bem está da comunidade e do meio ambiente. 
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ANEXO I 

Questionário



Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Mestrado em Engenharia de Produção 

Formulário de Pesquisa Esta pesquisa tem como objetivo obter dados referentes à percepção ambiental em 
Laboratórios de Análises Clínicas. Seus resultados serão utilizados para dissertação de mestrado do PEP/ UFRN e 
não haverá qualquer referência não autorizada à pessoa pesquisada. 

Considerando a escala abaixo, indique sua avaliação, marcando um dos níveis da escala de 0 a 10 pontos: 

1. Qual a sua opinião sobre a COMPETIÇÃO no setor de Laboratório de Análises Clínicas? 

2. Na sua opinião, qual o grau de IMPORTÂNCIA que o cliente atribui nos seguintes itens, na sua decisão 
de realizar os exames médicos em um Laboratório de Análises Clínicas? 

3. Na sua opinião, qual o grau de IMPACTO AMBIENTAL que é gerado nas atividades de um Laboratório 
de Análises Clínicas? 

4. Caso surgisse em Natal um Laboratório de Análises Clínicas que tivesse práticas de proteção ambiental 

(reciclagem de resíduos, por exemplo), como o Sr(a). avalia a EFICÁCIA dessa prática em atrair clientes? 

Muito
Pacífica 

Pacífica 
Nem Pacífica, Nem 

Agressiva
Agressiva Muito Agressiva Sem 0pinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Itens 
Sem 

importância 
Pouco

importante 

Pode ser 
importante ou 

não
Importante  Muito importante 

Sem 
 Opinião 

Preço dos 
Exames 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Credibilidade do 
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propaganda  do  
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualidade do 
Serviço de 

Atendimento do 
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ações de Proteção 
Ambiental do 
Laboratório  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nome do  
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Facilidade de 
Pagamento dos 

Exames 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estabilidade
Financeira do 
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Localização do 
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imagem do 
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ações Sociais do
Laboratório 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nenhum 
Impacto 

Pouco Impacto Impacto Moderado  Grande Impacto 
Impacto Muito 

Grande 
Sem 

 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Certamente 
não atrairia 

mais 
Clientes

Provavelmente não 
atrairia clientes 

Pode ser que atraísse 
Clientes, pode ser que 

não

Provavelmente atrairia 
Clientes

Certamente atrairia 
mais Cientes 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5. Na sua opinião, qual a importância para o cliente, em termos de melhoria na IMAGEM de um Laboratório 
de Análises Clínicas, se esse laboratório desenvolvesse práticas de gestão ambiental? 

6. Como o Sr(a) avalia o rigor da LEGISLAÇÃO da ANVISA,  com relação às práticas ambientais 
aplicadas aos Laboratórios de Análise Clínicas (Gestão de resíduos sólidos, por exemplo)? 

7. Como o Sr(a) avalia a EFICÁCIA da LEGISLAÇÃO da ANVISA para controlar os impactos ambientais 
gerados  nas atividades de um Laboratórios de Análise Clínicas? 

8. Com que FREQÜÊNCIA, o Sr(a) realiza as seguintes práticas em seu Laboratório de Análises Clinicas: 
Atividade

Nunca Quase Nunca As vezes Quase Sempre  Sempre 
Sem 

 Opinião 
Segregação de 

Resíduos
Sólidos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tratamento de 
Resíduos
Sólidos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tratamento de 
efluentes 
líquidos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacitação e 
treinamento para 

emergências 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Como o Sr(a) avalia seu CONHECIMENTO sobre práticas ambientais no Setor de Saúde Pública? 

