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RESUMO

O gerenciamento ambiental nos estabelecimentos de saúde é uma realidade ainda pouco 

explorada no setor saúde no Brasil, principalmente em relação aos resíduos. O gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde está estabelecido na legislação vigente através do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC 358/2005 e 

304/2004 respectivamente). Esta dissertação trata de um estudo descritivo de caráter 

qualitativo e quantitativo sobre a saúde ambiental nos serviços de saúde utilizando a 

metodologia da pesquisa-ação. No capítulo I, é apresentado um diagnóstico sobre os RSS 

gerados em doze estabelecimentos de saúde da cidade de Mossoró-RN. Foi utilizado o 

modelo DAES - Modelo para Diagnóstico Ambiental em Estabelecimentos de Saúde para 

diagnosticar o gerenciamento ambiental e dos RSS nestes estabelecimentos. Este conjunto de 

procedimentos permitiu compor um banco de dados e a identificação de possíveis 

inadequações referentes ao processo de gerenciamento ambiental nestes serviços. A análise 

dos dados revela que 66% dos estabelecimentos obtiveram a classificação ambiental péssima, 

17% crítica e 17% adequada, mostrando que os estabelecimentos de saúde nos três níveis de 

complexidade do SUS necessitam de intervenções estruturais, ambientais e educacionais 

urgentes. No capítulo II, são apresentadas informações acerca das atividades educacionais em 

saúde desenvolvidas nestes estabelecimentos durante a pesquisa.  Nesta etapa foi possível 

contribuir, elaborar e construir, atividades educativas voltadas para a temática ambiental em 

saúde, com ênfase para o gerenciamento de RSS, discutidos e analisados a partir da realidade 

vivenciada pelos funcionários e de seus questionamentos em cinco estabelecimentos.  No 

capítulo III, é feita uma análise qualitativa a respeito das falas e reflexões feitas pelos 

trabalhadores destes estabelecimentos, apreendidas durante o desenvolvimento das atividades 

educativas. Os resultados alertam para a necessidade de realização de atividades educacionais 

permanentes em saúde ambiental nestes serviços, visto que as realizadas durante esta pesquisa 

se caracterizaram pela desinformação, desconhecimento e/ou inobservância das questões 

ambientais intra-estabelecimentos de saúde. Portanto, considera-se imprescindível envolver 

todos os indivíduos presentes no dia-a-dia destes estabelecimentos para que possam contribuir 

com atitudes e atividades voltadas para a qualidade ambiental nos serviços de saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Ambiental, Resíduos de Serviços de Saúde, Pesquisa-Ação, 

SUS.



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO GERAL 09

REFERÊNCIAS 14

CAPÍTULO 1 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
NOS TRÊS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
SUS.

15

RESUMO 17
ABSTRACT 18
INTRODUÇÃO 19
METODOLOGIA 23
RESULTADOS 24
DISCUSSÃO 28
CONCLUSÃO 39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (CAPITULO I) 40

CAPITULO 2  
INTERVENÇÕES EM SAÚDE AMBIENTAL: A PESQUISA-AÇÃO COMO 

FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS.

42

RESUMO 44
ABSTRACT 45
INTRODUÇÃO 46
METODOLOGIA 
Fase preliminar: Inserção do pesquisador nos estabelecimentos de saúde 
Diagnóstico situacional 
Campo de observação e amostragem 

48
49
49
50

ESTRATÉGIA E PLANO DE AÇÃO 51
APRENDIZAGEM: TROCA MÚTUA DE INFORMAÇÕES 55
AVALIAÇÃO 56
CONCLUSÃO 58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (CAPITULO II) 59

CAPÍTULO 3 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: FALAS E 

REFLEXÕES DE TRABALHADORES DO SETOR SAÚDE 

60

RESUMO 62



ABSTRACT 63
INTRODUÇÃO 64
METODOLOGIA 68
DISCUSSÕES 69
CONCLUSÃO 82
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83

ANEXOS
ANEXO I - QUESTIONÁRIO APLICADO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 85
ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO A GESTÃO MUNICIPAL 87
ANEXO III – QUESTIONÁRIO APLICADO A EMPRESA INCINERADORA 90

APENDICES  
APENDICE 1 - FRAGMENTO DE JORNAL: I SEMANA DE SAÚDE DO HRTM 93
APENDICE 2 - CARTILHA EDUCATIVA:  I SEMANA DE SAÚDE DO HRTM 94
APENDICE 3 - FRAGMENTO DE JORNAL : CURSO DE RSS NO HRTM 95
APENDICE 4 - FOLDER DA I SIMPAT/HRTM  96



INTRODUÇÃO GERAL 

A humanidade tem acompanhado extraordinários avanços científicos e tecnológicos 

que surpreendem e ultrapassam suas próprias expectativas. No entanto, essas novas tecnologias 

e conhecimentos também trouxeram problemas e conseqüentemente novos desafios para os 

indivíduos, exigindo estudos específicos que permitam o entendimento e a resolução de seus 

problemas. Essas novas demandas necessitam da utilização de estratégias de desenvolvimento 

baseadas numa abordagem ecossistêmica e interdisciplinar que integre preocupações sociais, 

ecológicas, econômicas e de saúde, a fim de assegurar o bem estar das futuras gerações.  

O modelo de desenvolvimento adotado e as tecnologias desenvolvidas para atendê-

lo, aumentam os níveis de destruição e contaminação ambiental, a concentração de riquezas, o 

aumento da pobreza e da violência urbana e o acirramento da guerra, evidenciam os riscos 

eminentes de destruição da própria humanidade.  Segundo a Organização Mundial de Saúde - 

OMS, muitos dos riscos para a saúde dos indivíduos estão relacionados ao consumo, escasso no 

caso dos pobres, em excesso entre os ricos, ambos causadores de sofrimentos, doenças e mortes 

prematuras (OMS, 2004). 

Vivencia-se uma era de mudanças ambientais até então não descritas que pode 

conduzir ao entendimento de uma nova ótica ambiental permeada entre a necessidade de 

desenvolvimento e a preservação ambiental. As alterações no ambiente parecem estar 

ocorrendo em todas as regiões do mundo. Resultantes de ações antrópicas sem controle que 

potencializam as condições naturais, transformando-as em catástrofes ambientais e sociais. As 

gerações atuais recebem como legado uma infinidade de problemas relacionados às questões 

ambientais que ameaçam sua própria sobrevivência.  

Dentre as questões ambientais mais preocupantes e discutidas na atualidade por 

diversos setores da sociedade estão os resíduos. São considerados escórias das atividades e 

necessidades dos indivíduos, mas, principalmente, são o resultado do comportamento 

consumista da sociedade da qual fazemos parte. Os resíduos fazem parte da atividade humana 

desde as sociedades primitivas. O crescimento populacional, as modificações econômicas, o 

desenvolvimento industrial aliado à cultura do consumismo desenfreado e a mudança na 

composição dos materiais manipulados, permitiram um aumento acelerado na produção de 

resíduos, principalmente daqueles que não se decompõem facilmente na natureza, gerando um 

enorme excedente não só de resíduos, mas também de problemas. Suas conseqüências 

negativas perpassam as esferas sociais, econômicas, ambientais e de saúde.   



A problemática gerada pelos resíduos sólidos há muito tempo é um fator de 

preocupação das esferas públicas no mundo. Seus maiores problemas dizem respeito a grande 

quantidade gerada, disposição e tratamento inadequado, propiciando níveis elevados de 

poluição nos três compartimentos ambientais: solo, água e ar. Neste contexto encontram-se os 

resíduos dos serviços de saúde - RSS, incluídos no grupo dos resíduos perigosos segundo o que 

determinam as normas e classificações adotadas pela ANVISA/2004 e CONAMA/2005, por 

apresentarem riscos à saúde humana e ambiental. Esses resíduos, quando não sofrem 

tratamento e disposição final adequados, podem causar diversos problemas à saúde humana 

devido às suas frações consideradas perigosas como as biológicas, químicas, perfurocortantes e, 

muitas vezes, radioativas.

No que diz respeito ao destino final desses resíduos pode-se dizer que desde julho 

de 2005, por força da lei nº. 358/2005 do CONAMA, a maioria dos estabelecimentos 

hospitalares está enviando seus RSS para serem tratados fora dos estabelecimentos através de 

contratação de empresas terceirizadas para efetuarem essa etapa. Neste processo, 

compreendem-se as várias relações existentes entre os diversos setores sociais e profissionais 

no que diz respeito à geração e ao tratamento dos RSS a fim de permitir impactos positivos na 

saúde pública e no meio ambiente. No entanto, o setor da saúde não pode ficar isento de suas 

responsabilidades considerando o passivo ambiental acumulado durante esses anos no que diz 

respeito à geração de resíduos considerados perigosos e do lançamento de seus efluentes na 

rede de esgoto pública sem tratamento prévio.   

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, com 5507 prefeituras, constatou que apenas 14% delas 

afirmaram tratar os resíduos de serviços de saúde adequadamente, 22% admitiam jogá-los no 

ambiente sem tratá-los, 37% não os coletam de forma diferenciada e 28% queimam-nos a céu 

aberto, ou dão outras destinações inadequadas (IBGE, 2000).

O correto gerenciamento dos RSS, com base na atual resolução CONAMA Nº. 

358/2005 e 306/204 ANVISA, propicia a otimização de vários aspectos benéficos, sanitários e 

ambientais em cada etapa de sua realização e envolve várias atividades, tanto internas quanto 

externas aos estabelecimentos de saúde, responsabilizando-os desde a geração até a destinação 

final. Estes aspectos propiciam desde a redução dos custos com tratamento e disposição final, 

diminuição dos acidentes biológicos e das infecções hospitalares, a reciclagem de materiais, 

minimização de espaços em aterros sanitários, diminuição do risco de contaminação ambiental 

e humana, enfim, uma melhoria significativa das condições ambientais tanto internas quanto 

externas ao ambiente hospitalar.  



A adoção desse conjunto de procedimentos aliada à educação em saúde são 

condições consideradas indissociáveis para o gerenciamento ambiental em saúde para se 

controlar os fatores de riscos e minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. A redução 

da quantidade dos resíduos produzidos pode contribuir significativamente para a melhoria das 

condições de atendimento e dos serviços oferecidos à população nos estabelecimentos de 

saúde.

 A lei orgânica da saúde Nº. 8080/90 diz em seu artigo 2º que a união de esforços 

no sentido de combater as causas sociais das doenças envolve integração em nível executivo de 

ações de saúde e meio ambiente. A saúde dos indivíduos tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação e acesso a bens e serviços essenciais. Assim, não se devem 

desconsiderar os diversos fatores que determinam as condições sociais dos indivíduos e, 

principalmente, de seus aspectos culturais.

Neste sentido, o setor ambiental dentro dos estabelecimentos de saúde, no tocante 

ao destino dos resíduos, necessita da construção de instrumentos e ações que não captem 

apenas o risco, a exposição e os agravos, mas também seus profissionais que ativamente 

preservam e também reconstroem seu espaço sócio-ambiental. A disseminação do 

conhecimento atualizado referente à saúde ambiental nestes espaços, através dos processos de 

educação formal e não formal, promove hábitos e atitudes que repercutem positivamente na 

saúde humana e ambiental (FERREIRA, 1997). 

Para tanto, considera-se pertinente à disseminação do conhecimento atualizado 

referente à saúde ambiental nestes espaços a fim de promover hábitos e atitudes que repercutam 

positivamente na sua vida profissional, social e familiar. Neste sentido, o setor saúde precisa 

urgentemente promover a formação, entre os profissionais de saúde, de uma nova mentalidade, 

integrando uma abordagem mais holística e ecológica no trato das questões no tocante à 

promoção, à proteção, e à recuperação da saúde dos indivíduos.

Portanto, a educação em saúde deve dar-se no cotidiano destes profissionais, 

abordada a partir de suas experiências diárias e condições reais de trabalho, não refletindo 

apenas as condições físicas deste ambiente, mas as condições éticas, emocionais, psicológicas, 

salariais, políticas, educacionais, de saúde dentre outras. Leva-os a reconhecer novas 

necessidades, que podem ajudá-los a pensar e agir além do que estão acostumados no ambiente 

laboral, e que refletem diretamente na sua vida pessoal, familiar, comunitária e no mundo 

(BRASIL, 2006).



Visando contribuir com informações pertinentes ao gerenciamento ambiental em 

saúde, este estudo procurou identificar as relações existentes entre os RSS e a saúde ambiental 

nos três níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde – SUS no Município de 

Mossoró-RN. O município de Mossoró localiza-se a 285 km da capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, com área de 2.110,21 km², equivalente a 3,96% da superfície estadual. Suas 

coordenadas geográficas compreendem: latitude: 5º 11’ 15” Sul e longitude: 37º 20’ 39” 

Oeste. O clima é do tipo muito quente e semi-árido com precipitação pluviométrica anual de 

aproximadamente 700 mm. O período chuvoso compreende-se entre os meses de fevereiro a 

abril. As temperaturas médias anuais compreendem-se em aproximadamente a 36,0 °C e 

umidade relativa de 70%. As principais atividades e econômicas são: petróleo, sal e 

fruticultura irrigada. (IBGE, 2007). 

No transcorrer da pesquisa, foram desenvolvidas atividades educativas com os 

trabalhadores deste setor voltadas para o manejo dos RSS. Assim, considerou-se pertinente para 

esse tipo de intervenção uma abordagem qualitativa e quantitativa pela metodologia da 

pesquisa-ação, por esta ser capaz de permitir o desenvolvimento de atividades que possam 

apreender informações mais elaboradas sobre a pesquisa (THIOLLENT, 1986).

Neste sentido, a metodologia empreendida permitiu o desenvolvimento da prática 

educativa nos estabelecimentos de saúde, planejadas e executadas para esses trabalhadores, 

onde se desenvolveram diversas atividades com a temática saúde ambiental, com ênfase para os 

resíduos de serviços de saúde. Optou-se por trabalhar com essa metodologia, por compreender 

que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas contribuindo assim para a transformação 

na prática. O resultado do trabalho a ser apresentado nesta dissertação está dividido em três 

capítulos, cuja formatação encontra-se dentro das normas exigidas por cada revista.  

No capítulo I, é apresentado o diagnóstico sobre os RSS gerados nos 

estabelecimentos de saúde de Mossoró-RN, feito nos doze estabelecimentos de saúde, com base 

na revisão bibliográfica, a partir da qual foi possível elaborar os questionários necessários para 

a coleta de dados. Foi utilizado o modelo DAES - Modelo para Diagnóstico Ambiental em 

Estabelecimentos de Saúde (ALMEIDA, 2003) para diagnosticar o gerenciamento dos RSS 

adotados nos estabelecimentos de saúde. Este conjunto de procedimentos permitiu compor um 

banco de dados e a identificação de possíveis inadequações referentes ao processo de 

gerenciamento ambiental destes estabelecimentos. Este artigo será submetido à revista 

Cadernos de Saúde Pública. 

No capítulo II, são apresentadas informações acerca das atividades educacionais em 

saúde desenvolvidas nestes estabelecimentos durante a pesquisa.  Nesta experiência 



vivenciada durante a pesquisa, foi possível contribuir, elaborar e construir, atividades 

educativas voltadas para a temática ambiental em saúde, com ênfase para o gerenciamento 

dos RSS, discutidos e analisados a partir da realidade vivenciada pelos funcionários e de seus 

questionamentos. As atividades educacionais desenvolveram-se em cinco estabelecimentos de 

saúde pesquisados.  Faz-se uma apresentação das intervenções feitas nestes estabelecimentos 

sobre a temática da saúde ambiental onde se utilizou a metodologia da pesquisa-ação como 

ferramenta de investigação e intervenção nestes serviços de saúde. 

No capítulo III, é feita uma análise qualitativa a respeito das falas e reflexões feitas 

pelos trabalhadores destes estabelecimentos, apreendidas durante o desenvolvimento das 

atividades educativas. Neste artigo discutem-se as diferentes nuances da saúde ambiental e do 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de saúde nos três níveis de complexidade do Sistema 

Único de Saúde.
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CAPITULO I – RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E O GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL NOS TRÊS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - SUS.
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RESUMO

O gerenciamento ambiental nos estabelecimentos de saúde é uma realidade ainda pouco 

explorada no setor saúde no Brasil, principalmente em relação aos resíduos. O gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde está estabelecido na legislação vigente através do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC 358/2005 e 

304/2004 respectivamente). O presente artigo trata de um estudo descritivo sobre a saúde 

ambiental nos serviços de saúde. O critério utilizado foi diagnosticar o gerenciamento 

ambiental em doze estabelecimentos de saúde inseridos nos três níveis de complexidade do 

Sistema Único de Saúde. Entre os subcritérios utilizados o que se apresenta mais preocupante 

é o de manejo de resíduos. O referente à qualidade da água é considerado bom. A análise dos 

dados revela que 66% dos estabelecimentos obtiveram a classificação ambiental péssima, 

17% crítica e 17% adequada, mostrando que os estabelecimentos de saúde nos três níveis de 

complexidade do SUS necessitam de intervenções estruturais, ambientais e educacionais 

urgentes.

PALAVRAS CHAVE: Saúde Ambiental, resíduos de serviços de saúde, SUS. 



ABSTRACT 

The environmental management in the health establishments is a reality still little explored in 

the health sector in Brazil, especially concerning its wastes. The management of wastes of 

health services is established in the valid legislation through the National Council of 

Environment and Sanitary Vigilance Agency (358/2005 and 304/2004 respectively).  The 

present work is about a descriptive work about the environmental health in the health services. 

The used criterion was to diagnose the environmental management in twelve establishments 

of health inserted in the three levels of complexity of the Unique Health System (Sistema 

Ùnico de Saúde – SUS).  Among the sub criteria used the waste management is the one of 

bigger concern. The one referring to the water quality is considered good. The analysis of data 

reveals that 66% of the establishments got a poor environmental ranking, 17% critical and 

17% appropriate, showing that the health establishments in the three levels of complexity of 

the SUS need urgent structural, environmental and educational interventions.  

KEY WORDS: Environmental health, wastes of health services, SUS. 



INTRODUÇÃO

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) fazem parte das atividades cotidianas dos 

profissionais que prestam serviços nos diferentes estabelecimentos de saúde, bem como dos 

demais indivíduos presentes nestes ambientes. Estes resíduos podem representar riscos à 

saúde humana e ambiental diante da inexistência de tratamento e disposição final adequada¹. 