10. Como o Sr(a) avalia seu CONHECIMENTO sobre o Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001? 

Sem 
importância 

O cliente daria pouca 
importância para essa 
atitude do Laboratório 

Talvez seja 
importante, talvez não 

O Cliente daria 
importância para o 

essa atitude do 
Laboratório 

Muito importante 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
Rigorosa 

Um pouco Rigorosa 
Nem Rigorosa, Nem 

Brando 
Brando Muito Brando 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sem 
Eficiência

Pouco Eficiente 
Pode ser eficiente ou 

não
Eficiente Muito Eficiente 

Sem Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não tenho 
qualquer 

Conhecime
nto

Tenho Pouco 
Conhecimento 

Tenho Conhecimento 
Razoável

Tenho um Bom 
Conhecimento 

Tenho Muito 
Conhecimento 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não tenho 
qualquer 

Conheciment
o

Tenho Pouco 
Conhecimento 

Tenho Conhecimento 
Razoável

Tenho um Bom 
Conhecimento 

Tenho Muito 
Conhecimento 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11. Caso tenha conhecimento, na sua opinião, qual o grau de importância que a certificação ISO 14001 teria 
sobre os seguintes itens, se aplicadas ao Laboratório de Análises Clinicas? 

Itens 
Sem 

importância 
Pouco

importante 

Pode ser 
importante ou 

não
Importante  

Muito
importante 

Sem 
 Opinião 

Redução de 
Resíduos
Sólidos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ganho de 
competitividade 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Redução de 
custos

operacionais 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Redução de 
acidentes de 

trabalho
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Complacência 
com reguladores 

e legislações 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Melhoria da 
imagem da 

empresa 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. O Laboratório em que o Sr(a) trabalha é certificado por algum controle de qualidade?  
(   )Não   
(   )Sim  Qual? (   )ISO 9000        (   )PNCQ / SBAC     (   )PELM / SBPC   (   ) Outros________ 

13. Em caso afirmativo para a questão 12, qual grau de importância que o Sr(a) atribui a esse Programa de 
Qualidade, em contribuir para a implementação da ISO 14001 em seu laboratório? 

14. O seu laboratório apresenta um plano de gestão de resíduos sólidos? 
(...) Não 
(   ) Sim  Em caso afirmativo, quais dos itens abaixo são utilizados neste plano de gestão? 

Atividade
Nunca Quase Nunca As vezes Quase Sempre Sempre 

Sem 
 Opinião 

Auditorias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Definição de 
objetivos e 

metas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Identificar 
requisitos legais 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comunicação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analise crítica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Controle de 
documentos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perfil do Entrevistado 
Sexo:

Faixa Etária 

(   )  Masculino   (   )
Feminino

(   )  Menos de 30 anos 
(   )  Entre 30 e 40 anos 
(   )   Mais do que 40 anos 

Profissão (   )Farmacêutico bioquímico 
(   )Biologo 
(   )Outro_________________

Tempo de Formado:  ___________________  Anos 
Tempo que Trabalha na Empresa      _____________
Anos
No. De Exames do Laboratório/Mês:  _____________
Exames

Renda Salarial 
Mensal

(   )  Menos do que R$1.000,00 
(   )  Entre R$1.000,00 e R$3.000,00 
(   )  Mais do que R$3.000,00 

 Obrigado pela sua colaboração

Sem 
importância 

Pouco importante 
Pode ser importante 

ou não
Importante  Muito importante 

Sem 
 Opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ANEXO II 

GRÁFICOS DAS VARÁVEIS 



 y = 42 * 1 * normal (x; 6,142857; 2,484797)
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Figura VA1: Grau de competição no setor de análises clinicas. (CONC) 

 y = 43 * 1 * normal (x; 8,255813; 2,43088)
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Figura VA2: Importância do item preço para o cliente escolher um determinado LAC. (IMP PRE) 

 y = 44 * 1 * normal (x; 6,045454; 3,18393)
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Figura VA3: Importância da credibilidade do LAC para atrair clientes. (IMP CRED) 
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Figura VA4: Importância da propaganda do LAC para atrair clientes. (IMP PROP) 
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Figura VA5: Importância da qualidade do serviço do LAC para atrair clientes. (IMP QUAL) 
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Figura VA6: Importância das ações de proteção ambiental do LAC para atrair clientes. (IMP A AM) 
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Figura VA7: Importância do nome do LAC para atrair clientes. (IMP N L) 
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Figura VA8: Importância da facilidade de pagamento de exames para atrair clientes. (IMP FP) 
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Figura VA9: Importância da Estabilidade financeira do LAC para atrair clientes. (IMP E F) 
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Figura VA10: Importância da Localização do LAC para atrair clientes. (IMP L L) 
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Figura VA11: Importância das ações sócias do LAC para atrair clientes. (IMP A S) 
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Figura VA12: Importância da imagem do LAC para atrair clientes. (IMP I L) 



 y = 44 * 1 * normal (x; 6,84091; 2,55127)
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Figura VA13: Grau de impacto ambiental gerado por atividades do LAC. (IMP AMB) 
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Figura VA14: Eficácia de práticas de proteção ambiental, para atrair clientes. (EFI A C) 

 y = 44 * 1 * normal (x; 6,68182; 2,350385)
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Figura VA15: Importância de gestão ambiental para melhoria da imagem de LAC. (IMP GA I) 
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Figura VA16: Rigor da legislação da ANVISA em relação as práticas ambientais aplicadas as 
atividades do LAC. (R L ANV) 

Eficácia da Anvisa

N
o

 d
e

 o
b

se
rv

a
çõ

e
s

2,6%

15,8%

10,5% 10,5%

15,8%

7,9%

21,1%

5,3%

10,5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sem eficiência Pouco eficiente Pode ser ou não Eficiente Muito eficiente

Figura VA17: Eficácia da legislação da ANVISA em controlar os impactos ambientais gerados nas 
atividades do LAC. (E L ANV) 

 y = 39 * 1 * normal (x; 7,53846; 3,740575)
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Figura VA18: Freqüência com que realiza segregação de resíduos no LAC. (F S RSS) 



 y = 39 * 1 * normal (x; 7,02564; 3,87629)
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Figura VA19: Freqüência com que realiza tratamento de resíduos no LAC. ( F T RSS) 

 y = 38 * 1 * normal (x; 5,92105; 4,289405)
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Figura VA 20: Freqüência com que realiza tratamento de efluentes líquidos no LAC. (F T EL) 

 y = 42 * 1 * normal (x; 3,761904; 3,95591)
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Figura VA21: Freqüência com que realiza capacitação e treinamento para emergências no LAC. 
(C T EM) 
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Figura VA22: Nível de conhecimento de técnicos dos LACs relativo as práticas ambientais no 
setor de saúde pública. (C P A SP) 

 y = 40 * 1 * normal (x; 2,975; 2,44412)
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Figura VA23: Nível de conhecimento de técnicos dos LACs relativo SGA ISO 14001. (C SGA I) 
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Figura VA24: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para 
redução de Resíduos. (ICI RR) 
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Figura VA25: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para o 
ganho de competitividade. (ICI GC) 
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Figura VA26: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para a 
redução de custos operacionais. (ICI RC) 

Redução de acidentes de trabalho

N
o

 d
e

 o
b

se
rv

a
çõ

e
s

3,6%

10,7%

3,6%

10,7%

25,0%

46,4%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sem impotância Pouco importante Pode ser ou não Importante Muito importante