Dessa forma, alguns estabelecimentos de saúde acabam gerando problemas ambientais 

semelhantes aos de outras empresas de áreas diferentes², causando impactos ao meio ambiente 

ocasionado por vários fatores tais como o lançamento indiscriminado de contaminantes 

perigosos em locais impróprios, disposição inadequada dos resíduos produzidos, 

contaminação do solo e água por efluentes sem tratamento, dentre outros.   

Considerando o ambiente como um fator preponderante na determinação das 

doenças e das condições de saúde nos indivíduos, pode-se afirmar que nos estabelecimentos 

de saúde o ambiente interno quando em condições sanitárias inadequadas pode favorecer o 

desenvolvimento de microorganismos causadores de problemas a saúde, ou seu agravamento, 

nos indivíduos presentes nestes locais. Estudos demonstram que microrganismos patogênicos 

apresentam capacidade de persistência ambiental, com diferentes níveis de exposição 

biológica, quando prevalece o gerenciamento inadequado dos RSS, no caráter intra e extra-

serviço de saúde3,4. Em que a transmissão ocupacional de Mycobacterium tuberculosis em 

decorrência da exposição a aerossóis infectantes no ambiente de trabalho ocorreu em 

indivíduos que trabalhavam no tratamento de resíduos dos serviços de saúde5, em decorrência 

da inspiração de microrganismos presentes na poeira dos materiais coletados por eles6. Assim, 

as exposições microbiológicas associadas com resíduos podem ocorrer em lugar fechado onde 

o lixo é armazenado7 ou ao ar livre durante sua coleta, influenciado pela escolha, transferência 

e processo de limpeza8.

 No Brasil, assim como em todo o mundo, as questões ambientais avançaram nos 

últimos anos, particularmente em relação aos aspectos legais. Neste sentido, leis e 

regulamentações tornaram-se bastantes rígidas, no sentido de criar mecanismos para o 

controle ambiental associado a atividades poluidoras 9. Mas em relação aos resíduos sólidos 

faz-se necessário sua aprovação imediata tendo em vista os vários problemas decorrentes da 

falta de uma legislação específica no âmbito Federal. Quanto as determinações legais 

referentes aos resíduos de serviços de saúde, tratadas nas resoluções CONAMA¹ e 

ANVISA10, consideram-se que houve avanços a partir das últimas revisões sofridas passando 



a ter força de lei a partir de 2005. No entanto, embora o País possua instrumentos legais 

bastante abrangentes neste aspecto, que possibilitam fazer exigências e controlar as atividades 

de riscos, não há uma política voltada para o detalhamento de especificidades regionais e para 

os diferentes níveis de complexidade, abrangência e atividades do SUS, bem como do setor 

privado, em relação ao gerenciamento de RSS nos serviços de saúde. Essa situação contribui 

significativamente para diferentes interpretações, muitas vezes equivocadas, sobre a lei e os 

riscos associados aos RSS.

Apesar das resoluções a respeito dos RSS atentarem para a alta a periculosidade 

dos resíduos infectantes em relação aos domiciliares, alguns estudiosos sobre o assunto 

consideram controversa essa afirmação. Em estudos sobre a fração infectante dos resíduos 

domiciliares foi identificada uma razoável semelhança entre eles, a ponto de colocá-los numa 

mesma categoria de risco11, 12. Os resíduos domiciliares podem conter mais microrganismos 

com potencial patogênico do que os RSS13. Por outro lado, é indiscutível a necessidade de um 

tratamento diferenciado aos RSS, principalmente dos perfurocortantes por apresentarem 

maior risco associado aos RSS11.

Apesar da existência de estudos no Brasil sobre os RSS e seus métodos de 

tratamento, gerenciamento e de seus riscos, não há estudos referentes ao gerenciamento 

ambiental e de resíduos em serviços de saúde considerando os diferentes tipos de 

estabelecimentos geradores de RSS inseridos nos três níveis de complexidade do SUS, 

particularmente no nordeste do Brasil.  

Visando contribuir com informações pertinentes ao gerenciamento ambiental em 

saúde, este estudo procurou identificar as relações existentes entre o gerenciamento de RSS e 

a promoção da saúde ambiental em estabelecimentos de saúde inseridos nos três níveis de 

complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta perspectiva, foi possível conhecer e 

aprofundar informações sobre a situação ambiental nestes estabelecimentos, identificada 

através das variáveis utilizadas neste estudo, como: biossegurança, segurança do trabalhador, 

efluentes líquidos e gasosos, qualidade da água e principalmente do manejo de resíduos. 

Assuntos diretamente relacionados com o gerenciamento ambiental nos serviços de saúde.



Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde 

As resoluções CONAMA1 e ANVISA10 aplicam-se a todos os serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; serviços 

de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles 

para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; 

serviços de tatuagem, entre outros similares. Os diferentes tipos de resíduos são divididos em 

grupos distintos identificados por cinco letras do alfabeto 1, como segue: 

GRUPO A: resíduos com presença de agentes biológicos com alta virulência e concentração. 

GRUPO B: resíduos químicos com características de inflamabilidade, corrosividade, etc. 

GRUPO C: rejeitos radioativos resultantes de atividades humanas contendo radionuclídeos 

em quantidades superiores especificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN).

GRUPO D: equiparados aos resíduos domiciliares que não apresentem riscos biológicos, 

químicos ou radiológicos à saúde e não classificados como do grupo A. 

GRUPO E: Materiais perfurocortantes que devem ser descartados em recipientes próprios. 

Regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde 

O gerenciamento de RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejado e implementado a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 

com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro e eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da 

saúde pública e do meio ambiente. Deve abranger todas as etapas do gerenciamento inclusive 

as de recursos físicos, materiais e dos recursos humanos envolvidos no manejo, previstas no 

plano de gerenciamento de resíduos, baseado em suas características e classificação, 

estabelecendo diretrizes para seu manejo. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde – PGRSS é documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado 

nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração dos mesmos, 



apontando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo: geração, segregação, 

acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento interno e externo, transporte, 

reciclagem, tratamento e disposição final 10.

Sistema Único de Saúde – SUS 

O Sistema Único de Saúde estabelecido através da lei orgânica da saúde 

8080/9014, após quase duas décadas do processo de institucionalização, vem estabelecendo 

um amplo processo de descentralização em suas várias dimensões, propondo ampliar o 

contato do SUS com a rede social, política e administrativa do País respeitando as 

especificidades regionais. O Ministério da Saúde no ano de 2005 definiu a agenda de 

compromisso pela saúde agregando três eixos: o pacto em defesa do SUS, o pacto em defesa 

da vida e o pacto de gestão, firmado entre as três esferas de governo para a consolidação do 

SUS. Dentre estes, destaca-se o pacto pela vida, por se constituir um conjunto de 

compromissos sanitários prioritários dos três entes federativos, através de uma política de 

promoção à saúde.  

Nesse sentido, várias ações foram propostas para promover a saúde dos 

indivíduos, inclusive a de prevenir os danos provocados à saúde e ao meio ambiente, através 

da promoção de ambientes saudáveis de trabalho com ênfase na redução dos riscos, incluindo 

o manejo adequado dos resíduos nos serviços de saúde. A descentralização e financiamento 

desse sistema foram pactuados entre a União, Estados e Municípios e encontra-se estruturada 

em três níveis hierárquicos e complementares – atenção básica, média e alta complexidade 15,

como segue: 

Atenção básica - abrange a promoção e a proteção da saúde, através do trabalho em equipe, 

dirigida a populações de territórios bem definidos. Tem a saúde da família como estratégia 

prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. 

Média complexidade – abrange os principais problemas e agravos de saúde da população, 

cuja complexidade de assistência na prática clínica exige profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. 

Alta complexidade - abrange um conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia e 

alto custo, integrando os demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e média 

complexidade). 



METODOLOGIA

O presente trabalho trata de um estudo descritivo, realizado em doze 

estabelecimentos de saúde, públicos e conveniados, do Município de Mossoró-RN, Brasil. A 

determinação da amostra foi feita de forma intencional, em que o critério utilizado foi à 

inserção dos estabelecimentos de saúde nos três níveis de complexidade do SUS: atenção 

básica, média e alta complexidade. O primeiro nível foi composto por duas unidades básicas 

de saúde (UBS). Quanto a Média e Alta Complexidade (MAC) compreendeu: uma Unidade 

de Pronto Atendimento Municipal; um laboratório de análises clínicas; um hospital 

psiquiátrico público; o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU); um hospital maternidade; 

três hospitais conveniados com o SUS; um hospital público de urgências e emergências; um 

hospital público para doenças infecto-contagiosas.

A coleta de dados foi realizada nos meses de maio a agosto de 2007, por meio de 

questionários semi-estruturados totalizando 44 perguntas, elaborados com base na RDC Nº 

358 CONAMA 1 e RDC Nº 306 ANVISA 10 , com respostas do tipo: SIM, NÃO E NÃO SE 

APLICA. O público alvo foi composto por gestores e trabalhadores destes estabelecimentos 

de saúde. Diante da abrangência do critério gerenciamento ambiental em estabelecimentos de 

saúde, foi necessário dividi-lo em seis subcritérios 16, em que o primeiro deles o de manejo de 

resíduos foi subdivido em oito grupos, como segue: Subcritério I: Manejo de resíduos (A: 

segregação e acondicionamento; B: Identificação; C: Tratamento preliminar; D: 

Armazenamento e transporte; E: Destino final; F: Sistema de gestão; G: Tratamento final; H: 

Geração de diferentes grupos de RSS); Subcritério II: Biossegurança; Subcritério III: 

Segurança do trabalhador; Subcritério IV: Efluentes líquidos; Subcritério V: Efluentes 

gasosos; Subcritério VI: Qualidade da água.

A classificação ambiental proposta para os subcritérios adotados foi realizada de 

acordo com LERIPIO17 , como segue: Resultado inferior a 30%: Crítico; Resultado entre 30 e 

50%: Péssimo; Resultado entre 50 e 70%: Adequado; Resultado entre 70 e 90%: Bom; 

Resultado superior a 90%: Excelente. Para esta classificação utilizou-se como parâmetro o 

resultado cujas respostas foram consideradas favoráveis ao gerenciamento ambiental nestes 

estabelecimentos. As respostas desfavoráveis não foram consideradas. As respostas do tipo 

não se aplica ou não respondidas foram consideradas no cálculo, como segue, adaptado de 

ALMEIDA16, como segue: 

TOTAL DE RESPOSTAS FAVORÁVEIS AO M. A.   X  100 
    (44 - TOTAL RESPOSTAS NÃO SE APLICA – TOTAL RESPOSTAS NÃO RESPONDIDAS) 



RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos através da tabulação das respostas favoráveis ao 

gerenciamento ambiental contidas nos questionários respondidos em cada estabelecimento de 

saúde investigado.  A classificação geral dos estabelecimentos de saúde apresenta-se na tabela 

1. Onde os resultados foram agrupados conforme sua classificação e nível de complexidade a 

que pertence cada estabelecimento de acordo com a metodologia proposta.  

Tabela 1

Classificação geral dos estabelecimentos de saúde em cada nível de complexidade do SUS 

obtidas através das respostas dos questionários aplicados em que foram consideradas as 

respostas favoráveis ao gerenciamento ambiental para a classificação dos mesmos. 

Estabelecimentos 
de saúde 

Nível de  
complexidade 

no SUS 

Nº respostas  
NÃO SE  
APLICA 

Nº respostas 
desfavoráveis  

ao GRSS 

Nº
respostas 
favoráveis 
ao GRSS 

%
respostas 
favoráveis 
ao GRSS  

Classificação 
Estabelece.  

de saúde 

01 Alta / Público 01 17 26 58,13% ADEQUADA
02 Média / Convênio           01 27 16 37,20% PÉSSIMA 
03 *Mac / Convênio 01 26 17 39,53% PÉSSIMA 
04 Atenção Básica 07 26 11 29,72% CRÍTICA 
05 Mac / Convênio 01 26 17 39,53% PÉSSIMA 
06 Alta / Convênio 01 15 28 65,10% ADEQUADA
07 Alta / Público 06 27 11 28,95% CRÍTICA 
08 Mac / Público 01 23 20 46,50% PÉSSIMA 
09 Média 01 30 13 30,23% PÉSSIMA 
10 Atenção Básica 08 23 13 36,11% PÉSSIMA 
11 Mac / Público 01 25 18 41,87% PÉSSIMA 
12 Média 02 25 17 40,47% PÉSSIMA 

  Classificação geral dos 

estabelecimentos
31 290 207 41,65% PÉSSIMA 

*Mac: Média e alta complexidade no SUS 



Na figura 1 apresentam-se os resultados referentes à tabulação das respostas 

favoráveis classificação ambiental dos estabelecimentos de saúde.  

Figura 1

Classificação geral dos estabelecimentos de saúde obtida através do questionário aplicado.
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Os resultados referentes à classificação de cada subcritério adotado são 

apresentados na figura 2 onde foram agrupados de acordo com a classificação ambiental 

obtida por cada um.  

Figura 2

Classificação ambiental em cada subcritério utilizado no questionário para avaliação dos 

estabelecimentos de saúde.
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Na figura 3 são apresentados os resultados obtidos em grupo pertencente ao 

subcritério manejo de resíduos, identificando o resultado obtido por cada um dentro do grupo. 

Figura 3 

Valores percentuais referentes ao manejo dos RSS nos 12 estabelecimentos de saúde e a 
classificação obtida a partir da tabulação das respostas do questionário*.
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* O eixo das abscissas corresponde ao número de repostas do questionário em percentagem e os eixo das 

ordenadas corresponde aos grupos dos subcritérios adotados.  



DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que as condições de saúde 

ambiental observadas nos estabelecimentos de saúde são consideradas péssimas em 66% 

destes (tabela 1). Dois estabelecimentos considerados como de alta complexidade, obtiveram 

classificação adequada representando 17% do total. Estes dois estabelecimentos, um 

conveniado ao SUS e outro público estadual, têm capacidade instalada para mais de 100 leitos 

e os únicos que possuem planos de gerenciamento de resíduos. A classificação crítica foi 

obtida por dois estabelecimentos de saúde, o serviço móvel de urgência inserido na alta 

complexidade e uma unidade básica de saúde, representando 17% do total. A maioria dos 

estabelecimentos, oito deles, obteve classificação péssima, totalizando 66% dos 

estabelecimentos pesquisados (figura 1).

Nos resultados referentes à classificação ambiental para cada subcritério adotado 

(figura 2), observa-se que a qualidade da água obteve classificação boa, seguida do subcritério 

biossegurança classificada como adequada. Apesar do subcritério manejo de RSS obter a 

pontuação mais baixa, apresenta classificação semelhante aos demais subcritérios 

classificados como péssimo, com variação percentual muito pequena entre estes. Essa 

constatação, provavelmente, deve-se a inexistência de medidas administrativas internas 

voltadas para a minimização dos problemas referentes ao gerenciamento ambiental destes 

estabelecimentos bem como da falta de prioridade das questões ambientais no setor saúde 

diante da política de promoção da saúde do SUS. Assim, gestores e trabalhadores, motivados 

por circunstâncias e fatores diferentes, não correspondem satisfatoriamente às boas práticas 

sanitárias em seus ambientes de trabalho e, principalmente, ao conjunto de procedimentos de 

gerenciamento interno de RSS, dispostos na lei CONAMA¹ e ANVISA10, demonstrando o 

distanciamento destes do padrão pretendido por esses órgãos. No Brasil, o manuseio e a 

disposição final dos RSS não são considerados adequados na maioria das cidades e 

acrescenta-se que alguns estabelecimentos de saúde desconhecem a quantidade e a 

composição dos resíduos que produzem 11.

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELP), o Brasil gera mais de mil toneladas de RSS por dia, das quais 

apenas 290 toneladas diárias são tratadas adequadamente, ou seja, o restante vai para os lixões 

ou aterros sanitários. Neste cenário, a região sudeste aparece como a que mais trata 

adequadamente seus resíduos infectantes, aproximadamente 37% do total gerado no País. 



Neste cenário, São Paulo é considerado como o Estado que mais trata adequadamente seus 

RSS 18.

Decorridos três anos de vigência da lei CONAMA¹ sobre os RSS, percebem-se 

ainda vários entraves quanto à resolução de problemas ambientais nos estabelecimentos de 

saúde em todos os níveis de complexidade do SUS. Decorrentes da ineficácia da lei no 

tocante ao gerenciamento correto desses resíduos nos estabelecimentos o que, provavelmente, 

resulta da falta de prioridade para investimento de recursos financeiros e humanos no setor 

ambiental dos estabelecimentos de saúde. Portanto, o foco principal tem sido para o 

tratamento de resíduos infectantes, extra-estabelecimentos, realizado por empresa terceirizada.  

Assim, o tratamento final dos infectantes tem sido a única etapa do gerenciamento 

de RSS cumprida por estes estabelecimentos em que consideram apenas o valor monetário 

pago à empresa para este fim em detrimento da responsabilidade social, da minimização dos 

riscos e da promoção de ambientes saudáveis no setor saúde. Como afirma ZANON19, estes 

resíduos não devem ser analisados apenas como uma fonte de transmissão de doenças, mas 

como um fator econômico que evade divisas para empresas, favorecendo aos que lucram 

financeiramente com a exploração de visão de periculosidade infecciosa dos resíduos, além de 

envolver vultosos interesses financeiros. 

Os resultados demonstram que o manejo de RSS intra-estabelecimentos é o que 

apresenta mais problemas quando comparado aos demais subcritérios analisados. 

Apresentando resultados discrepantes nas diferentes etapas analisadas em que foram 

identificadas variações de pontuação entre 0% e 100% (figura 3). Nos diferentes níveis de 

complexidade observam-se diferenças peculiares no tocante aos aspectos gerenciais internos, 

como: quantidade de resíduos gerados, nível de qualificação e conhecimento da lei CONAMA 

e ANVISA pelos trabalhadores, estrutura física, material e de recursos humanos, educação 

permanente, dentre outros. No entanto, foram identificados aspectos comuns entre estes, mais 

especificamente nas etapas referentes à segregação na fonte e ao tratamento e destino final 

destes.

 Estes serviços estabeleceram regras internas próprias para atender minimamente 

ao que está disposto na lei para com os infectantes gerados. Isto não significa que os 

trabalhadores destes estabelecimentos tenham construído um modelo adequado a sua 

realidade. Mas que esses gestores, diante da necessidade de adequação a nova realidade, 

coincidência ou não, utilizam as mesmas regras para a segregação dos resíduos, inclusive na 

adoção de três dos cinco grupos de resíduos estabelecidos na lei, para acondicionar os RSS 

produzidos: (A – infectantes; D – comuns; E - perfurocortantes). 