Figura VA27: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para a 
redução de acidentes de trabalho. (ICI RAT) 
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Figura VA28: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para a 
complacência com reguladores e legislações. (ICI CRL) 
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Figura VA29: Grau de importância da Certificação SGA ISO 14001 se aplicadas aos LACs, para a 
melhoria da imagem da empresa. (ICI CMI) 
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Figura VA30: Utilização de programas de qualidades no LAC. (CCQ LAC) 
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Figura VA31: Tipos de programas de qualidades utilizados nos LACs. (CCQ T) 
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Figura VA 32: Grau de importância dos programas de qualidades utilizados nos LACs, para 
contribuir com implementação da ISO 14001. (IMP CQ I) 
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Figura VA 33: Existência de plano de gestão de RSS nos LACs. (TP GRS) 
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Figura A34: Freqüência de utilização de auditorias no plano de gestão de RSS. (R AUDI)
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Figura VA35: Definição de objetivos e metas no plano de gestão de RSS. (R D O M)
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Figura VA36: Identificação de requisitos legais no plano de gestão de RSS. (R I RL )
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Figura VA37: Utilizando itens de comunicação como partes do plano de gestão de RSS. (R COM) 
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Figura VA38: Utilização de analises criticas como parte do plano de gestão de RSS. (R AN CRI) 
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Figura VA39: Utilização de controle de documentos como parte do plano de gestão de RSS. (R 
CON DO) 



 y = 44 * 1 * normal (x; 1,613636; 0,492545)
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Figura VA40: Perfil dos entrevistados por sexo. (SEXO) 

 y = 43 * 1 * normal (x; 2,255813; 0,789606)
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Figura VA41: Perfil dos entrevistados por faixa etária ( FAIX ET) 
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Figura VA42: Perfil dos entrevistados por classe profissional ( PROF) 
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Figura VA43: Perfil dos entrevistados por tempo de formado. (TEMP FORM) 
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Figura VA44: Perfil dos entrevistados por tempo de atuação na empresa. ( TEMP TRAB) 

 y = 37 * 1 * normal (x; 2,64865; 1,932416)
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Figura VA45: Números de exames/mês nos LACs. (NO EX LAB) 
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Figura VA46: renda salarial dos entrevistados. (REN S M) 



ANEXO III
TABELA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CLUSTER 



Análise de cluster Geral (C1) 

Tabela C.1: Variáveis selecionadas para análise de agrupamento (cluster) 
Variável Descrição da variável 

Conc Opinião do entrevistado sobre o grau de competição no setor de Análises Clínicas 
Imp Pré Grau de importância que o cliente atribui ao preço dos exames na decisão de realizar 

os exames médicos. 
Imp créd Grau de importância que o cliente atribui a credibilidade do laboratório na decisão de 

realizar os exames médicos. 
Imp prop Grau de importância que o cliente atribui a propaganda do laboratório na decisão de 

realizar o exames médicos. 
Imp qual Grau de importância que o cliente atribui a qualidade do serviço do laboratório na 

decisão de realizar os exames médicos. 
Imp A 

Am
Grau de importância que o cliente atribui a ações de proteção ambiental do laboratório 
na decisão de realizar os exames médicos. 

Imp N L Grau de importância que o cliente atribui ao nome do laboratório na decisão de realizar 
os exames médicos. 

Imp F P Grau de importância que o cliente atribui a facilidade de pagamento de exames do 
laboratório na decisão de realizar os exames médicos. 

Imp E F Grau de importância que o cliente atribui a estabilidade financeira do laboratório na 
decisão de realizar os exames médicos. 

Imp L L Grau de importância que o cliente atribui localização do laboratório na decisão de 
realizar os exames médicos. 

Imp A S Grau de importância que o cliente atribui a ações sociais do LAC na decisão de realizar 
os exames médicos. 

Imp I L Grau de importância que o cliente atribui a imagem do laboratório na decisão de 
realizar os exames médicos. 

Imp Amb Grau de impacto ambiental gerado nas atividades dos laboratórios, na opinião dos 
entrevistados.

EFI A C Eficácia de ações de proteção ambiental em atrair clientes 
Imp GA I Importância de práticas de gestão ambiental em laboratórios, para melhoria da imagem 

destas instituições. 
R L ANV Rigor da Legislação da ANVISA, com relação a práticas aplicadas aos laboratórios. 
E L ANV Eficácia da Legislação da ANVISA para controlar os impactos ambientais dos 

laboratórios.
F S RSS Freqüência com que o laboratório realiza segregação de resíduos sólidos. 
F T RSS Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de resíduos sólidos. 
F T EL Freqüência com que o laboratório realiza tratamento de efluentes líquidos. 
C T EM Freqüência com que o laboratório realiza capacitação e treinamento para emergências.
C P A 

SP
Grau de conhecimento do entrevistado sobre práticas ambientais no setor de saúde 
pública

C SGA I Grau de conhecimento do entrevistado sobre Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 
I C I RR Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de resíduos 

sólidos.
I C I G Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para o ganho de 

competitividade do laboratório. 
ICI RC Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de custos 

operacionais no laboratório 
ICI RAT Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para redução de acidentes de 

trabalhos no laboratório 
ICI CRL Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para complacência com 

reguladores e legislações. 
ICI CMI Grau de importância que a certificação ISO 14001 teria para melhoria da imagem do 

laboratório.
IMP CQ I Importância que o Programa de Qualidade desenvolvido no laboratório teria na 

contribuição de implementação da ISO 14001. 



Tabela C1.1: Análise de variância para formação de agrupamentos enfocando 30 variáveis relacionadas.
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

CONC ,13333 1 56,8000 13 ,03052 ,864015

IMP_PRE ,03333 1 41,7000 13 ,01039 ,920360

IMP_CRED 3,33333 1 12,4000 13 3,49462 ,084258

IMP_PROP 36,30000 1 46,1000 13 10,23644 ,006975

IMP_QUAL 2,70000 1 14,9000 13 2,35570 ,148798

IMP_A_AM 48,13334 1 111,6000 13 5,60693 ,034070

IMP_N_L 17,63334 1 20,1000 13 11,40465 ,004956

IMP_F_P 32,03333 1 93,7000 13 4,44433 ,054992

IMP_E_F 93,63333 1 97,7000 13 12,45889 ,003697

IMP_L_L 1,20000 1 53,2000 13 ,29323 ,597314

IMP_A_S 17,63333 1 101,7000 13 2,25402 ,157162

IMP_I_L 10,80000 1 40,8000 13 3,44118 ,086404

IMP_AMB 20,83334 1 68,1000 13 3,97700 ,067533

EFI_A__C 61,63334 1 48,1000 13 16,65766 ,001298

IMP_GA_I 38,53334 1 53,2000 13 9,41604 ,008974

R_L_ANV ,83333 1 54,1000 13 ,20025 ,661888

E_L_ANV 7,50000 1 40,9000 13 2,38386 ,146581

F_S_RSS 36,30000 1 134,1000 13 3,51902 ,083300

F_T_RSS 24,30000 1 180,1000 13 1,75403 ,208184

F_T_EL 2,13333 1 176,8000 13 ,15686 ,698485

C_T_EM 32,03333 1 184,9000 13 2,25221 ,157316

C_P_A_SP 14,70000 1 56,9000 13 3,35852 ,089855

C__SGA_I 3,33333 1 68,4000 13 ,63353 ,440357

I_C_I_RR 9,63334 1 51,3000 13 2,44120 ,142193

I_C_I_G ,13333 1 64,8000 13 ,02675 ,872600

I_C_I_RC ,30000 1 50,1000 13 ,07784 ,784630

ICI_RAT ,03333 1 55,7000 13 ,00778 ,931059

ICI_CRL 0,00000 1 49,6000 13 0,00000 1,000000

ICI_CMI ,83333 1 48,1000 13 ,22523 ,642960

IMP_CQ_I ,03333 1 25,3000 13 ,01713 ,897880

Tabela C1.2: Análise de variância realizada no grupo de 06 variáveis relacionadas
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_PROP 57,0375 1 124,0625 38 17,47043 ,000165
IMP_A_AM 216,6000 1 148,3750 38 55,47297 ,000000
IMP_N_L 43,3500 1 239,6250 38 6,87449 ,012508
IMP_E_F 224,2667 1 287,7083 38 29,62074 ,000003
EFI_A__C 141,0666 1 134,8334 38 39,75671 ,000000
IMP_GA_I 78,2042 128,7708 38 23,07788 ,000024