A adequação dessa metodologia para o gerenciamento de resíduos, 

provavelmente, se dá na tentativa de facilitar a segregação na fonte. Todavia, a viabilização 

dessa alternativa adotada permite a redução da quantidade de materiais, recursos humanos, 

equipamentos e de recipientes necessários ao cumprimento do conjunto de procedimentos 

estabelecidos no PGRSS e na lei. Essa alternativa, de certa forma, contraria as orientações 

contidas nas resoluções sobre os RSS onde orienta que o descarte destes deve ser feito por 

grupo e por classificação de risco10. Mas, estes procedimentos poderão induzir ao descarte 

inadequado de resíduos perigosos, como os químicos enquadrados no grupo B, 

principalmente medicações vencidas e pilhas, já que estes ainda são descartados 

indiscriminadamente em qualquer recipiente dos grupos de resíduos adotados nestes serviços. 

Mas, infelizmente, a maioria dos serviços de saúde não adota o grupo dos resíduos químicos 

por não terem para onde destinar corretamente os mesmos.   

No entanto, considera-se preocupante o encaminhamento dos RSS para o destino 

final sem a distinção por grupos, já que a legislação orienta o contrário.  Nestes 

estabelecimentos os sacos com resíduos são acondicionados indistintamente nas bombonas 

das empresas, inclusive aqueles corretamente segregados na fonte, tornando banal qualquer 

trabalho de orientação aos trabalhadores da saúde. Assim, todos os resíduos produzidos nestes 

estabelecimentos, com exceção dos comuns e alguns reciclados, sofrem o mesmo tratamento 

por incineração e posteriormente suas escórias sofrem mesmo destino final feito em vala 

específica em aterro sanitário que não possui classificação de risco.  

Apesar desta constatação, os RSS devem ser gerenciados dentro dos serviços de 

saúde. Mas, a falta de sistematização, acompanhamento minucioso por um profissional 

qualificado e treinamento para todos os trabalhadores em relação ao manejo de RSS nos  

estabelecimento de saúde, não contribui para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao 

gerenciamento de resíduos a fim de que estes profissionais possam contribuir com a 

diminuição dos riscos inerentes a estes resíduos e ao que está disposto nas resoluções sobre o 

assunto.

No setor público administrado pelo Estado a reciclagem de resíduos é realizada 

com a finalidade de minimizar a quantidade de RSS destinados à incineração e 

conseqüentemente os valores pagos por este serviço a empresa terceirizada. Embora este 

procedimento seja executado de certa forma improvisado e sem incentivos administrativos 

para permitir o desenvolvimento e consolidação dessas atividades, estas iniciativas são 

consideradas piloto servindo de espelho para gestores de municipais e instituições privadas 

do setor saúde do Estado do Rio Grande do Norte.  Os estabelecimentos que realizam a 



reciclagem de frascos de soro, vidros e caixas de papelão para minimizar a quantidade de 

infectantes, não dispõem de local apropriado para estocagem dos reciclados que são em 

locais inadequados e propensos ao acúmulo de insetos vetores e resíduos. A inexistência de 

abrigos para o acondicionamento externo dos diferentes tipos de resíduos produzidos foi 

constatada em estabelecimentos que atendem procedimentos de alta complexidade e são 

considerados geradores em potencial destes resíduos. Nos estabelecimentos de média 

complexidade e atenção básica, onde a quantidade de resíduos gerados é proporcionalmente 

menor, existe abrigo externo, mas projetado em única sala considerada subdimensionada para 

o armazenamento de todos os resíduos gerados.  

A falta de abrigos para resíduos ou de inadequações na estrutura física destes e 

dos estabelecimentos podem ser determinantes para essas instituições e interfere na 

implementação e consolidação das diferentes etapas do gerenciamento interno de resíduos e 

desenvolvimento de programas para reciclagem de resíduos intra-estabelecimentos de saúde. 

Quanto aos aspectos materiais, foi verificado que apenas um estabelecimento de saúde possui 

carro exclusivo e adequado para o transporte interno dos RSS. Nos demais estabelecimentos 

os RSS são acondicionados em sacos plásticos e transportados na mão ou em carros 

apropriados para a limpeza. Assim, além dos problemas ocasionados por falta de local 

adequado para o armazenamento interno e externo dos RSS, existem os relacionados com 

materiais equipamentos adequados para o gerenciamento interno de resíduos de saúde.    

Apesar destas constatações estes estabelecimentos encaminham seus RSS para 

tratamento por incineração, através de contratação de empresa terceirizada. Resultado este 

demonstrado no subcritério manejo de RSS (figura 3), no grupo tratamento final dos 

infectantes, em que foi o único que obteve todas as respostas favoráveis ao gerenciamento de 

resíduos e obteve classificação excelente (100%). Entretanto, esse resultado não deverá ser 

interpretado como uma situação estável, mas preocupante.  

Em relação ao encaminhamento dado ao montante de resíduos infectantes 

coletados no município de Mossoró, identificam-se questões relacionadas com o transporte e 

tratamento dentro dos limites do Município. Estes resíduos para receberem tratamento por 

incineração e disposição final de suas escórias em aterro sanitário necessitam ultrapassar as 

fronteiras municipais por mais de 250 km. Assim, considerando o fator espaço e o tempo, 

decorrem não menos que dois dias do descarte dos RSS até seu tratamento final na empresa 

incineradora localizada no Município de São Gonçalo do Amarante no Estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil. Neste sentido, pode-se considerar que existem riscos extra-estabelecimentos 

associados aos RSS se considerados a rota, o tempo, a distancia e o número de pessoas 



envolvidas neste intervalo de tempo e espaço, dentre outros, até seu destino final. 

Diante destas constatações, considera-se questionável o tratamento final da 

quantidade total dos resíduos infectantes gerados, já que se identificam vários problemas 

referentes ao gerenciamento e manejo nestes estabelecimentos. No entanto, aqui não se 

questiona quanto ao método de tratamento por incineração, se este é melhor e ambientalmente 

correto para o tratamento destes RSS, mas se a quantidade de infectantes gerados em cada 

estabelecimento tem destino final adequado e seguro. Neste sentido, é importante salientar 

que qualquer método de tratamento que possa ser aplicada aos RSS este deve garantir a 

inertização dos microorganismos patogênicos, servido de garantia não só para os 

estabelecimentos geradores de RSS, mas, principalmente, para a saúde dos indivíduos e do 

meio ambiente. 

Quanto às questões relacionadas com a biossegurança os resultados indicam sua 

classificação como adequada (figura 2). Esse dado deve-se, possivelmente, ao fato de que a 

maioria dos estabelecimentos analisados disponibiliza um ou mais tipo de EPI para a proteção 

de seus funcionários. Nos estabelecimentos de saúde as questões inerentes à biossegurança 

estão diretamente relacionadas aos riscos de exposição biológica a que os funcionários estão 

expostos e de sua prevenção por meio da adoção de medidas de segurança e ao uso de EPI4.

Diante das dificuldades enfrentadas para o funcionamento destes estabelecimentos no setor 

público a prioridade de aplicação dos recursos financeiros, provavelmente, não contemple 

satisfatoriamente a compra de EPI suficientes para suprir sua demanda. No setor privado, o 

limite para a aquisição e utilização desses equipamentos, pelo funcionário em seus 

procedimentos, é a contenção de gastos, exigida por seus administradores. 

 No entanto, os profissionais de saúde que têm acesso aos EPI em seus locais de 

trabalho, apresentam comportamentos diferenciados quanto a sua utilização. Observou-se 

desde aqueles que usam corretamente estes equipamentos até os que se mostram resistentes 

quanto ao seu uso. O mais agravante é que a maioria desses profissionais faz uso inadequado 

destes equipamentos caracterizando a desinformação quanto ao uso correto dos mesmos, 

inobservância das normas de biossegurança e inclusive a banalização dos riscos inerentes ao 

ambiente onde desenvolvem suas atividades laborais. Assim, os trabalhadores da higienização 

e limpeza dos serviços de saúde são os profissionais mais expostos aos diferentes tipos de 

injúrias decorrentes da atividade de risco que exercem. Considerando que se trata de uma 

categoria não profissionalizada e de alta rotatividade, pela condição do modelo contratual 

trabalhista diferenciado daqueles do setor público que são estatutários. Esses trabalhadores, 

pela falta de qualificação específica, utilizam técnicas domésticas para a realização de suas 



atividades, podendo resultar em um número maior de acidentes biológicos. No setor público, 

a terceirização das atividades de higienização e limpeza dificultam o treinamento periódico e 

continuados desses trabalhadores em detrimento da sobrecarga de trabalho imposto e da 

rotatividade de empresas e empregados. Situação semelhante ocorre nos estabelecimentos 

conveniados com o SUS, mas a rotatividade abrange um número maior de funcionários nas 

diferentes classes de profissionais.

Os acidentes envolvendo material biológico e perfurocortantes normalmente 

ocorrem durante a realização de procedimentos, descarte inadequado e coleta dos RSS4. Nos 

estabelecimentos estudados, onde foi possível encontrar em alguns deles registros a respeito 

dos acidentes biológicos ocorridos, a maioria dos profissionais não considera importante a 

notificação e acompanhamento dos casos. O mais agravante é que qualificam estes acidentes 

como situação rotineira dos profissionais de saúde que prestam assistência aos pacientes e o 

que pode justificar o quadro de subnotificação dos acidentes biológicos nestes 

estabelecimentos. Além disso, não se observou a existência de estratégias voltadas para 

educação permanente em saúde que contemplem as questões de biossegurança no ambiente 

hospitalar e, principalmente, pela ausência de acessibilidade a materiais perfurocortantes 

projetados com dispositivos de segurança acionados após a realização de procedimentos que 

contribuem para a redução do número de acidentes com material biológico. A ocorrência dos 

acidentes biológicos é um fato. Esta situação poderia ser minimizada através da adoção de 

estratégias e alternativas educacionais, observância das normas de biossegurança e uso 

obrigatório de EPI durante a realização de procedimentos. No entanto, “a realização de 

treinamentos com conteúdos sobre biossegurança não interferem positivamente na diminuição 

dos acidentes”20.

As poucas notificações de acidentes biológicos identificados em nosso estudo 

foram confirmadas entre trabalhadoras do sexo feminino, de nível médio e elementar 

ocorridos durante a realização de procedimentos, descarte inadequado e manejo de RSS. 

Considerando esses resultados e que os perfurocortantes após sua utilização em pacientes, 

vencidos ou extraviados, devem ser descartados passando então a condição de RSS.  Portanto, 

as ocorrências que envolvem acidentes biológicos com profissionais de saúde, com exceção 

daqueles ocorridos durante procedimentos, têm relação direta com o gerenciamento interno de 

resíduos.

Na atenção básica foram identificadas poucas notificações referentes a esses 

acidentes, mas a maioria ocorreu com profissionais odontólogos durante a realização de 

procedimentos e notificados em estabelecimento referência para o atendimento desses 



acidentes. Na média e alta complexidade, as notificações de acidentes biológicos foram feitas 

por profissionais de nível médio da enfermagem e da higienização e limpeza em seus locais 

de trabalho. Estas categorias de trabalhadores são indispensáveis para a sistematização das 

atividades do gerenciamento de RSS, por se tratar da maioria que produz e descarta e 

daqueles que recolhem os RSS gerados na instituição de saúde.

Quanto a segurança do trabalhador os resultados demonstram que há uma relação 

direta com as condições físicas e materiais insatisfatórias verificadas nestes serviços, tanto em 

estabelecimentos públicos quanto nos conveniados. Neste sentido, os recursos humanos 

disponíveis são diretamente afetados com estruturas deterioradas e insalubres que põe em 

risco a saúde e segurança desses trabalhadores e onde estão envolvidas outras questões 

relacionadas com a sobrecarga de trabalho, situações de estresse, trabalho diuturno, 

remuneração insatisfatória, etc.. A identificação desta situação permitiu a classificação desse 

subcritério como péssima (figura 2). 

Nestes estabelecimentos foram identificadas outras situações que envolvem riscos 

para os indivíduos que estão diretamente relacionadas com a falta de manutenção preventiva. 

Como as irregularidades e improvisações encontradas nas redes elétrica e hidráulica, feitas 

provavelmente para solucionar urgências, que posteriormente deveriam ser solucionadas, mas 

essa situação passa a ser permanente. Observam-se também questões relacionadas à 

inadequação do ambiente de trabalho como espaços subdimensionados, temperatura do 

ambiente interno elevada considerando as condições climáticas da região semi-árida, dentre 

outros. Essa situação prejudica não só os profissionais que trabalham neste ambiente e que 

estão constantemente submetidos às situações de riscos durante sua jornada de trabalho, mas 

também os indivíduos que necessitam e utilizam esses serviços. 

Embora existam muitos questionamentos e reivindicações dos trabalhadores desse 

setor a respeito de sua segurança no ambiente de trabalho, não foi constatada, na maioria 

destes estabelecimentos, a implementação de medidas administrativas e legais para proteção e 

segurança de seus profissionais. Neste caso, a adoção do sistema de gerenciamento ambiental 

dentro dos estabelecimentos de saúde poderá contribuir com segurança desses trabalhadores 

através do desenvolvimento de medidas e ações conjuntas com os diferentes setores do 

estabelecimento, como estabelecido na Norma Regulamentadora NR-32/2005 do Ministério 

do Trabalho para os serviços de saúde. 

No que diz respeito às condições dos efluentes líquidos nestes serviços foi 

constatado que nenhum deles possui sistema interno de tratamento de efluentes. Considerando 

seu descarte sem tratamento prévio na rede publica de esgotos como fator considerável para a 



contaminação do lençol freático e dos rios. Situação essa que contribuiu para sua classificação 

como péssima como mostrado na figura 2. Os estabelecimentos de média e alta complexidade, 

diante da possibilidade de diminuir a quantidade de RSS encaminhados para a incineração, 

descartam os excretos líquidos coletados de pacientes diretamente na rede de esgoto. “A carga 

microbiológica contida nos resíduos hospitalares é considerada altamente resistente às 

adversidades ambientais considerando as características peculiares de determinados patógenos 

contidos nestas frações”3. Portanto, não se considera seguro seu lançamento na mesma rede de 

esgoto que recebe os esgotos domésticos, sob pena de ocorrência de algum problema de 

obstrução na rede e repercussão na saúde coletiva e ambiental.  

Situação semelhante foi observada para os efluentes gasosos (figura 2). Nos 

estabelecimentos em que são utilizados esses gases, foi constatada apenas a manutenção 

preventiva, para permitir a utilização dos mesmos. Nos “setores fechados” a refrigeração 

utilizada não permite a renovação do ar. Naqueles onde se encontra instalado um sistema de 

exaustão para gases, este não funciona. Portanto, não há o controle da concentração de gases 

bem como a diminuição da carga microbiológica contida no ambiente interno, principalmente 

em setores como UTI e Centro cirúrgico. Estas constatações permitem inferir que os gases 

utilizados nestes setores, por se encontrarem confinados nestes ambientes, podem causar 

problemas mais sérios aos indivíduos quando inalados em quantidades superiores aos limites 

permitidos. No entanto, diante das evidências quanto às irregularidades, esse problema parece 

não ter maior relevância para os órgãos públicos fiscalizadores e gestores da saúde e meio 

ambiente que parecem negligenciar o risco inerente de acidentes com os gases utilizados nos 

serviços de saúde.

Em relação a qualidade da água utilizada nestes serviços foi considerada boa 

(figura 2). Porém, a lavagem dos reservatórios não é realizada pela maioria dos 

estabelecimentos e aqueles que realizam não fazem análises periódicas da água. Esta situação 

demonstra uma relativa displicência dos administradores hospitalares que não priorizam a 

qualidade de um veículo preponderante para a realização de procedimentos determinantes 

para o atendimento aos pacientes e inclusive a prevenção e controle das infecções hospitalares 

através da higienização das mãos. Apesar da Companhia de Abastecimento de Água do 

Estado do Rio grande do Norte - CAERN emitir um demonstrativo positivo a respeito da 

qualidade da água fornecida, o controle interno pelos estabelecimentos de saúde, por meio de 

análises físico-químicas e microbiológicas, se faz necessário no sentido de garantir sua 

qualidade. Mesmo a despeito da existência do VIGIÁGUA - Vigilância da qualidade da água 

para consumo humano neste Município, que faz o monitoramento da água fornecida a 



população.

Portanto, no presente estudo, os três níveis de complexidade de atendimento do 

SUS apresentam diferenças e dificuldades quanto ao gerenciamento ambiental nos aspectos 

estruturais, materiais, equipamentos e de recursos humanos. A atenção básica apresenta-se 

como a que menos adota procedimentos adequados referente ao gerenciamento ambiental e de 

RSS e a que mais desconhece os procedimentos técnicos em relação ao seu tratamento e das 

resoluções pertinentes ao assunto. Seus principais problemas quanto ao manejo de RSS dizem 

respeito ao descarte de vacinas impróprias para uso sem tratamento prévio, perfurocortantes 

descartados em vasilhames improvisados e os resíduos produzidos na realização de 

procedimentos pela equipe de saúde da família, outros profissionais ou familiares, na 

residência do paciente. Neste sentido, o papel educativo dessas equipes parece não contemplar 

as demandas ambientais, principalmente em relação às atitudes de seus profissionais frente à 

responsabilidade social, ambiental e de saúde para com os usuários do SUS.   

Situação semelhante foi constatada em estabelecimentos de média complexidade, 

mas, identificam-se ações isoladas em relação aos procedimentos de manejo de RSS. A 

desinformação a respeito da legislação sobre os RSS é também identificada, sendo este um 

fator considerável já que os problemas provenientes da situação ambiental encontrada nestes 

estabelecimentos são em parte decorrentes deste fator. Neste nível de complexidade, mesmo 

em estabelecimentos onde os procedimentos geram uma quantidade proporcionalmente menor 

de resíduos infectantes, há uma tendência entre os profissionais em considerar todos os 

resíduos gerados como infectantes. Mesmo aqueles resíduos classificados como comuns, 

recicláveis ou não, têm o mesmo destino. Esta forma de descarte aumenta consideravelmente 

a quantidade de resíduos destinados à incineração e consequentemente os valores pagos a 

empresa incineradora.   

Na alta complexidade, que também faz atendimento a pacientes dos outros níveis 

de complexidade anteriores, a produção de RSS é a mais alta. Contudo, apresenta menos 

problemas referentes ao gerenciamento ambiental interno se comparado com os demais 

níveis. Realizam as diferentes etapas de gerenciamento de RSS, no entanto falta-lhes um 

abrigo externo de RSS apropriado, para comportar os diferentes tipos de resíduos produzidos, 

inclusive os da reciclagem. Esta metodologia de segregação e armazenamento interno de RSS 

é eficaz na redução dos infectantes e proporciona o aumento na quantidade dos reciclados. 