Tabela C1.3: Estatística descritiva: cluster 01: 24 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância 

IMP_PROP 8,125000 1,541103 2,375000

IMP_A_AM 8,125000 1,848913 3,418478

IMP_N_L 7,875000 2,675371 7,157609

IMP_E_F 7,208333 2,963241 8,780796

EFI_A__C 8,083333 1,691839 2,862319

IMP_GA_I 7,916667 1,348644 1,818841



Tabela C1.4: Estatística descritiva: cluster 02: 16 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância 

IMP_PROP 5,687500 2,151550 4,629166
IMP_A_AM 3,375000 2,156386 4,650001
IMP_N_L 5,750000 2,236068 5,000000
IMP_E_F 2,375000 2,390955 5,716667
EFI_A__C 4,250000 2,144761 4,599999
IMP_GA_I 5,062500 2,407454 5,795833

Análise de Cluster das Variáveis de foco ambiental (C2) 

Tabela C2.1: Análise de variância realizada no grupo de 18 variáveis de foco ambiental 
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_A_AM ,3810 1 239,4286 19 ,03023 ,863807

IMP_AMB 29,1667 1 100,0715 19 5,53771 ,029534

EFI_A__C 13,7143 1 135,4286 19 1,92405 ,181469

IMP_GA_I 12,5952 1 126,3571 19 1,89391 ,184766

R_L_ANV 6,0952 1 68,5714 19 1,68889 ,209295

E_L_ANV 4,6667 1 83,1428 19 1,06644 ,314718

F_S_RSS 94,5000 1 90,0714 19 19,93419 ,000266

F_T_RSS  144,8571 1 104,2857 19 26,39178 ,000059

F_T_EL 113,3571 1 87,2142 19 24,69534 ,000085

C_T_EM 126,8810 1 184,3572 19 13,07645 ,001840

C_P_A_SP 13,7143 1 74,5714 19 3,49425 ,077076

C__SGA_I ,5952 1 107,2143 19 ,10549 ,748893

I_C_I_RR 8,5952 1 64,3571 19 2,53755 ,127668

I_C_I_G 6,0952 1 84,8571 19 1,36476 ,257165

I_C_I_RC 10,5000 1 89,5000 19 2,22905 ,151857

ICI_RAT 1,5238 1 81,7143 19 ,35431 ,558706

ICI_CRL 6,0952 1 71,1429 19 1,62784 ,217379

ICI_CMI 2,8810 1 62,3572 19 ,87782 ,360558

Tabela C2.2: Análise de variância realizada nas 05 variáveis relacionadas
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

IMP_AMB 7,6735 1 188,2154 34 1,38617 ,247229
F_S_RSS 383,2517 1 133,0538 34 97,93449 ,000000
F_T_RSS 375,2004 1 172,4384 34 73,97896 ,000000
F_T_EL 290,1607 1 372,0615 34 26,51568 ,000000
C_T_EM 137,3884 1 387,3616 34 12,05903 ,001424

Tabela C2.3: Análise de variância realizada nas 04 variáveis relacionadas
Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

F_S_RSS 383,2517 1 133,0538 34 97,93449 ,000000
F_T_RSS 375,2004 1 172,4384 34 73,97896 ,000000
F_T_EL 290,1607 1 372,0615 34 26,51568 ,000011
C_T_EM 137,3884 1 387,3616 34 12,05903 ,001424



Tabela C2.4: Estatística descritiva: cluster 01: 26 casos

Variável Média Desvio padrão Variância 
F_S_RSS

9,384616 1,235376 1,52615
F_T_RSS

8,807691 2,039985 4,16154
F_T_EL

7,538461 3,690320 13,61846
C_T_EM

4,961539 3,903647 15,23846

Tabela C2.4: Estatística descritiva: cluster 02: 10 casos

Variável Média Desvio padrão Variância 
F_S_RSS

2,100000 3,247221 10,54444
F_T_RSS

1,600000 2,756810 7,60000
F_T_EL

1,200000 1,873796 3,51111
C_T_EM

,600000 ,843274 ,71111

Outros agrupamentos identificados (C3) 

Análise A 

Tabela C3A.1: Análise de variância realizada nas 04 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

Imp Amb 
117,1453 1 101,8297 38 43,71537 ,000000

Imp GA I 89,2582 1 120,2418 38 28,20827 ,000005
C P A SP 40,2992 1 195,6758 38 7,82605 ,008040
C SGA I 38,2223 1 194,7528 38 7,45789 ,009523

Tabela C3A.2: Estatística descritiva: cluster 01: 14 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância 

Imp Amb 4,642858 2,134232 4,554945

Imp GA I 4,714286 2,091322 4,373627

C P A SP 3,357143 2,097880 4,401099

C SGA I 1,642857 ,928783 ,862637

Tabela C3A.3: Estatística descritiva: cluster 02: 26 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância
Imp Amb 8,230770 1,305609 1,704615

Imp GA I 7,846153 1,592289 2,535385

C P A SP 5,461538 2,353394 5,538462

C SGA I 3,692308 2,709527 7,341538



Análise B 

Tabela C3B.1: Análise de variância realizada nas 06 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

Imp A Am 
174,5152 1 112,5192 27 41,87650

,000001

Imp A S 120,0599 1 202,6298 27 15,99772 ,000443
Imp I L 11,8185 1 63,6298 27 5,01493 ,033566
EFI A C 93,0042 1 118,1683 27 21,25031 ,000087
Imp GA I 85,4648 1 82,6731 27 27,91175 ,000014
ICI CMI 20,1925 1 74,0144 27 7,36609 ,011436

Tabela C3B.2: Estatística descritiva: cluster 01: 16 casos 
Variável Média Desvio padrão Variância
Imp A Am 8,625000 1,627882 2,650000
Imp A S 6,937500 2,542145 6,462500
Imp I L 9,437502 ,963933 ,929166
EFI A C 8,062500 1,652019 2,729166
Imp GA I 8,375000 1,454877 2,116667
ICI CMI 9,062501 1,181454 1,395832

Tabela C3B.3: Estatística descritiva: cluster 02: 13 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

Imp A Am 3,692308 2,462540 6,064103
Imp A S 2,846154 2,967776 8,807693
Imp I L 8,153846 2,034951 4,141026
EFI A C 4,461539 2,536907 6,435898
Imp GA I 4,923077 2,059998 4,243589
ICI CMI 7,384615 2,103111 4,423077

Análise C 

Tabela C3C.1: Análise de variância realizada nas 05 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 

F S RSS 
196,3555 1 319,9500 34 20,8660

,000062

F T RSS 
247,3389 1 300,3000 34 28,0037

,000007

F T EL 590,4222 1 71,8000 34 279,5869 ,000000

C T EM 208,0125 1 316,7375 34 22,3290 ,000039

C P A SP 24,5681 1 181,7375 34 4,5963 ,039279



Tabela C3C.2: Estatística descritiva: cluster 01: 16 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

F S RSS 
4,750000 4,494442 20,20000

F T RSS 3,875000 3,997916 15,98333

F T EL 1,250000 1,770122 3,13333

C T EM 1,062500 2,235136 4,99583

C P A SP 3,937500 2,489143 6,19583

Tabela C3C.3: Estatística descritiva: cluster 02: 20 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

F S RSS 
9,450001 ,944513 ,89210

F T RSS 
9,150000 1,785173 3,18684

F T EL 9,400001 1,142481 1,30526

C T EM 5,900000 3,567396 12,72632

C P A SP 5,600000 2,161870 4,67368

Analise D 

Tabela C3D.1: Análise de variância realizada nas 07 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
EFI A C 