Neste sentido, a alocação de recursos deve estar embasada na lógica de baixa produção de 

resíduos infectantes, o que poderá ser o fator determinante para a liberação de recursos pelos 

gestores. Esta constatação deve-se, provavelmente, a necessidade de adequar-se as exigências 



legais quanto ao gerenciamento interno de resíduos, liberação de alvarás de funcionamento 

pela vigilância sanitária o que permitem ao estabelecimento cadastrar e disponibilizar 

diferentes procedimentos a população através do SUS.  

Os estabelecimentos inseridos na alta complexidade têm sua relevância dentro do 

setor saúde, mas destaca-se principalmente pela sua importância social, servindo de referência 

para usuários e estabelecimentos de saúde em geral e, conseqüentemente, para o 

desenvolvimento local do município. Portanto, têm uma visibilidade pública maior do que os 

outros níveis de complexidade inclusive para outras questões como é o caso da destinação 

final dos resíduos produzidos nestes estabelecimentos. Inclusive servem como espelho para 

outros serviços quando atendem as exigências legais feitas pelos órgãos fiscalizadores como a 

vigilância sanitária, poder público da saúde e meio ambiente, dentre outros. Estes órgãos 

consideram a importância sanitária, social, territorial, ambiental, econômica e de saúde, que 

estes serviços têm no contexto em que se inserem. Por este motivo exigem destes serviços o 

atendimento das condições mínimas necessárias para seu funcionamento e atendimento a 

população.

Há, portanto, uma relação inversa entre os níveis de complexidade, a quantidade 

e, possivelmente, a periculosidade dos RSS produzidos, tanto em estabelecimentos públicos 

como nos conveniados com o SUS. Quanto maior o nível de complexidade maior a geração 

de RSS e menor a problemática da gestão ambiental e dos resíduos. Mas, independentemente 

da quantidade e da qualidade dos RSS produzidos nestes estabelecimentos eles devem ser 

destinados adequadamente a fim de evitar maiores danos à população e ao meio ambiente.  

Considerando a situação diagnosticada da saúde ambiental e da gestão dos RSS 

nos estabelecimentos de saúde do Município de Mossoró-RN, infere-se que há possibilidade 

de agilizar o processo de adequação ao que está disposto nas resoluções CONAMA¹ e 

ANVISA10 nos estabelecimentos de alta complexidade, por estes já apresentam iniciativas e 

alternativas voltadas para o gerenciamento ambiental e de RSS. Mas em relação aos níveis 

inferiores de complexidade a situação pouco se modificou. Mas, considera-se que ao 

iniciarem seu processo de implantação, ocorrerá uma consolidação mais rápida destas 

atividades do que na alta complexidade.  

 Diante da falta de investimentos e iniciativas dos gestores da saúde em relação 

aos problemas de saúde ambiental identificados nos estabelecimentos durante a pesquisa, faz-

se necessário o empenho dos gestores para incentivar o desenvolvimento de atividades 

voltadas para a qualidade ambiental em estabelecimentos de saúde. Esta necessidade deverá 

ser perseguida tanto por estabelecimentos públicos quanto conveniados e incentivados por 



gestores públicos da saúde e de meio ambiente, Organizações Não Governamentais – ONG, 

dentre outros. A fim de que sejam possibilitadas as condições legais e administrativas 

necessárias para implantar e implementar um sistema de gestão ambiental nos serviços de 

saúde que favoreça as peculiaridades de cada nível de gestão no SUS. Neste sentido, o 

gerenciamento ambiental em saúde poderá ser utilizado como instrumento de gestão integrada 

com o objetivo de promover as condições ambientais adequadas nos estabelecimentos de 

saúde. Sua efetivação, conseqüentemente, trará benefícios para gestores, trabalhadores e 

usuários do sistema de saúde.  

Portanto, a resolutividade dos problemas de saúde ambiental, discutidos neste 

estudo, perpassa pela integração intersetorial, como proposto pelo SUS. Possibilitando um 

amplo debate para a proposição de políticas públicas eficazes quanto à saúde ambiental nos 

estabelecimentos de saúde que respeitem as especificidades e demandas de cada nível de 

complexidade. Assim, o poder público através de seus órgãos fiscalizadores e regulamenta 

dores precisam articular diferentes mecanismos e setores que contribuam para a discussão e 

efetivação das ações e medidas necessárias ao desenvolvimento adequado da gestão ambiental 

e de RSS nos estabelecimentos do SUS. Ou restringirem-se a repetidas avaliações e multas, 

desconhecidas pelo conjunto dos trabalhadores, que não surtem efeito educativo e não 

garantem melhorias das condições ambientais nestes estabelecimentos.  



CONCLUSÃO 

A análise do gerenciamento ambiental nestes estabelecimentos de saúde, inseridos 

nos três níveis de complexidade do SUS, permitiu compor um diagnóstico comparativo entre 

os mesmos, onde foi possível identificar a fragilidade de sua gestão ambiental. Seus principais 

problemas estão diretamente relacionados à falta de sistematização de ações específicas de 

gerenciamento ambiental em cada estabelecimento e de recursos financeiros e humanos.  

Assim, faz-se necessário o investimento financeiro e humano na saúde ambiental 

dos estabelecimentos de saúde. Estes recursos devem ser destinados para a compra de 

materiais e equipamentos próprios ao gerenciamento ambiental e de RSS. além do 

investimento em educação permanente voltada para a sensibilização de seus recursos 

humanos quanto às questões ambientais. Os profissionais da saúde são os sujeitos que 

constroem as condições ambientais internas nos estabelecimentos em que trabalham e são 

determinantes da quantidade e da qualidade dos resíduos gerados. Portanto, os RSS precisam 

ser percebidos como responsabilidade imediata de cada profissional de saúde.

Diante das diferentes demandas da saúde ambiental nos estabelecimentos de 

saúde, considera-se necessário que o setor público da saúde possa nortear as diferentes 

questões colocadas no dia-a-dia dos serviços de saúde. Desta forma, poderá contribuir com a 

diminuição das conseqüências dessa relação na qualidade de vida e de bem estar dos 

trabalhadores do setor saúde bem como da sociedade e do meio ambiente a partir de então.  

Espera-se que este estudo possa ser utilizado como subsídio para avaliação 

ambiental e posterior adequação dos procedimentos técnicos de GRSS. Servindo como 

instrumento norteador de proposições para o melhoramento ambiental nos estabelecimentos 

de saúde.

Neste sentido, propõe-se a criação de núcleos de gerenciamento de resíduos nos 

estabelecimentos de saúde, através de portarias específicas, prevendo recursos humanos, 

financeiros e estruturais que garantam a consolidação das atividades gerenciais e educacionais 

em saúde ambiental. Aliada a esta proposição considera-se pertinente a criação de 

subcoordenadorias de gerenciamento ambiental e de RSS nas secretarias de saúde para que 

possam acompanhar, elaborar e desenvolver políticas referentes a saúde ambiental nos 

estabelecimentos de saúde a fim de  contribuir com a redução dos riscos ambientais e a 

melhoria do meio ambiente dentro e fora dos estabelecimentos de saúde.  
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RESUMO

O propósito desse artigo é mostrar a trajetória metodológica da pesquisa-ação em saúde 

ambiental nos estabelecimentos de saúde no âmbito do SUS, com ênfase para o manejo de 

resíduos de serviços de saúde. Para efetivação do trabalho através da metodologia da 

pesquisa-ação, percorreram-se as fases de diagnóstico situacional, campo de observação, 

estratégia e plano de ação, aprendizagem e avaliação. A utilização dessa metodologia 

possibilitou o desenvolvimento de atividades educativas a respeito do manejo de resíduos e 

das condições ambientais internas destes serviços. Assim, foi possível promover a reflexão de 

aspectos fundamentais e particulares, não só do processo gerencial da saúde ambiental dentro 

destes estabelecimentos de saúde, mas, sobretudo, do reconhecimento individual e coletivo 

das responsabilidades sobre as condições do ambiente de trabalho. E, fundamentalmente, para 

a necessidade de mudança de mentalidade e atitudes desses trabalhadores no sentido de 

contribuir e promover a saúde dos indivíduos e do meio ambiente. 

PALAVRAS – CHAVE: Pesquisa-ação, saúde ambiental, SUS. 



ABSTRACT 

The purpose of this article is to show the methodological trajectory of the research-action in 

environmental health in the health establishments in SUS Scope, with emphasis for the 

services residues handling of health. For work efetivação through the research-action 

methodology, it runninged through the diagnosis situational phases, observation field, action 

strategy and plan, learning and evaluation. The utilization of this methodology enabled the 

development of educational activities concerning about of the residues handling and of the 

internal environmental terms of these services. This way, it was possible to promote the 

reflection of fundamental and particular aspects, not only of the managerial process of the 

environmental health inside these health establishments, but, above all, of the individual 

recognition and responsibilities collective on the working environment terms. And, 

fundamentally, for the need to mentality and attitudes change of these workers in the sense of 

contributing and to promote individuals' health and of the environment. 

KEYWORDS: Research-action, environmental health, SUS. 



INTRODUÇÃO

A pesquisa tratada nesse artigo dedicou-se a discutir e analisar os diferentes 

problemas que envolvem o gerenciamento de resíduos em estabelecimentos de saúde na 

cidade de Mossoró – RN, a partir da metodologia da pesquisa-ação. Embora privilegie o lado 

empírico, a abordagem parte sempre do referencial teórico, sem o qual a pesquisa-ação não 

faria sentido (THIOLLENT, 1986). 

A partir do diagnóstico realizado em doze estabelecimentos de saúde da cidade, 

inseridos nos três níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde – SUS, fase inicial da 

pesquisa, permitiu identificar diferentes problemas distribuídos nas diferentes etapas de 

gerenciamento interno dos RSS. Além disso, os sujeitos deste processo demonstraram 

dúvidas, desconhecimento e preocupações relacionadas a essa nova demanda em seus locais 

de trabalho. 

A partir do conhecimento sobre os diferentes problemas que envolvem esse 

processo de gerenciamento ambiental dentro dos estabelecimentos de saúde, considerou-se a 

necessidade de intervir sistematicamente, iniciando com o planejamento das ações educativas 

em conjunto com os trabalhadores desses estabelecimentos.  

Portanto, os problemas de desenvolvimento dos indivíduos são inseparáveis do 

ambiente de desenvolvimento social das populações envolvidas e inseparáveis dos problemas 

da reprodução e do desenvolvimento das sociedades (SAMAJA, 2000).  

Apesar das premissas e dificuldades cotidianas referentes aos vários aspectos da 

saúde ambiental nos estabelecimentos de saúde identificados na fase de diagnóstico, foi 

possível encaminhar as ações educativas propostas. Considerando as fases a serem 

percorridas, considera-se que as ações educativas ao longo deste processo poderão contribuir 

de forma significativa no atendimento das necessidades do conjunto dos trabalhadores e 

gestores destes estabelecimentos. A pesquisa-ação, dentro de seus princípios, “configura-se

como uma ação que cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que 

visualizam a continua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática” (FRANCO, 

2005).

Com a implementação do Pacto de Gestão do SUS, foram previstas várias 

políticas voltadas para os serviços de saúde, dentre estas se encontra a educação em saúde. 

Essa política visa contribuir para transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização 

das ações e dos serviços de saúde, os processos formativos e as práticas pedagógicas na 



formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Assim, o enfoque nos problemas 

cotidianos das práticas das equipes de saúde de forma institucionalizada no processo de 

trabalho torna possível a capacidade de gerar compromissos entre trabalhadores, gestores, 

instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e individual dos 

mesmos (BRASIL, 2006).  

Portanto, as diretrizes da saúde ambiental tratam de um campo de práticas 

intersetoriais e transdisciplinares voltadas aos reflexos, na saúde humana, das relações 

ecogeossociais do ser humano com o meio ambiente, com vistas ao bem estar, a qualidade de 

vida e a sustentabilidade, a fim de orientar políticas públicas com participação e controle 

social (BRASIL, 2007). 



METODOLOGIA

A pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa empírica, concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo, com a qual se 

estabeleceu o envolvimento cooperativo entre pesquisadores e participantes da situação 

problema. O desenvolvimento do estudo pelo método da pesquisa-ação possibilita que o 

pesquisador tenha um papel ativo para intervir nos problemas, na organização e 

acompanhamento das ações. FRANCO (2005) considera que a imprevisibilidade é um 

componente fundamental à prática da pesquisa-ação: 

“A metodologia da pesquisa-ação, implica em considerar a complexidade, a 
imprevisibilidade, a oportunidade, gerados por alguns acontecimentos 
inesperados, a fecundidade potencial de alguns momentos que emergem da práxis” 
(Idem, 2005: p.497).   

Desta interação entre teoria e prática resulta a priorização do problema a ser 

pesquisado e das soluções a serem transformadas em ações concretas. Assim, a pesquisa não 

se limita à ação propriamente dita. Mas, pressupõe um aumento do nível de conhecimento e 

de consciência dos indivíduos em relação ao tema abordado, ao qual se relaciona com a 

situação que vivenciam o que também não exclui o próprio pesquisador deste processo. 

Essa metodologia não se faz por meio das etapas de um método. Mas, se organiza 

pelas situações relevantes que emergem ao longo do processo. Configura-se por abordagens 

interpretativas de análise, estruturada sob a forma de participação crítica, cujo processo de 

pesquisa deverá permitir reconstruções e reestruturação de significados e caminhos em todo 

desenrolar do processo (FRANCO, 2005). 

De acordo com essa metodologia, os aspectos práticos de concepção e 

organização do trabalho apresentam fases que não são rigorosamente seqüenciais, sendo seu 

planejamento flexível e passível de adequação às necessidades do pesquisador e dos 

participantes (THIOLLENTE, 1992). Portanto, para a efetivação do trabalho de pesquisa 

foram percorridas diferentes fases, como segue. 



FASE PRELIMINAR : INSERÇÃO DA PESQUISADORA NOS LOCAIS ONDE A 

PESQUISA SERÁ DESENVOLVIDA. 

Diante do desafio de pesquisar os RSS nos estabelecimentos de saúde da cidade 

de Mossoró-RN, surgiu o primeiro questionamento na fase inicial da pesquisa: como coletar 

dados referentes ao meu objeto de estudo, sem deter pouca ou nenhuma informação sobre 

estes estabelecimentos? Este questionamento possibilitou uma nova fase para a pesquisa. 

Assim, considerou-se pertinente o reconhecimento dos sujeitos e das instituições antecedesse 

a fase de diagnóstico. Esta decisão contribuiu para a sistematização adequada das atividades 

da pesquisa nos serviços de saúde. 

 Neste sentido, antes de iniciar a fase de diagnóstico foi feito o reconhecimento 

dos estabelecimentos onde a pesquisa se desenvolveria. Feito contato com os sujeitos da 

pesquisa, profissionais de saúde e gestores destes serviços, na tentativa de conhecer a 

realidade estrutural e humana desses serviços. Verificando de que forma as atividades 

educacionais poderiam ser planejadas e implementadas sem desconsiderar os diferentes níveis 

organizacionais e de complexidade de cada serviço.

Para tanto, considerou-se a flexibilidade metodológica como um de seus 

componentes essenciais para permitir a inserção do pesquisador na realidade pesquisada, mas 

sem perder seu rigor científico que toda pesquisa requer. Neste sentido, os doze 

estabelecimentos de saúde foram visitados antes de realizar qualquer procedimento de coleta 

de dados nestes locais. De acordo com FRANCO, 2005: 

“Desde sua origem a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do 
conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na 
realidade que pesquisa. Essa imbricação entre pesquisa e ação faz com que o 
pesquisador, inevitavelmente, faça parte do universo pesquisado, o que, de alguma 
forma, anula a possibilidade de uma postura de neutralidade e de controle das 
circunstancias de pesquisa”(Idem, 2005:p.490).

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

A fase considerada exploratória foi iniciada a partir do diagnóstico situacional. 

Para a realização dos procedimentos de coleta de dados e informações, disponível nestes 

estabelecimentos a respeito da saúde ambiental e dos RSS, foi necessário a realização de 



entrevistas com os responsáveis pelo setor de gerenciamento de RSS, higienização e limpeza 

e o administrativo de cada serviço de saúde. Os problemas, questionamentos e sugestões 

apreendidos através da realização deste diagnóstico evidenciaram a necessidade de 

abordagem e análise dessas falas e depoimentos possibilitando apreender seus significados, 

conhecimentos e vivências a respeito da saúde ambiental nos serviços de saúde.  

O registro de dados foi feito referente à tabulação das respostas dos questionários, 

da fundamentação teórica, interpretações e sínteses da pesquisadora, como também da 

descrição das atividades e práticas em grupo voltadas para a temática saúde ambiental nos 

estabelecimentos de saúde. Neste sentido, FRANCO, 2005 afirma que “no processo de coleta 

de dados, registrá-los coletivamente, discuti-los e contextualizá-los, já se está caminhando 

para a construção dos saberes e para seu compartilhamento, num processo único, dialético”. 

CAMPO DE OBSERVAÇÃO E AMOSTRAGEM. 

Esta fase caracterizou-se por delimitar o campo de estudo. Considerando 

operacionalmente inviável o desenvolvimento de atividades em todos os estabelecimentos de 

saúde do Município de Mossoró-RN, optou-se pela amostragem intencional, de 

representatividade qualitativa e quantitativa. Cujo critério foi à inserção destes 

estabelecimentos em algum nível de complexidade do SUS (Atenção Básica, Média e Alta 

complexidade). Considerando que a produção de resíduos no setor público da saúde insere-se 

nesses três níveis de complexidade. 

O Município de Mossoró está situado na mesorregião Oeste do estado do Rio 

Grande do Norte, com área de 2.110 km² e população 226.975 habitante. Possui 178 unidades 

de saúde (hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e atendimentos ambulatoriais, 

unidades básicas de saúde, etc.), e 961 leitos distribuídos entre as esferas públicas e privada e 

em diversas especialidades (IBGE, 2007). 

Neste sentido, foram alvos deste estudo doze estabelecimentos de saúde 

inseridos nos três níveis de complexidade do SUS em Mossoró-RN. Mas no tocante ao 

desenvolvimento de atividades educacionais em saúde ambiental foram selecionados cinco 

estabelecimentos inseridos em níveis de complexidade diferentes, como segue:  uma Unidade 

Básica de Saúde, um hospital público referência em doenças infecto-contagiosas, um hospital 

conveniado com o SUS, um hospital geral referência em urgência e emergência e uma 

Unidade de Pronto Atendimento.  



ESTRATÉGIA E PLANO DE AÇÃO

Depois de identificadas as necessidades dos estabelecimentos de saúde nas questões 

referentes à saúde ambiental foram propostas ações educativas, tanto pela pesquisadora como 

pelos gestores e trabalhadores destes estabelecimentos. Foi necessário fazer alguns recortes 

inclusive na quantidade de estabelecimentos de saúde onde seriam realizadas as atividades 

educativas. Assim, as ações foram organizadas de acordo com o interesse, a adesão do 

estabelecimento e, inclusive, da necessidade de entender as questões referentes à saúde 

ambiental e o gerenciamento de RSS.  

Neste sentido, o desenvolvimento destas atividades foi possibilitado através de 

parcerias com diferentes setores destes serviços, como segue: Núcleo de Saúde do 

Trabalhador, Comissão de Controle de Infecção (CCI), Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar (NVEH), Coordenação de Enfermagem, Núcleo de Gerenciamento de Resíduos 

(NGRSS), higienização e limpeza, administração hospitalar e funcionários de um modo geral. 

Para tanto, foram obedecidos os aspectos concernentes às resoluções 306/2004 da ANVISA e 

385/2005 do CONAMA. 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais de saúde pertencentes ao quadro de 

funcionários destes estabelecimentos. As atividades foram ministradas com auxílio de 

apostilas, retro-projetor, projetor de multimídia, cartazes, apostilas e cartilha educativa. Ao 

final de cada atividade os questionamentos e observações mais freqüentes abordados pelos 

participantes, foram anotados em “caderno de campo”, para posterior análise.  Como afirma 

LAVOE, MARQUIS E LAURIN (1996), “este instrumento é necessário para consignar os 

dados recolhidos durante todo o processo de pesquisa, de forma a objetivar o vivido e o 

compreendido”. As atividades transcorreram durante a pesquisa no período referente a março 

de 2006 a outubro de 2007, como segue. 

Atividade 1: I Semana de Saúde do HRTM.

 A Semana de Saúde do Hospital Regional Tarcisio Maia – HRTM transcorreu no 

período de 27 a 31/03/2006. Contava com extensa programação educativa voltada para um 

público exclusivo composto por vários profissionais do setor saúde. 

A programação constava de palestras abordando temas sugeridos pelos profissionais, 



aprendidos durante o diagnóstico situacional bem como aqueles sugeridos pela comissão 

organizadora do evento que teve a seguinte composição: a pesquisadora, uma enfermeira da 

CCI, uma enfermeira do núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar, três técnicos de nível 

médio e o administrador do hospital. A participação do diretor administrativo do hospital nas 

reuniões garantiu os recursos financeiros necessários à efetivação do evento facilitando a 

tomada de decisões pela comissão organizadora do evento. Para a divulgação do evento foi 

confeccionado folders, cartazes e faixas. Além do material impresso a divulgação também foi 

feita através de jornais, emissora de rádio e TV local (apêndice 1). 

Foi confeccionada uma cartilha educativa abordando os principais assuntos das 

palestras, como: biossegurança; resíduos de serviços de saúde; acidentes com 

perfurocortantes; recomendações em caso de exposição a material biológico; doenças 

ocupacionais; dentre outros (apêndice 2).

A participação do público oscilou em torno de 250 pessoas por dia. O local foi o 

auditório da faculdade de medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN, edificado ao lado do HRTM, facilitando a participação dos funcionários deste 

hospital. Os participantes inscritos receberam cartilha educativa, certificado, crachá e bolsa 

confeccionada com o logotipo do evento.  

Como este evento foi considerado inédito no setor saúde da cidade de Mossoró-RN, a 

comissão organizadora decidiu por convidar outros serviços de saúde, considerando essa 

interação de suma importância para profissionais e serviços de saúde. Assim, foi enviado 

convite às unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, SAMU e hospitais 

públicos e privados do município.

Atividade 2:Curso básico sobre resíduos de serviços de saúde 

O curso básico sobre resíduos de serviços de saúde foi realizado em apenas um 

estabelecimento de saúde, o hospital público para urgências emergências. A proposta do curso 

foi feita aos departamentos de saúde do trabalhador e recursos humanos deste 

estabelecimento. O objetivo deste curso foi contribuir com informações pertinentes a respeito 

da saúde ambiental e o controle de resíduos de serviços de saúde com enfoque na realidade do 

serviço (figura 3).

Foram oferecidos três cursos distribuídos nos meses de abril, julho e outubro de 

2007. O curso transcorreu durante três dias cuja carga horária foi de 40h/a, iniciando às 



13:30h e encerrando às 17:30h com participação de 40 pessoas por curso. As aulas foram 

expositivas utilizando recursos didáticos como projetor de multimídia, computador, pincel e 

quadro branco. Além de material demonstrativo como: caixas para perfurocortantes, sacos 

para lixo e equipamentos de proteção individual.

Como subsídio para as aulas expositivas foi confeccionado uma apostila em que 

abordava o tema saúde ambiental nos estabelecimentos de saúde em cinco eixos principais: 

Meio ambiente: conceito, educação ambiental, poluição ambiental (água, solo e ar), 

grupos de resíduos sólidos, princípio dos três R. 

Controle de vetores: fatores que propiciam o aumento dos vetores e medidas 

preventivas.

Controle de efluentes líquidos e da qualidade da água para abastecimento 

humano: doenças relacionadas à transmissão hídrica, armazenamento, qualidade, 

controle físico-químico e microbiológico. 

Resoluções: 358/2005 CONAMA e 306/2004 ANVISA. 

Prevenção de riscos relacionados ao manejo de RSS: controle de riscos (físicos, 

químicos e biológicos), biossegurança, classe de riscos, medidas preventivas para 

acidentes com perfurocortantes.

Atividade 3: Palestra: Riscos no manejo de resíduos infectantes 

A palestra sobre os riscos no manejo de resíduos infectantes foi realizada em cada 

um dos cinco estabelecimentos de saúde. Abordando questões específicas de cada 

estabelecimento relacionado com o tema. Teve por objetivo informar aos profissionais de 

saúde a respeito dos riscos durante os procedimentos de manejo de resíduos infectantes com 

ênfase para os perfurocortantes. A participação ficou em torno de 30 pessoas por palestra. 

Atividade 4: Reuniões rápidas com funcionários, pacientes e acompanhantes a respeito 

do descarte de resíduos. 

Essas atividades não foram planejadas, mas surgiram como necessidade dos 

setores a partir das atividades educacionais citadas anteriormente. O total de reuniões não foi 



computado, mas, foram realizadas em cada turno de trabalho e em setores diferentes. A 

participação ficou em torno de 4 profissionais por setor. A duração ficou em média de quinze 

minutos por reunião. Todos os setores que prestam assistência ao paciente foram atendidos.  

Com os pacientes e acompanhantes as palestras foram feitas dentro das enfermarias, 

semanalmente, sem dia certo, por um período aproximado de três meses, média de cinco 

minutos para cada enfermaria com três leitos.  

Atividade 5: Orientações aos funcionários da higienização e limpeza: Manejo de RSS 

                  Esta atividade foi programada a fim de capacitar os profissionais da higienização e 

limpeza dos cinco estabelecimentos onde se desenvolveram as atividades educativas em saúde 

ambiental. Neste sentido, foi realizada uma reunião em cada estabelecimento com uma hora 

de duração em média. Assim, as orientações quanto ao manejo correto dos resíduos, 

identificando todas as etapas de seu manejo interno, foram feitas atendendo as normas de 

biossegurança, uso obrigatório de EPI e a legislação vigente (RDC 358/2005 do CONAMA e 

306/2004 da ANVISA). 

Atividade 6: Participação na I Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

– SIPAT do Hospital Regional Tarcísio Maia 

                   A semana interna de prevenção de acidentes do HRTM ocorreu no período de 23 

a 27 de julho de 2007, realizada em parceria com diversos setores do hospital (figura 4).

A contribuição da pesquisadora foi sua participação no dia 23/07/2007 como debatedora em 

“mesa redonda” sobre o tema: Riscos no ambiente hospitalar. O debate foi realizado com 

outros profissionais e participação do público, abordando três tipos de riscos: Riscos físicos - 

Técnico do SENAI; Riscos químicos - Bioquímica do HRTM; Riscos biológicos - Bióloga 

(pesquisadora).  O público presente ficou em torno de 50 pessoas entre profissionais do 

hospital e convidados.



APRENDIZAGEM: TROCA MÚTUA DE INFORMAÇÕES 

Durante essas atividades educativas foram apresentados pelos participantes vários 

questionamentos a respeito das questões ambientais em saúde de cada estabelecimento. Nesta 

ocasião, pode-se observar que a abordagem teórica feita pela pesquisadora entrava em 

confronto com a realidade e conceitos dos participantes em relação ao tema abordado. No 

entanto, este confronto foi benéfico para ambos em que foi possível discutir as questões da 

saúde ambiental não apenas sob um único ponto de vista mas sobre vários aspectos da vida 

profissional e social em que todos estão inseridos.

Nestes momentos educativos a principal estratégia utilizada foi à exposição 

dialogada. Utilizando-se de recursos didáticos como apostila, cartazes, projetor de multimídia, 

dentre outros. Também se utilizou lousa branca ou folha de papel madeira para fazer 

anotações dos pontos mais destacados pelo grupo, a fim de chamar a atenção dos participantes 

sobre suas abordagens e de sua contribuição na busca coletiva da solução dos problemas no 

ambiente de trabalho. A síntese de cada atividade foi anotada em caderno de campo onde se 

fazia destaque para os principais questionamentos posterior análise qualitativa pela 

pesquisadora.

As atividades distribuíram-se da seguinte forma: semana de saúde (01), cursos 

sobre RSS (03), mesa redonda risco no manuseio de RSS (01), participação na I SIPAT do 

HRTM (01), reuniões rápidas com os funcionários dos setores (várias), reuniões com os 

funcionários da higienização e limpeza (05). Ao final do processo foram realizadas mais de 

doze atividades envolvendo discussões a respeito da saúde ambiental e do manejo de resíduos 

nos estabelecimentos de saúde. 



AVALIAÇÃO

As atividades apresentadas neste estudo desenvolveram-se nas instalações dos 

próprios estabelecimentos de saúde, com exceção a Semana de Saúde do HRTM, com o 

intuito de permitir uma ampla participação dos funcionários. Mesmo que em alguns 

estabelecimentos não se encontrasse uma estrutura adequada para o desenvolvimento das 

atividades educativas, como cadeiras suficientes, local arejado e adequado para a utilização 

dos instrumentos pedagógicos, etc. Considera-se imprescindível o desenvolvimento de 

atividades educacionais em saúde ambiental, permitindo o envolvimento de instituições, 

setores e saberes diferentes, a fim de se conhecer os problemas relacionados com a temática 

ambiental em que ambos estão intrinsecamente relacionados com a do setor saúde.    

A abordagem e a metodologia utilizadas nestas atividades foram consideradas 

satisfatórias. Mesmo que as adequando em cada atividade e estabelecimento de saúde foi 

possível superar as limitações pessoais e coletivas, para que atividades em grupo tivessem o 

melhor aproveitamento possível, mesmo ciente de que não atingiria todos os funcionários. 

Principalmente, nos hospitais maiores, onde a demanda de atendimentos e de tarefas limitou a 

participação dos profissionais, além do desinteresse de alguns sobre o tema. 

A maioria dos participantes fez questionamentos sobre a possibilidade da 

realização de cursos e palestras sobre o assunto a fim de que todos os funcionários passassem 

a compreender e colaborar com as questões da saúde ambiental discutidas nestas atividades. 

Essa abordagem demonstrou de certa forma o grau de sensibilização atingido por estes 

indivíduos, demonstrando interesse pela resolutividade dos problemas. Além do motivo da 

maioria considerar esta nova proposta importante para o bem estar de todos e de se 

estabelecer e adequar novos procedimentos a atividade que exercem, sabem que este novo 

contexto envolve responsabilidade, compromisso e adequações as atividades que exercem em 

cada local de trabalho.

Os encontros propiciaram importantes reflexões ampliando o conhecimento 

desses indivíduos a respeito do assunto e inclusive da proposição soluções para a 

minimização dos problemas relacionados com o meio ambiente destes serviços. Embora 

tenham manifestado preocupações para com a possibilidade de mudanças e adequações 

relacionadas ao manejo de resíduos, a maioria mostrou-se satisfeita com os encaminhamentos 

propostos que contribuíam para a minimização dos riscos em relação ao manejo de RSS. 

Mesmo estes profissionais não exercendo poder de persuasão com os gestores destes serviços, 

no tocante a compra de matérias e equipamentos que são indispensáveis ao gerenciamento 



interno dos RSS, consideraram importante a comunicação dos problemas discutidos aos 

respectivos gestores a fim de estes pudessem ficar cientes da necessidade de liberação de 

recursos para aquisição dos mesmos.  

Muitos trabalhadores desses estabelecimentos, principalmente dos hospitais, que 

trabalham diretamente com o paciente, não foi possibilitado a participação nessas atividades. 

Mas os profissionais de enfermagem e da higienização foram contemplados, o que nos 

pareceu muito importante por se tratar da categoria que descarta e de outra que coleta. Não foi 

proposto nenhum tipo de avaliação das atividades, mas a maioria comentou sobre a 

importância dessas atividades durante e após o termino das mesmas.  

A abordagem das questões ambientais no setor saúde é atualmente, um grande 

desafio. Mesmo que o momento atual seja considerado de transição, entre o antigo que 

negligencia as questões ambientais e o novo que propõe a sustentabilidade ambiental para as 

diversas atividades profissionais, não impede o desenvolvimento de atividades educativas em 

saúde ambiental bem como do gerenciamento ambiental nos estabelecimentos de saúde. A 

gestão ambiental em saúde poderá prever várias ações voltadas para o controle ambiental 

como, por exemplo, a reciclagem de resíduos, controle de pragas e de água para o consumo 

humano, dentre outros.   

Essa transição não se refere apenas às questões legais e institucionais, mas, 

sobretudo, para a mudança de postura dos indivíduos para o enfretamento dos problemas 

coletivos. Onde a participação dos indivíduos é considerada imprescindível para o 

enriquecimento da pesquisa e da proposição de solução dos problemas em cada atividade, 

permitindo identificar nuances que apenas esses momentos puderam proporcionar. 



CONCLUSÃO 

A oportunidade de discutir e propor ações que promovam o melhoramento dos 

problemas identificados durante a pesquisa foi uma experiência gratificante. A flexibilidade 

que o próprio método permite para ao planejamento de atividades no transcorrer da pesquisa 

possibilitou em resultados benéficos tanto para os participantes e instituições envolvidas 

como para a pesquisadora.  

A adequação das atividades relacionadas com o manejo de RSS tanto beneficia 

gestores, quando há diminuição da quantidade de RSS enviados a incineração, diminuindo 

conseqüentemente os valores pagos, quanto aos funcionários que contribuem com a 

diminuição dos riscos ambientais internos e externos trazendo benefícios para todos os 

indivíduos. Considera-se como uma ferramenta útil que enriquece o potencial da pesquisa, 

dos dados coletados e de confrontar na prática a informação cientifica. 

A metodologia da pesquisa-ação foi de fundamental importância tanto para os 

sujeitos da pesquisa, envolvidos direta ou indiretamente, com a temática quanto para a 

pesquisadora. No transcorrer deste processo foram colhidos muitos dados, informações e 

depoimentos em que não foi possível analisar todo esse rico conteúdo. Como afirma 

THIOLLENTE (1986), “uma pesquisa é sempre mais rica do que aquilo que é possível 

narrar, pois as pessoas fornecem informações que não estavam previstas, aumentando a 

riqueza das descrições”.

Essa abordagem metodológica nos permitiu identificar inclusive a relação dos 

profissionais da saúde com o meio ambiente bem como de suas responsabilidades diante 

dessas novas demandas. Assim, tentar mudar uma realidade que há muito tempo vem sendo 

negligenciado, não foi o objetivo dessas atividades. Mas, sim, contribuir para que esses 

profissionais tivessem acesso ao conhecimento dessa realidade tão pouco discutida nos 

serviços de saúde. Apesar desse contexto desfavorável, houve certa sensibilização pelos 

participantes em relação ao problema apresentado em que se mostraram dispostos a colaborar 

com o que foi discutido durante as atividades educacionais. 

O desenvolvimento dessas atividades em saúde ambiental foi considerado apenas 

o início de um processo educativo com esta temática a ser implementado nos serviços de 

saúde. Neste sentido, os gestores de estabelecimentos de saúde precisam adotar essas medidas 

como forma de diminuir riscos e custos em relação ao gerenciamento de RSS. Principalmente 

nesse momento em que se considera indispensável uma mudança de mentalidade para as 

questões ambientais. 
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RESUMO

A educação ambiental em saúde apresenta-se como uma proposta nova de caráter reflexivo e 

de intervenção multidisciplinar a fim de suprir as novas demandas do setor saúde aos 

profissionais da área. Esse estudo teve como objetivo a promoção da qualidade ambiental em 

estabelecimentos de saúde, através da sensibilização de seus profissionais com a realização de 

diversas atividades educativas em saúde ambiental visando à otimização do ambiente de 

trabalho referente ao manejo de resíduos e proteção aos acidentes biológicos. As ações 

pertinentes à educação ambiental em saúde foram realizadas no cotidiano destes profissionais, 

abordadas a partir de suas experiências diárias e condições reais de trabalho. Os resultados 

demonstram a necessidade de realização de atividades educacionais permanentes em saúde 

ambiental, visto que as realizadas se caracterizaram pela desinformação, desconhecimento 

e/ou inobservância das questões ambientais intra-estabelecimentos de saúde. Estas devem ser 

planejadas com o objetivo de envolver todos os indivíduos presentes no dia-a-dia destes 

estabelecimentos e permitir o desenvolvimento de atividades voltadas para a qualidade 

ambiental em saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: educação ambiental em saúde; resíduos de serviços de saúde.  



ABSTRACT 

The environmental education concerning health appears as a new proposal of reflexive 

concern and of intervention of multiple disciplines, in order to supply new demands of health 

establishments from the professionals of that specific area. This work had as objective the 

promotion of the environmental quality in health establishments through the sensibility of 

their professionals with the accomplishment of several activities in environmental health 

viewing to optimize the work environment related to the handling of wastes and protection 

from biological accidents. The actions which are pertinent to the environmental education in 

health establishments were carried out in those professionals’ nowadays, approached to their 

daily experiences of real work conditions. The results show the necessity of accomplished 

ones got to be characterized by the lack of information, acquaintance and/or observation of 

the health intra-establishments environmental concerns. Those must be planned with the aim 

of envolving all the present individuals in the day by day of those establishments and enable 

the development of activities directed to environmental quality in health establishments.  