42,02471 1 119,7353 23 8,07254
,009249

I C I RR 32,41882 1 48,9412 23 15,23529
,000715

I C I G 72,06617 1 35,9338 23 46,12705
,000001

ICI RC 66,64000 1 106,0000 23 14,45962 ,000917

ICI RAT 16,38118 1 73,0588 23 5,15704 ,032830

ICI CRL 41,36029 1 42,6397 23 22,30987 ,000093

ICI CMI 42,47060 1 29,5294 23 33,07970 ,000007

Tabela C3D.3: Estatística descritiva: cluster 01: 8 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

EFI A C 
4,750000 2,492847 6,21428

I C I RR 6,500000 2,070197 4,28571

I C I G 5,125000 1,125992 1,26786

ICI RC 5,500000 3,422614 11,71429

ICI RAT 7,500000 2,563480 6,57143

ICI CRL 6,125000 2,031009 4,12500

ICI CMI 6,500000 1,414214 2,00000



Tabela C5D.4: Estatística descritiva: cluster 02: 17 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

EFI A C 
7,529412 2,182821 4,764705

I C I RR 8,941176 1,088037 1,183824

I C I G 8,764706 1,300452 1,691177

ICI RC 8,999999 1,224745 1,500001

ICI RAT 9,235294 1,300452 1,691176

ICI CRL 8,882353 ,927520 ,860294

ICI CMI 9,294119 ,985184 ,970588

Análise E 

Tabela C3E.1: Análise de variância realizada nas 06 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
R_L_ANV

1,3594 1 160,2769 31 ,2629
,611744

E_L_ANV 11,2005 1 161,7693 31 2,1464
,152978

F_S_RSS 150,6724 1 245,8730 31 18,9970
,000134

F_T_RSS 202,7693 1 243,4731 31 25,8174 ,000017

F_T_EL 486,9389 1 66,0309 31 228,6068 ,000000

C_T_EM 171,7711 1 314,1076 31 16,9525 ,000263

Análise F 

Tabela C3F.1: Análise de variância realizada nas 04 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
CONC

,6579 1 230,1052 36 ,1029
,750199

IMP_A_AM 290,1315 1 86,6316 36 120,5650
,000000

C_P_A_SP 4,4474 1 217,2631 36 ,7369
,396330

C__SGA_I 2,6316 1 225,2632 36 ,4206 ,520773

Análise G 

Tabela C3G.1: Análise de variância realizada nas 05 variáveis selecionadas. 

Variável Between SS df Within SS df F Signif. P 
CONC

29,34028 1 126,6597 23 5,32787
,030323

I_C_I_RR 22,72111 1 58,6389 23 21,80722
,006615

I_C_I_G 52,56251 1 55,4375 23 21,80722
,000106

I_C_I_RC 94,41361 1 131,8264 23 16,47252 ,000486



Tabela C3G.2: Estatística descritiva: cluster 01: 9 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

CONC
7,444444 1,589899 2,52778

I_C_I_RR 6,888889 2,260777 5,11111

I_C_I_G 5,666666 1,936492 3,75000

I_C_I_RC 4,888889 3,689324 13,61111

ICI_CMI 6,888889 1,763834 3,11111

Tabela C3G.3: Estatística descritiva: cluster 02: 17 casos 

Variável Média Desvio padrão Variância

CONC
5,187500 2,663800 7,095832

I_C_I_RR 8,875001 1,087811 1,183333

I_C_I_G
8,687499 1,302242 1,695834

I_C_I_RC
8,937500 1,236595 1,529167

ICI_CMI 9,250000 1,000000 1,000000



ANEXO IV 

GRÁFICOS DA ANÁLISE DE CLUSTER 
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Figura 5.14: Análise de cluster 1. 
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Figura 5.15:  Análise de cluster 2. 
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Figura 5.16: Análise de cluster 03.
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Figura 5.17: Análise de cluster 04.
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Figura 5.18: Análise de Cluster 05 
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Figura 5.19: Análise de cluster 06.
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Figura 5.20: Análise de Cluster 7. 
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