KEYWORDS: environmental education in health; waste of health services. 



INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de atividades educacionais em saúde ambiental para os 

trabalhadores do setor saúde se constitui numa proposta nova para todos os que estão 

envolvidos nesse processo. Coloca-se com um desafio para estes profissionais, com também 

para aqueles da educação, meio ambiente dentre outros, que contribuem direta ou 

indiretamente para a formação destes profissionais em algum momento de suas vidas. Esta 

compreensão abrange uma dimensão sócio-ambiental e territorial maior do que aquelas a que 

estão restritos. Neste sentido, compreende-se que o processo educativo em saúde se amplia 

para permitir à tomada de consciência desses trabalhadores na área ambiental. Como afirma 

Freire1 “a conscientização não consiste em ‘estar frente à realidade’ e esta não pode existir 

fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão”. Assim, “o educar se afirma como ação 

educativa, que se coloca para as mais diferentes relações, quer seja com as pessoas quer seja 

com as diferentes instituições”2..

A educação em saúde deve dar-se no cotidiano destes profissionais, abordadas a 

partir de suas experiências diárias e condições reais de trabalho, que não reflete apenas as 

condições físicas deste ambiente, mas as condições éticas, emocionais, psicológicas, salariais, 

políticas, educacionais, de saúde dentre outras. Leva-os a reconhecer novas necessidades, que 

podem ajudá-lo a pensar e agir além do que estão acostumados no ambiente laboral, e que 

refletem diretamente na sua vida pessoal, familiar, comunitária e no mundo3.

O setor ambiental dentro dos estabelecimentos de saúde, necessita da construção 

de instrumentos e ações para promovê-lo e que não captem apenas o risco, a exposição e aos 

agravos, mas também seus profissionais que ativamente preservam e também reconstroem seu 

espaço sócio-ambiental. A disseminação do conhecimento atualizada referente à saúde 

ambiental nestes espaços, através dos processos de educação formal e não formal, promovem 

hábitos e atitudes que repercutem positivamente na saúde humana e ambiental4.

Dentro deste processo é importante salientar que os profissionais deste setor 

distribuem-se nas mais diversas especialidades e níveis educacionais, sociais, econômicos, 

ambientais, culturais, dentre outros, mas todos necessitam de qualificação em saúde quanto às 

atividades que exercem e inclusive para as novas demandas intersetoriais. Neste contexto, 

insere-se o gerenciamento ambiental e de resíduos nos estabelecimentos de saúde, 

extremamente necessários à qualidade do atendimento aos pacientes e as condições de 

trabalho dos profissionais neste meio.  



A diversidade de atividades cotidianas prestadas nestes estabelecimentos 

constitui-se em fatores propiciadores de riscos químicos, físicos e biológicos que além de 

produzirem uma grande quantidade de resíduos que podem representar riscos à saúde dos 

indivíduos. (Brasil, 2005). Assim, o termo Resíduo de Serviços de Saúde - RSS é utilizado 

para designar os diferentes tipos de resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde.  Uma 

característica típica na qual o resíduo hospitalar difere de outros resíduos é pela presença de 

material potencialmente infectante que leva a transmissão de doenças. (Chaerul, 2007). 

Neste sentido, o desenvolvimento de estratégias voltadas para a capacitação dos 

trabalhadores em saúde constitui-se em diretrizes necessárias para minimizar os impactos 

causados por este setor ao meio ambiente. O enfoque dado nas atividades de educação em 

saúde, sobre os resíduos de serviços de saúde, será feito no sentido de permitir o 

desenvolvimento de competências e de habilidades que promovam as medidas preventivas 

necessárias para a proteção da saúde pública e individual contra os riscos advindos de seus 

resíduos (Ferreira, 1997). 

Portanto, as atividades educacionais em saúde ambiental constituem-se num 

instrumento importante para a efetivação das atividades de gerenciamento ambiental em 

estabelecimentos de saúde. Além de incentivar a adoção de comportamentos ambientalmente 

corretos que lhes permitem refletir sobre a importância de suas atitudes na promoção de 

ambientes saudáveis dentro dos estabelecimentos de saúde. 

Educação Ambiental e Saúde Ambiental 

A interconexão entre educação ambiental e saúde ambiental nas práticas 

educativas no setor saúde são evidentes quando compreendidos seus objetivos e finalidades. 

Como afirma Dias (2000) a educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões 

socioeconômicas, política, cultural e histórica da sociedade, não podendo se basear em pautas 

rígidas e de aplicação universal devendo considerar as condições e estágio de cada país, 

região, comunidade e territórios, sob uma perspectiva histórica. Esta idéia é respaldada pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, onde inclui a educação ambiental com um dos 

temas transversais propostos para ser utilizado pelos professores em suas atividades. 

Neste sentido, a educação ambiental tem por finalidade promover novas formas de 

condutas nos indivíduos e respeito ao meio ambiente, cujos objetivos estão direcionados para 



as questões ambientais em todos os níveis através da promoção do conhecimento, 

conscientização, comportamento, habilidades e participação social. Orienta para um enfoque 

interdisciplinar, dentro de um processo contínuo e permanente a fim de abordar os problemas 

ambientais dentro de sua totalidade destacando sua complexidade, utilizando diversos 

ambientes e métodos educativos para comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio 

ambiente, dando ênfase às atividades práticas e às experiências pessoais.

 Já a saúde ambiental compreende a área da saúde pública relacionada à interação 

entre saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, 

condicionam e influenciam, a fim de contribuir com a melhoria da qualidade de vida do ser 

humano. A saúde ambiental é uma atribuição do Ministério da saúde, aprovado em seu 

regimento interno pelo decreto lei nº 4.726, de 09 de junho de 2003, onde foi instituído o 

sistema nacional de vigilância ambiental e instituída através da lei 10.683/2003. Em 2005 foi 

criada a Política Nacional de Saúde Ambiental, que vem sendo construída e implementada 

com o objetivo de proteger e promover a saúde humana em ambientes saudáveis e colaborar 

na proteção do meio ambiente por meio de ações integradas de modo a contribuir com a 

qualidade de vida da população. 

 Trata-se de um campo de práticas intersetoriais e transdisciplinares voltadas aos 

reflexos, na saúde humana, das relações ecogeossociais do ser humano com o meio ambiente, 

com vistas ao bem estar, a qualidade de vida e a sustentabilidade, a fim de orientar políticas 

públicas com participação e controle social (Brasil, 2007).

O SUS e a política nacional de educação permanente em saúde. 

O ministério da saúde no ano de 2005 definiu a agenda de compromisso pela 

saúde agregando três eixos: o pacto em defesa do SUS, o pacto em defesa da vida e o pacto de 

gestão, firmado entre as três esferas de governo para a consolidação do SUS. Dentre estes, 

destaca-se o pacto pela vida através de sua política de promoção à saúde. Assim, várias ações 

foram propostas para promover a saúde dos indivíduos, a fim de prevenir os danos 

provocados à saúde e ao meio ambiente, através da promoção de ambientes de trabalho 

saudáveis com ênfase na redução dos riscos e inclusive o manejo adequado dos resíduos.

Com a implementação do Pacto de Gestão, foram previstos financiamentos para o 

custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, entre estes 



se encontra a educação em saúde. Essa política visa contribuir para transformar e qualificar as 

práticas de saúde, a organização das ações e dos serviços de saúde, os processos formativos e 

as práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Sua 

efetivação implica em um trabalho intersetorial capaz de articular desenvolvimento individual 

e institucional, ações e serviços para gestão setorial, atenção à saúde e controle social, 

destinado a públicos multiprofissionais.  

O enfoque nos problemas cotidianos das práticas das equipes de saúde de forma 

institucionalizada no processo de trabalho torna possível a capacidade de gerar compromissos 

entre trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento 

institucional e individual dos mesmos (Brasil, 2006). 

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS: gerenciamento, tratamento e disposição final.  

 Resíduos de serviços de saúde são todos aqueles gerados nos serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal. Seu gerenciamento constitui-se 

em um conjunto de procedimentos de gestão que objetivam minimizar a produção de resíduos 

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

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

ambiente. Deve abranger todas as etapas do gerenciamento inclusive as de recursos físicos, 

materiais e dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS é 

documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não 

geração de resíduos e na minimização da geração dos mesmos, que aponta e descreve as ações 

relativas ao seu manejo: geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, 

armazenamento interno e externo, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final. Os 

diferentes tipos de resíduos produzidos nestes estabelecimentos são divididos em grupos 

distintos identificados por cinco letras do alfabeto: Grupo A: Resíduos biológicos; Grupo B: 

resíduos químicos; Grupo C: Rejeitos radioativos; Grupo D: Equiparados aos resíduos 

domiciliares; Grupo E: Perfurocortantes (Brasil, 2004). 



METODOLOGIA

Este artigo é parte integrante do estudo sobre RSS na cidade e de Mossoró – RN. 

A metodologia da pesquisa-ação empreendida para este estudo, permitiu o desenvolvimento 

de práticas educativas em saúde ambiental em cinco estabelecimentos de saúde inseridos nos 

três níveis de complexidade do SUS.  

Neste sentido, a principal estratégia utilizada durante as atividades educativas foi 

à exposição dialogada, utilizando-se recursos didáticos como apostila, cartazes, multimídia, 

dentre outros. Utilizou-se lousa branca ou folha de papel madeira para fazer anotações dos 

pontos mais destacados pelo grupo a fim de chamar a atenção dos participantes sobre suas 

abordagens e de sua contribuição na busca coletiva do conhecimento bem como da solução 

dos problemas do ambiente de trabalho. 

A síntese de cada atividade foi anotada em caderno de campo onde se fazia 

destaque para os principais questionamentos, reflexões e observações, para permitir uma 

análise posterior pela pesquisadora. A partir dessas anotações foi possível fazer uma análise 

qualitativa das falas e reflexões desses trabalhadores.



DISCUSSÕES

Nas atividades educacionais desenvolvidas nos estabelecimentos de saúde foram 

abordadas várias temáticas inseridas na discussão sobre saúde ambiental, onde foi possível 

agrupar vários questionamentos e observações apresentadas durante as discussões em grupo. 

A abordagem teórica do pesquisador entrava em confronto com a realidade dos participantes.   

Na maioria das falas identificou-se preocupações e observações comuns a maioria 

destes profissionais no tocante ao manejo de resíduos, mas principalmente em relação aos 

perfurocortantes e reciclados. No entanto, o relato das várias situações vivenciadas e as 

dúvidas em relação aos resíduos perfurocortantes, preencheu a maioria do tempo disponível 

para as discussões durante as atividades. Como podemos identificar a partir de uma 

observação feita por uma funcionária da Equipe Saúde da Família – ESF.  

(...) O que fazer com seringas, agulhas, curativos, etc., utilizados em 

pacientes atendidos em sua própria residência?(...) 

Na atenção básica, as discussões direcionaram-se para o trabalho de campo 

desenvolvido na comunidade. As atividades realizadas pelos profissionais da equipe de saúde 

da família para atendimento domiciliar a pacientes são rotineiras. Contudo, outros 

profissionais de saúde também realizam atendimento domiciliar de forma independente a 

pacientes inseridos dentro destes territórios, sem que estejam necessariamente vinculados ao 

Programa Saúde da Família – PSF ou qualquer estabelecimento de saúde. Qualquer que seja a 

situação trabalhista destes profissionais, a maioria dos procedimentos realizados nestes 

pacientes, propicia a geração de resíduos com características semelhantes àqueles produzidos 

nos estabelecimentos de saúde.  

No entanto, os procedimentos de descarte e destino final não contemplam as 

determinações previstas em lei. Os RSS produzidos nestas atividades são descartados na 

lixeira da residência do paciente ou utilizam recipientes como latas, garrafas, caixas, etc., ou 

até mesmo enterram ou queimam. Qualquer que seja a atitude adotada por estes profissionais, 

pode causar-lhes dúvidas em relação ao procedimento correto para destinar estes resíduos, 

além de dividir opiniões na relação com o risco e responsabilidades a que estão submetidos.  



Foratini (1969) relata em seus estudos que “mesmo nos casos onde não estão envolvidos 

profissionais de saúde em trabalho de campo (visitas domiciliares), os RSS produzidos são 

desprezados no lixo residencial, o que torna controversa a não periculosidade dos resíduos 

domésticos”. Assim, quando esses resíduos são descartados juntamente com os domiciliares, 

estes passam a ser fonte de risco para a família, a comunidade e os coletores de lixo que 

podem sofrer injúrias causando tanto ou mais problemas na saúde desses indivíduos do que 

aqueles ocorridos nos estabelecimentos de saúde. Como afirma Garcia (2004), a disposição 

dos RSS, juntamente com os resíduos comuns, também traz graves conseqüências para os 

excluídos sociais.  

Os profissionais da atenção básica que realizam procedimentos durante as visitas 

domiciliares até consideraram a possibilidade de levar uma caixa coletora apropriada para 

desprezar o material contaminado, mas não existem rotinas preestabelecidas na atenção básica 

a esse respeito. Esses profissionais argumentam: 

(...) ninguém vai querer sair com uma caixa com lixo contaminado 

debaixo do braço pela comunidade, além disso, tem o risco da gente 

pegar alguma doença (...)

Neste nível de complexidade percebeu-se que a lógica que prevalece entre os 

profissionais é de nenhuma responsabilidade sobre os resíduos produzidos após seu uso e é a 

mesma que o senso comum tem em relação à produção de seus resíduos. Neste sentido, tanto 

os trabalhadores desses serviços quanto à população que se beneficia deles, devem ser 

informados e orientados sobre os riscos inerentes destes RSS. No ambiente de trabalho foram 

identificados recipientes improvisados utilizados para o descarte de perfurocortantes e em 

local acessível inclusive às crianças. Além de recipientes para o descarte de resíduos 

quebrados, sem tampa e a inexistência de carro com rodas para a coleta e transporte dos RSS 

até a área externa, dentre outras inadequações estruturais. As condições precárias dos 

materiais e equipamentos utilizados para o armazenamento e coleta de RSS demonstram a 

falta de investimentos financeiros e desconhecimento das determinações previstas em lei para 

a implementação de normas e rotinas necessárias ao gerenciamento de resíduos.  

Situação semelhante verifica-se nos estabelecimentos que atendem os 

procedimentos de média e alta complexidade. A falta dos elementos estruturais necessários à 



implementação de novas rotinas quanto ao manejo dos RSS nestes estabelecimentos, não 

favorece o desenvolvimento de atividades educacionais em saúde ambiental. Faz-se 

importante considerar que os trabalhadores do setor saúde estão inseridos num contexto em 

permanente construção e transformação, reflexo das inovações tecnológicas, ambientais, 

culturais, educacionais, socioeconômicas, dentre outras. Essas questões podem influenciar, 

positiva ou negativamente, as atitudes destes profissionais no tocante ao bom desempenho de 

suas tarefas. Nestes serviços, além dos fatores externos, coexistem os internos relacionados 

com as precárias condições de trabalho, recursos humanos e financeiros insuficientes e 

desinformação. Condições consideradas necessárias ao provimento das novas demandas deste 

setor que podem comprometer as atividades desenvolvidas dentro dos estabelecimentos.  

Nesta perspectiva, o setor ambiental em saúde tem a tarefa de desenvolver 

atividades educacionais em saúde ambiental no sentido de sensibilizar todos os sujeitos 

envolvidos. Não só aquele que se encontra dentro do estabelecimento de saúde, mas também a 

sociedade civil através de seus sindicatos, associações, conselhos de saúde e de meio 

ambiente nas três instâncias federativas, as universidades e escolas responsáveis pela 

formação de profissionais para atuarem neste setor, o poder público, enfim, todo aquele que 

utiliza os serviços de saúde. Estas instituições e sujeitos devem contribuir com a interlocução 

necessária entre as diversas instâncias sociais para a proposição de políticas públicas que 

contribuam com a minimização dos problemas no setor ambiental em saúde.   

Neste sentido, considera-se importante o envolvimento de todos os indivíduos no 

sentido de cobrar dos serviços de saúde a adoção de medidas ambientalmente corretas nos 

estabelecimentos prestadores de serviços a população para que possam interferir 

positivamente na saúde dos indivíduos. Partindo da premissa de que todo indivíduo necessita 

de garantias necessárias ao restabelecimento ou manutenção de sua saúde dentro destes 

serviços que podem ser influenciadas pelas condições estruturais e ambientais encontradas 

neles.

Assim, as atividades educacionais em saúde ambiental devem ser organizadas no 

sentido de envolver todos os profissionais de saúde e inclusive pacientes, acompanhantes, 

estudantes, estagiários para que possam participar de forma positiva de um processo em 

constante construção além de contribuir com o bom andamento das atividades internas de 

gerenciamento ambiental e, conseqüentemente, das condições ambientais favoráveis à saúde. 

Para Ayres, R. (2004) a contribuição para um pensamento diferente sobre a relação entre 

prevenção e risco e entre a educação em saúde e a promoção à saúde, deve-se à compreensão 

de que as questões de saúde não devem estar desarticuladas das condições de cidadania. 



Pensar sobre saúde requer mais do que pensar apenas em indivíduos exige pensar no contexto 

social. No tocante as questões relacionadas ao risco biológico uma funcionária da 

higienização e limpeza de um estabelecimento de saúde da alta complexidade, comentou:

(...) Sempre encontro agulhas soltas no lixo comum, espetadas nos 

frascos de soros vazios, no chão, no banheiro, em todo lugar. Será 

que as pessoas que fazem isso não pensam nos outros e que eles 

também podem se furar?(...) 

Na alta complexidade, verificou-se que os perfurocortantes dispostos fora do 

recipiente próprio para seu descarte, são produzidos durante a realização de procedimentos em 

pacientes, tanto nos atendimentos rotineiros como nos de urgência, que sofreram 

deslocamento durante sua manipulação. Sarquis (1999) demonstra em seus estudos que a 

principal causa de acidentes de trabalho em profissionais de saúde está relacionada ao uso de 

material perfurocortante. 

 Diante dos fatores de risco, percebeu-se a ausência de sistematização e 

normatizaçao de rotinas e técnicas para os procedimentos em que são utilizados os 

perfurocortantes e, principalmente, a atenção necessária a sua manipulação, que contribui com 

o descarte inadequado e, conseqüentemente, o destino final destes resíduos. Infelizmente estes 

casos estão diretamente relacionados às injúrias causadas não só aos funcionários do 

estabelecimento, mas aos pacientes, acompanhantes, visitantes e a qualquer indivíduo que 

entre em contato com este ambiente.  

Como afirma Forantini (1969), o risco de acidentes ocupacionais depende, não 

somente do tipo de atividade exercida, mas também da natureza do material manuseado e dos 

equipamentos de proteção empregados. Não se dá devida atenção aos riscos de acidentes a 

que estão expostos não só trabalhadores, mas também a população em geral. Embora os 

acidentes biológicos sejam considerados rotineiros nos serviços de saúde, ainda são 

perceptíveis as falhas quanto ao atendimento destes acidentes aos seus profissionais e, 

principalmente, da falta de informação sobre os procedimentos que devem ser tomados em 

tais circunstancias. A respeito deste assunto a maioria dos trabalhadores questiona: 



(...) na ocorrência de acidente com material biológico, o que devemos 

fazer? Quem procurar?(...)  

 Nos estabelecimentos estudados verificou-se que a ocorrência de acidente com 

material biológico com trabalhadores da saúde durante suas atividades é um fato. Contudo, 

este não é tratado com a devida importância pela maioria dos administradores dos 

estabelecimentos de saúde e inclusive pela maioria de seus profissionais. O maior número de 

casos que envolvem acidentes com material biológico não é notificado.

Este fato possivelmente deve relacionar-se com a inexistência de um fluxo de 

riscos, desconhecimento e inobservância das normas de biossegurança e dos procedimentos 

necessários a esse tipo de atendimento ou inexistência dele, não utilização de EPI, 

desinformação, sobrecarga de serviço e, inclusive, a banalização do risco biológico. Estes 

motivos podem justificar a subnotificação identificada nestes estabelecimentos, mas não 

justificam a falta de atendimento e atenção para os casos de acidentes biológicos, que 

necessitam de medidas administrativas internas para sua efetivação.

O fato é que existe uma demanda reprimida de notificação dos casos de acidentes 

biológicos nos estabelecimentos de saúde. Caixeta e Branco (2005), relatam que nos casos dos 

acidentes biológicos, como em grande parte das situações, é impossível ou inviável o controle 

da fonte ou do ambiente como um todo, utilizando-se das barreiras de proteção, como os EPI, 

que devem estar presentes em todas as situações que ofereçam riscos.  

Nas questões referentes a biossegurança nestes estabelecimentos de saúde 

observou-se que existem outras demandas institucionais e burocráticas, que vão além das 

medidas voltadas para a prevenção, minimização e eliminação dos riscos. A necessidade da 

adoção de medidas internas voltadas para o atendimento dos casos de acidentes biológicos é 

atribuída aos acidentes ocorridos nestes estabelecimentos mesmo aqueles que não foram 

notificados, mas relatados por estes durante as atividades. O problema é que estes casos 

deveriam ser tratados como procedimento de urgência que necessita da realização de teste 

rápido e exames sorológicos a fim de assegurar ao acidentado as condições necessárias para 

diagnóstico e acompanhamento do caso. 

 A importância de uma rotina pré-estabelecida para atender os acidentes 

biológicos proporciona maior agilidade e segurança para os acidentados. Os profissionais de 

saúde ao sofrerem essas injúrias durante seu turno de trabalho continuam executando suas 

atividades apesar da situação, da gravidade e de suas condições psicológicas. De acordo com 



Caixeta e Branco (2005), os acidentes envolvendo material biológico, freqüente entre os 

profissionais de saúde, não se enquadram na definição legal sobre biossegurança. Contudo, as 

suas conseqüências a curto e médio prazo, fazem com que o seu registro seja fundamental, 

mas o fato da comunicação do acidente de trabalho ser procedimento facultativo torna-se um 

problema grave para todos os trabalhadores da saúde. 

Quanto ao manejo de resíduos identificam-se várias situações em 

estabelecimentos diferentes. O descarte diferenciado de resíduos por grupos e separação de 

determinados tipos para a reciclagem, estão entre as atividades consideradas de difícil 

execução por estes profissionais. Em seus relatos consideraram que nos casos de urgência é 

praticamente inviável a separação dos resíduos. Como afirma um profissional da urgência de 

um hospital de alta complexidade: 

(...) Esse monte de lixeira não vai dar certo, na hora da urgência não 

vou ficar procurando onde botar o lixo seja infectado ou não, eu vou 

jogar em qualquer uma delas (...). 

Esta afirmação demonstra o grau de desinformação destes profissionais das 

questões e demandas atuais referentes ao meio ambiente e, principalmente, da separação dos 

RSS nos serviços de saúde. Constatou-se que a separação correta dos resíduos não é feita pela 

maioria dos profissionais mesmo quando não tem urgência, por não considerarem essa atitude 

importante diante da demanda de atividades que têm no dia-a-dia. Nos setores onde há 

atendimento de urgências e emergências, os procedimentos de descarte por grupos, 

principalmente dos reciclados, não são bem executados durante o atendimento destes casos. 

Neste momento a prioridade da equipe é atender o paciente o que na maioria das vezes 

impossibilita a separação dos RSS nos respectivos recipientes sem que estes estejam 

contaminados por material biológico.  

Mas, estes profissionais podem contribuir plenamente com essas atividades ao 

receberem treinamento e informação sobre o assunto além da sensibilização destes para as 

questões ambientais e das conseqüências de suas atitudes para a saúde dos indivíduos. 

Considerando essas premissas e que esses atendimentos fazem parte da rotina do profissional 

que trabalha nos serviços de urgências, a etapa de segregação de RSS poderá ser realizada 

satisfatoriamente neste setor desde que sejam disponibilizados condições estruturais humanas 



e materiais necessários a esses procedimentos. Nos estabelecimentos onde os casos de 

urgência em pacientes não ocorrem com freqüência, os procedimentos de descarte de RSS 

podem ser feitos de forma satisfatória, sem riscos e dentro da rotina de suas atividades.

Em todos os estabelecimentos pesquisados a metodologia adotada para a 

segregação dos resíduos é a que propõe o descarte dos RSS em não infectantes e infectantes, 

neste incluído os perfurocortantes. Quanto a esta forma de descarte, observa-se que não há 

uma regra definida para que estes trabalhadores possam realizar com sucesso essas atividades 

o que poderá causar-lhes dúvidas. Além disso, há dificuldades estruturais e organizacionais 

internas quanto à identificação dos diferentes resíduos produzidos, falta de material e 

equipamentos, cor de saco para lixo, lixeiras impróprias, etc. Mas além destas existem aquelas 

relacionadas com as condições socioeconômicas, educacionais e culturais da maioria destes 

profissionais.

No tocante aos valores culturais desses indivíduos estes são considerados 

determinantes nas questões ambientais. Em que são diferenciadas as atitudes de determinados 

sujeitos em relação ao outro que podem permitir ou não a realização de atividades que 

promovam o meio ambiente. O setor saúde não está isento destas preocupações e dificuldades, 

mas para esses profissionais, são novas demandas propostas no ambiente de trabalho. Neste 

sentido, são consideradas as diferentes formas de aprendizado que permitam promover o meio 

ambiente como um todo, mas principalmente, aquelas em que seu foco é mais específico. 

Essas informações podem ser absorvidas ao longo do processo de formação desses indivíduos 

em seus ambientes de desenvolvimento, onde estão presentes os elementos necessários ao 

discernimento sobre o que considera viável adequar a sua rotina.  

Para Saviani (1997), estas atividades educativas envolvem a articulação entre 

trabalho intelectual e trabalho manual e envolve uma formação a partir do próprio trabalho 

social que desenvolve os fundamentos, os princípios, que estão na base da organização do 

trabalho em nossa sociedade e que, portanto, nos permitem compreender o seu 

funcionamento. Assim, percebeu-se que a estrutura organizacional destes serviços encontra-se 

fragmentada ou mal planejada, onde a maioria dos trabalhadores não compreende o motivo de 

determinadas ações. Isto se evidenciou nos questionamentos desses profissionais, como 

segue:

(...) Para que fazer reciclagem de caixas e frascos de soro se não há 

local para guardar? Além disso, a maioria dos funcionários mistura 

tudo, desfazendo o serviço de quem trabalha direito (...)  



Considerando a vivência e as condições de trabalho desses profissionais no dia-a-

dia, percebeu-se que os maiores entraves quanto à proposta de diminuição da quantidade de 

resíduos considerada infectante nos estabelecimentos de saúde não se limita apenas à recusa 

dos funcionários em relação à segregação dos RSS. Mas, inclusive, aos fatores internos e 

externos a esses ambientes de trabalho que podem ser determinantes das ações dos indivíduos 

principalmente quando influenciadas pelas questões políticas, administrativas, profissionais, 

dentre outras.

Mas é indiscutível a contribuição individual dos profissionais que correspondem 

às propostas de melhorias e mudanças institucionais que favorecem o coletivo. Assim, dentro 

da proposta de gerenciamento de RSS, esses indivíduos colaboram com a reciclagem de 

determinados tipos de resíduos, bem como o descarte correto dos mesmos, além de 

contribuírem para a diminuição dos riscos e da quantidade de infectante produzido. 

 A execução de atividades voltadas para a reciclagem de material de origem 

hospitalar envolve certo nível de consciência de seus executores. Pois não consiste em apenas 

separar determinado material, mas, inclusive de uma avaliação das condições de 

armazenamento dos reciclados para que possam ser encaminhados para a reciclagem ou não. 

Portanto, a recomendação principal para a reciclagem dos RSS é que estes não estejam 

contaminados com material biológico. Além disso, os frascos de soros devem estar vazios e 

sem objetos perfurantes espetados, as caixas de papelão desmontadas e os vidros sem 

conteúdo residual.

Esses cuidados devem ser rigorosamente observados a fim de não permitir que os 

reciclados dos serviços de saúde não representem risco para aqueles que trabalham com a 

reciclagem desses produtos e tão pouco para os consumidores após o beneficiamento desses 

materiais. Portanto, quando são cumpridas as recomendações a respeito do material reciclado 

de origem hospitalar, este pode ser considerado limpo e sem riscos se comparados com os de 

origem domiciliar que ainda são recolhidos sem os critérios pelos recicladores por falta de 

uma política eficaz que contemple e incentive a reciclagem domiciliar, mas que possa também 

apontar os riscos inerentes destes resíduos para aqueles que lidam profissionalmente com os 

mesmos. 

Portanto, a reciclagem dentro dos estabelecimentos de saúde permite a redução da 

quantidade de resíduos infectantes e comuns. Esta medida administrativa beneficia 

financeiramente os gestores por diminuir o montante pago para realizar a incineração, os 

trabalhadores por contribuir com a diminuição dos riscos no ambiente de trabalho, o meio 



ambiente por reduzir os impactos ambientais causados pelo destino final inadequado e a 

sociedade por usufruir um ambiente saudável intra e extra-estabelecimentos de saúde.   

A proposta que foi discutida com estes trabalhadores, para a realização da 

reciclagem dentro dos estabelecimentos de saúde, teve um caráter sócio-econômico e 

ambiental que contradiz a lógica mercadológica. Assim, objetivou-se construir uma solidária 

relação entre as atividades desses trabalhadores e o meio ambiente onde o benefício sócio-

ambiental superasse o econômico.  No entanto, em seus questionamentos verificou-se uma 

reação contraria e contraditória quanto à realização desta etapa dentro do estabelecimento. 

Como afirma um desses trabalhadores. 

(...) Para onde vai o dinheiro da venda dos reciclados? Quanto custa? 

Com quem fica o dinheiro? Como e em que seria utilizado esse 

dinheiro? Por que não divide o dinheiro arrecadado entre os 

funcionários?

Neste sentido, evidenciou-se que a contribuição destes profissionais não se 

limitava apenas em segregar corretamente esse material. Mas, inclusive, em saber qual seria o 

destino dos valores advindos da venda do material reciclado por eles. O desdobramento destes 

questionamentos no dia-a-dia destes profissionais resulta em certo desconforto para quem 

trabalha diretamente com a venda desse material. Principalmente no setor público da saúde, 

onde as condições legais para essas atividades financeiras não são favoráveis, mas 

indispensáveis para a proposta de gestão dos RSS intra-estabelecimentos de saúde.  

Mesmo nos estabelecimentos de saúde onde não são favoráveis as condições 

necessárias para a concretização de um programa mínimo de reciclagem, consideram-se 

válidas as iniciativas e tentativas de diminuição da quantidade desses resíduos, sejam 

infectantes ou não.  Nos estabelecimentos que vendem esse material, os valores arrecadados 

são utilizados para cobrir pequenas despesas como a compra de materiais para o setor de 

manutenção e inclusive a compra de EPI para os funcionários da higienização, entre outras. 

Como a maioria desses gastos não é percebida pelos funcionários e muitas vezes não são 

informados sobre o destino destes valores, muitas vezes ocasionam indignação e revolta por 

aqueles que colaboram com a reciclagem nos serviços de saúde. Essas ocorrências 

provavelmente são decorrentes da desinformação e da falta de sensibilização destes 



profissionais com os problemas ambientais. 

 Sisino (2004), em seus estudos enfatiza que a valorização do fator humano dentro 

das instituições de saúde tem uma importância fundamental quando adquirem uma visão mais 

ampla das questões ambientais da atualidade. Além das questões ambientais, o conhecimento 

sobre o custo associado ao uso de materiais e insumos e ao seu tratamento após uso pode 

despertar uma maior conscientização, diminuindo o seu uso inadequado ou descontrolado.

Neste sentido, a participação em atividades educacionais voltadas para o manejo 

interno de resíduos de saúde não pode ficar restrita aos profissionais de nível médio e 

elementar. Esta percepção ficou evidenciada nos relatos dos participantes, principalmente na 

finalização da atividade.  

(...) Não é só a gente que deve saber sobre esse assunto, mas todos os 

funcionários, inclusive os médicos, devem ser informados e treinados 

para saber onde colocar o lixo (...) 

Nesta perspectiva, todos os profissionais de saúde setor necessitam ser informados 

de suas responsabilidades quanto ao descarte dos resíduos. Considerando que todos esses 

trabalhadores do setor saúde estão sujeitos a acidentes no ambiente de trabalho e que a 

maioria deles são decorrente das condições estruturais dentro do estabelecimento e inclusive 

da ingerência administrativa, estes podem ser minimizados através de estratégias voltadas 

para a diminuição dos riscos biológicos, principalmente de gerenciamento dos RSS.   

Os diferentes níveis de formação dos profissionais nesta área tendem atender as 

demandas imediatas do mercado e de suas exigências e não necessariamente as decorrentes do 

contexto social. Para Sisino (2004), a expectativa é que profissionais de todos os níveis, 

conscientes de sua importância, sejam mais participativos e se tornem peças fundamentais no 

sucesso dos programas relacionados às demandas legais e de qualidade de vida que estejam 

ocorrendo dentro dos estabelecimentos.

Contudo, evidenciou-se que os profissionais de nível superior não se dispõem a 

participar de treinamentos que não estejam diretamente relacionados à sua especialização e 

principalmente, não conseguem relaciona-los com suas atividades cotidianas e demandas 

internas. Assim, considera-se que as transformações baseadas na educação em saúde podem 

demandar tempo para que se perceba seu resultado. Sobretudo, porque a educação não 



transforma diretamente, mas busca as condições necessárias para que os sujeitos sociais 

produzam as transformações necessárias a fim de permitir satisfação pessoal e qualidade de 

vida.

Neste sentido, a discussão sobre a educação, tal como a saúde, não se restringe a 

um único setor, mas interage na sua forma mais ampla onde se criam formas de perceber e 

pensar a realidade e de conceber novas alternativas e inclusive relacionar-se com esses fatos. 

Assim a educação compreende em seu sentido mais amplo a qualidade de vida, a 

humanização, a cidadania, que são construídos ao longo da vida nos mais diversos ambientes 

sociais (Saviani, 2003). 

Dentro das questões ambientais, a interdisciplinaridade e intersetorialidade são 

consideradas ferramentas indispensáveis para permitir o preenchimento das lacunas existentes 

entre o setor ambiental, educacional e o de saúde. Os problemas relacionados ao setor saúde 

podem ser minimizados através do desenvolvimento de ações específicas, recíprocas e 

integradas com a finalidade de enfrentar os determinantes sócio-ambientais e de risco, 

promovendo a saúde e a qualidade de vida. Para Bagnato (2006), a perspectiva interdisciplinar 

traz importantes contribuições para o campo do conhecimento e da prática em saúde, pois 

colabora para a aquisição mais abrangente do conhecimento e da prática. 

No tocante as questões de investimento em recursos humanos, materiais e 

equipamentos para o desenvolvimento de atividades de gerenciamento de resíduos ainda não 

se pode dizer que é uma realidade para estes estabelecimentos. Mas, o incremento e 

investimento nas atividades relacionadas com as questões ambientais intra-estabelecimentos 

de saúde são consideradas importantes para os profissionais de saúde. Como afirma uma 

funcionária do setor público: 

(...) Por que não se investem na compra de matérias, equipamentos e 

contratação de funcionários para esse setor já que ele é tão 

importante para a redução da infecção hospitalar e dos acidentes 

biológicos e para o meio ambiente? (...) 

O investimento financeiro no gerenciamento de resíduos poderá ser feito não só 

para reduzir a quantidade de infectantes, mas para contribuir com a diminuição dos riscos 

inerentes a esses RSS, a saúde dos indivíduos e o meio ambiente. No entanto, as 



responsabilidades administrativas destes gestores limitam-se à contratação de empresa para 

realizar o tratamento e o destino final dos RSS, em detrimento de sua gestão adequada dentro 

de cada estabelecimento.  Para Sisino (2004), a necessidade de implantação do gerenciamento 

adequado dos RSS já tem merecido uma atenção maior nos serviços de saúde, mas o enfoque 

dado à disposição final ainda continua sendo a opção mais freqüente. 

São identificados vários problemas advindos do mau gerenciamento de resíduos 

intra-estabelecimentos de saúde. Mas aqueles que contribuem com o aumento dos índices de 

infecção hospitalar relacionados com a ingerência dos RSS, apresentam-se como o argumento 

determinante para adoção e adequação de procedimentos para o manejo correto de RSS. Por 

esse motivo, o resíduo hospitalar em qualquer etapa de seu manejo, pode constituir-se em 

fonte importante de agentes causadores das infecções hospitalares. Esses resíduos 

considerando todas as fases gerenciais representam periculosidade, colocando em risco 

aqueles que o manuseiam, como também o ambiente.  

Assim, para o processo educacional em saúde seja considerado positivo para seus 

trabalhadores, devem-se considerar os aspectos inerentes às normas e rotinas destes 

estabelecimentos e principalmente os valores culturais em que estão inseridos. Essas 

particularidades devem ser consideradas quando da sistematização e construção de atividades 

educacionais no setor saúde. Neste sentido, o manejo dos RSS, parece não estar dissociado da 

perspectiva de promoção à saúde do Sistema único de Saúde – SUS, principalmente quando 

considerado o conjunto de atividades e responsabilidades individuais e coletivas, sociais e 

profissionais desses trabalhadores para com a sua saúde e a dos indivíduos.   

Na área de saúde o fator humano tem uma grande influência não apenas no 

sucesso dos programas, mas também como um dos grandes desafios para que a maioria desses 

profissionais adote atitudes voltadas para a diminuição dos riscos. Dessa forma, todos os 

funcionários em todos os níveis devem estar atentos às normas e procedimentos de 

biossegurança preestabelecidos. Entretanto, fatores como o trabalho em turnos, as diferenças 

entre níveis de escolaridade e sócio-econômicos, diferenças de graus de envolvimento com o 

estabelecimento, além da sobrecarga e do estresse decorrentes deste tipo de atividade podem 

comprometer a conscientização e o treinamento dos funcionários e inclusive, podem dificultar 

a implantação e implementação das atividades (Sisino, 2004).  

O setor saúde possui demandas próprias e seus profissionais estão inseridos dentro 

de um território em que os saberes e atividades podem ser apreendidos de forma positiva ou 

não para a promoção da saúde. Portanto, o aprendizado em todos os níveis para os diferentes 

profissionais de saúde é um fator preponderante para se obter resultados referentes ao manejo 



adequado dos RSS bem como a diminuição dos fatores de risco no estabelecimento de saúde. 

Essas proposições devem ser feitas respeitando as condições de trabalho, de atendimento aos 

pacientes e as especificidades que cada estabelecimento possui em relação ao gerenciamento 

ambiental interno.   

Portanto, a participação dos trabalhadores no processo de geração de 

conhecimento é fundamental, pois sua experiência é uma fonte riquíssima de abordagem e de 

entendimento da realidade, desde que possibilite chegar à generalidade a partir das 

particularidades, ou seja, que haja um processo de teorização sob no intuito de formular 

políticas públicas devem ser elaboradas. Não existe política pública voltada para o 

equacionamento dos problemas da saúde ambiental intra-estabelecimentos (Facchini, 1991). 



CONCLUSÃO 

As atividades de educação ambiental em saúde realizadas durante a pesquisa, 

permitiram identificar que o nível de conhecimento e de envolvimento que cada público 

demonstrava ter em relação ao manejo de resíduos está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de atividades internas de gerenciamento ambiental.  

As discussões a respeito das questões ambientais em saúde proporcionaram a 

esses trabalhadores o conhecimento de questões relacionadas com suas atividades e com seu 

ambiente de trabalho. Logo, as atividades educacionais devem envolver todos os setores, 

funcionários, estagiários, estudantes, acompanhantes e pacientes, que são os que contribuem, 

direta ou indiretamente, para a geração de resíduos.  A contribuição de cada indivíduo nesse 

processo determinará posteriormente seu funcionamento adequado ou não. 

Contudo, para que se concretize um programa de gerenciamento de RSS nestes 

estabelecimentos, como determina a lei CONAMA/2005 e ANVISA/2004, deve ser 

construído um programa governamental voltado para sua implementação, implantação e 

financiamento nos estabelecimentos de saúde. Aliado a este programa se deve priorizar a 

sistematização, organização e vigilância das atividades de gerenciamento, compra de 

materiais e equipamentos, adequação da infra-estrutura e capacitação. Fatores considerados 

indissociáveis no processo de gestão ambiental em saúde.   

Em breve, o grande desafio dos profissionais de saúde no tocante ao manejo de 

RSS, não se limitará à reciclagem, tratamento e disposição final adequado desses resíduos. 

Será impreterível que cada profissional tenha internalizado e implantado o conceito da não 

geração e redução da geração de resíduos na sua origem. Para tanto, serão imprescindíveis 

atividades educativas regulares bem como a adoção de atitudes que propiciem a redução de 

custos, a competitividade saudável entre estabelecimentos no setor privado e melhorias no 

setor público, melhorias no ambiente hospitalar, além de contribuir com as demandas legais, a 

conscientização da população e a preservação ambiental.  

Neste sentido, a sustentabilidade ambiental em saúde ainda é uma utopia. Esta 

requer altos investimentos, políticas intersetoriais eficazes com participação e 

responsabilidade social em todos os segmentos da sociedade e, sobretudo, mudança de 

mentalidade acerca das questões ambientais. Sua efetivação está diretamente relacionada com 

a promoção da saúde em todos seus níveis de complexidade e com as conseqüências dessa 

relação na qualidade de vida e de bem estar dos trabalhadores em saúde e da sociedade em 

harmonia com a preservação do meio ambiente.  
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ANEXO 1:     QUESTIONÁRIO APLICADO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
DE MOSSORÓ-RN. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
     QUESTIONÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE MOSSORÓ-RN 

Este questionário é integrante do da coleta de dados da dissertação sobre RSS em Mossoró-
RN, onde os nomes das unidades e das pessoas não serão divulgados, apenas os dados 
coletados.
Este questionário refere-se ao RSS nas unidades de serviços de saúde, consta apenas de uma 
resposta direta para cada pergunta. Você deve marcar: SIM (S) ou NÃO (N) ou ainda NÃO se 
APLICA (NA). 
ESTABELECIMENTO: (  ) Público;    (  ) particular;    (  ) Conveniado;     (  ) outros. 
ESPECIALIZADO: (  ) Urgências/emergências; (  ) Geral;    (  ) Infecto-contagiosa;            (  ) 
Infantil ;      (  ) UBS;    (  ) Psiquiátrico;    (  ) Clínicas;     (    ) Laboratórios;                   (   )  
Maternidade;    (  ) Outros. 

MANEJO DE RSS S N NA

1-Os funcionários têm treinamento sobre segregação de RSS? 
2-Os resíduos sólidos são segregados na fonte? 
3-A segregação contempla a separação dos resíduos reciclados? 
4-Os RSS perfurocortantes são acondicionados em recipientes próprios com paredes rígidas do 
tipo descarpax? 
5-São utilizados símbolos para identificação dos recipientes onde se descarta o resíduo e nos 
locais de armazenamento? 
6-Existe ttt preliminar a fim de reduzir ou minimizar os agentes biológicos contidos nos RSS 
que são nocivos a saúde humana e ambiental?  
7-RSS provenientes de laboratório, banco de sangue e hemocentro sofrem tratamento 
preliminar antes de serem descartados? 
8-O armazenamento e transporte interno dos RSS com risco biológico são separados do 
transporte dos resíduos comuns? 
9-Existe abrigo externo para o armazenamento dos RSS?  
10-O abrigo externo tem boxes distintos para o armazenamento dos diferentes grupos de 
resíduos gerados na unidade hospitalar? 
11-Os resíduos orgânicos têm descarte, armazenamento e destino final diferenciado dos demais 
grupos? 
12- O destino final dos resíduos sólidos é o lixão? 
13-O destino final dos reciclados é a venda para as sucatas da cidade? 
14-Medicamentos e soluções vencidos são devolvidos aos fabricantes? 
15-As pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes são devolvidas aos fabricantes? 
16-O estabelecimento possui plano de gerenciamento de resíduos – PGRSS? 
17-O estabelecimento possui licença ambiental? 
18-Existe profissional habilitado de nível superior com contrato exclusivo para desenvolver 
atividades na área ambiental no estabelecimento? 
19-Existe setor e cargo específico para que um profissional habilitado possa desenvolver suas 
atividades na área ambiental do estabelecimento? 
20-A coleta dos resíduos sólidos não infectantes é feita pela prefeitura?  
21- O ttt final dos RSS infectantes é a incineração, feita por empresa terceirizada? 
22-No caso do ttt dos resíduos por empresas terceirizadas, as empresas que realizam são 
certificadas por órgão competentes? 



23- neste estabelecimento há produção de resíduos do grupo B? 
24-Neste estabelecimento há produção de resíduos do grupo C? 
25-É feita uma reciclagem mínima dos resíduos comuns do grupo D?  
BIOSSEGURANÇA S N NA 

26-Já ocorreu algum tipo de acidente biológico em relação ao manejo ou descarte dos resíduos? 

27-Os acidentes biológicos ocorridos neste estabelecimento são notificados? 
28-Os funcionários responsáveis pela coleta e transporte de RSS usam EPI’S para executarem 
suas tarefas?  
29-Os funcionários recebem treinamento periódico sobre manejo de RSS e biossegurança? 

30-Os funcionários têm esquema vacinal obrigatório pra Hepatite B e DT? 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR  
S N NA

31-Existe mapa de risco do estabelecimento? 
32-Existe programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA, PCMSO, CIPA, etc.) no 
estabelecimento? 
33-É realizada a manutenção periódica dos sistemas hidráulicos, elétricos, etc., no 
estabelecimento? 

 EFLUENTES LÍQUIDOS 
S N NA

34-O estabelecimento está ligado à rede municipal de esgotos? 
35-O estabelecimento faz ttt interno de seus efluentes, antes de serem jogados na rede pública 
de esgotos? 
36-Os conteúdos líquidos (sangue, secreção e excreção) dos pacientes, coletados em recipientes 
próprios são descartados na rede pública sem ttt preliminar?  
37-Já ocorreu algum tipo de acidente em relação à emissão dos efluentes líquidos deste 
estabelecimento? 

EFLUENTES GASOSOS 
S N NA

38-Existe manutenção para os efluentes gasosos da unidade? 
39-A refrigeração dos setores fechados é do tipo central com possibilidade de renovação do ar? 

40-Já foi registrado algum tipo de acidente com relação aos efluentes gasosos? 
QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO S N NA

41-Os reservatórios para água são completamente vedados? 
42-È realizada a limpeza e análise da água periodicamente pelo estabelecimento a fim de 
garantir a qualidade da água para consumo? 
43-Já foi registrado algum problema de contaminação na água consumida no estabelecimento? 

44-O abastecimento é feito por rede pública, a CAERN? 

ESPAÇO RESERVADO PARA OBSERVAÇÕES  



ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO A GESTÃO MUNICIPAL / MOSSORÓ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

QUESTIONÁRIO RESÍDUO – GESTÃO MUNICIPAL 
Município Estado População

Órgão que forneceu a informação 

Nome da pessoa que respondeu ao questionário 

Cargo que ocupa 

Endereço para envio de correspondência CEP

Telefone Fax E-mail 

1. Quais as principais formas de tratamento e de destino final do lixo nas unidades de saúde do 
município? 

 Aterro controlado  Aterro sanitário  Lixão a céu aberto    Reciclagem     
 Compostagem   Outras. Quais? _____________________________________________ 

2. Os serviços de coleta e destinação final dos RSS são realizados: 
 Diretamente pela Prefeitura                        pela seguinte empresa terceirizada: 

____________________________________________________________________________

3. Qual a quantidade de unidades que prestam serviços de saúde a população? 
R:__________________________________________________________________________

4. Quantas pessoas, aproximadamente, trabalham nestas unidades (geral)? 
 Até 100  Até 500  Até 1000  Mais de 1000 

5. Há EPI disponíveis em número suficiente para os funcionários das unidades de saúde? 
 Não       Sim     

Porque?_____________________________________________________________________ 

6. Os funcionários da limpeza usam EPI’S de forma adequada para realizar procedimentos de 
higienização e limpeza? 

 Sim        Não
Porquê?______________________________________________________________________ 

7. Já ocorreu algum tipo de acidente biológico com funcionários  em relação ao descarte e/ou 
manejo dos RSS?  

 Não    Sim         Quantos? _____________________________________________ 



8.Qual a quantidade estimada por mês de RSS recolhida pela SERQUIP nas unidades de 
saúde do município? 

(   ) Quantidade RSS/mês:______________________________________________________ 

9. Os resíduos orgânicos produzidos nas unidades de saúde do município coletados pela 
prefeitura? Qual quantidade Mês? 

(   ) Sim  

(   ) Não      Qual empresa?  

___________________________________________________________________________

Quantidade/mês: _____________________________________________________________ 

10. Qual o destino dos medicamentos vencidos nestas unidades de saúde do município? 

R:_________________________________________________________________________

11. As vacinas vencidas ou seu residual são autoclavadas antes de serem descartadas no 
resíduo infectante? 

 (   )Sim                                     (    )Não 

12. Qual o destino final das pilhas usadas nas unidades de saúde do município? 

R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Qual o percentual de esgotamento sanitário já concluído na cidade atualmente? 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Qual a quantidade de resíduo infectante coletada por mês no município? Que secretaria é 
responsável pelo acompanhamento deste serviço? 

R__________________________________________________________________________

15. Assinale as instituições envolvidas na gestão ambiental e social de lixo no município:  

 Secretaria municipal de Educação 
 Secretaria municipal de Saúde 
 Secretaria municipal de Assistência Social 

 Ministério Público 
 Delegacia Regional do Trabalho 
 Entidades Ambientalistas 
 Entidades Empresariais 



 Órgão Municipal de Meio Ambiente  
 Órgão Municipal de Habitação 
 Órgão Municipal de Limpeza Urbana 
 Outro(s) órgãos da Administração  Municipal 
 Conselho Tutelar 
 Outros Conselhos. 

Quais?__________________________________ 
________________________________________

 Entidades Assistenciais 
 Instituições Religiosas  
 Associações de Bairro 
 Veículos de Comunicação 
 Sindicatos 

 Outras Instituições. Quais?
_______________________________

16. No quadro abaixo estão listadas ações para melhoria da gestão ambiental e social do lixo.  
Assinale com um X as ações que estão sendo implementadas no município e a etapa em que 
se encontram.

Sendo 
implementada? ETAPA ATUAL 

Ações NÃO 
SIM

em
planejamento 

em
execução concluída

1. Elaboração de plano de gestão de  resíduos sólidos 
2. Proibição do acesso de crianças ao lixão 
3. Proibição do acesso de catadores adultos ao lixão  
4. Capacitação de catadores 
5. Formação de cooperativa e/ou associação de 

catadores
6. Fechamento ou recuperação do lixão  
7. Recuperação da área degradada por lixo 
8. Construção de aterro sanitário 
9. Implantação de coleta seletiva 
10. Instalação de central para triagem de materiais 

recicláveis
11. Instalação de unidade de compostagem 
12. Aquisição de equipamentos para coleta 
13. Implantação de programa de educação ambiental 
14. Capacitação de técnicos  
15. Criação/reativação de conselho ou fórum para gestão 

de resíduos 
16. Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta com 

Ministério Público ou outro órgão 
17. Outras ações. Cite:  

18. Utilize este espaço para fornecer outras informações que julgar relevantes sobre a gestão 
dos RSS no município. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



ANEXO III - QUESTIONÁRIO APLICADO A EMPRESA INCINERADORA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

QUESTIONÁRIO PARA EMPRESA INCINERADORA - SERQUIP 
OBS: Este questionário é integrante da coleta de dados sobre RSS em Mossoró-RN. Assim, 
nomes não serão divulgados, apenas os dados coletados. Obrigada pela colaboração. 

1. Em que data a empresa iniciou suas atividades neste município? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Que tipos de resíduos sofrem tratamento nesta empresa além dos resíduos 
hospitalares? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Qual a quantidade de resíduos de saúde é incinerada pela empresa por mês? 
Contratada pelo Estado________________________________________________________ 
Contratada pelos Municípios____________________________________________________ 
Contratada pelas empresas Particulares___________________________________________ 

4. Quais as conseqüências de incinerar os RSS que são produzidos em outros municípios 
e recolhidos nos circuitos normais (rotas e horários)?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Quais são as precauções tomadas pela empresa para evitar danos e riscos à população 
referente ao transporte e tratamento desses resíduos perigosos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Quais as conseqüências para a população do entorno e do meio ambiente em incinerar 
plástico, pilhas, medicações e material biológico? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Quais os níveis e tipos de poluição que a população do entorno está sujeita? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



8. Os níveis de emissões de partículas resultantes do processo de incineração estão 
dentro do previsto por lei? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Que acréscimo de poluição atmosférica é previsto resultante desta atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  A qualidade do ar é afetada por esta atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Quais os principais poluentes emitidos por esta atividade? 
(  ) pó     (   ) poeira    (   ) partículas    (   ) fumaça     (   ) outros  
Quais?_____________________________________________________________________ 

12. As cinzas resultantes da incineração dos RSS são encaminhadas para onde? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. As cinzas são encaminhadas para análise laboratorial para comprovação da inativação da 
carga biológica? Se SIM, os resultados são encaminhados ao órgão ambiental? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. Esta atividade é danosa para o meio ambiente, como o efeito estufa, chuva ácida e 
destruição da camada de ozônio, resultante dos gazes emitidos na atmosfera em detrimento 
desta atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Que medidas mitigadoras a empresa presta a população e ao meio ambiente como forma 
de compensar a poluição emitida pela empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. A em presa possui licença ambiental para funcionamento e o órgão ambiental faz 
fiscalização ou monitoramento sistemático na empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



17.  Que tipo de riscos os trabalhadores estão expostos ao realizar suas atividades na 
empresa? 
 (   ) saúde        (   ) doenças         (   ) físicos        (   ) químicos          (   ) Biológicos        
 (   ) ergonômicos           (   ) outros  

18.  A empresa faz treinamento sistematizado com todos os funcionários da empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Os trabalhadores usam todos os EPI recomendados durante o curso de sua atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20. Todos os trabalhadores têm esquema vacinal completo para hepatite B, tétano, 
meningocócica, outras...  Para os trabalhadores que tem risco biológico iminente em suas 
atividades laborais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

21.Em caso de acidente com material biológico para onde os trabalhadores são encaminhados 
para fazer os exames necessários? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

22.Existe registro de algum tipo de incidente ou acidente com os trabalhadores ao manipular 
esses resíduos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

23.Que benefícios à empresa trouxe para a comunidade do entorno ou ao município desde o 
início de suas operações? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

24.Que contribuição à empresa traz para a sociedade e ao meio ambiente com sua atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ESPAÇO PARA OBSERVAÇÕES:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Apêndice 1 – FRAGMENTO DE JORNAL:  I SEMANA DE SAÚDE DO HRTM 



Apêndice 2 – CARTILHA EDUCATIVA: I SEMANA DE SAÚDE DO HRTM



Apêndice 3 – FRAGMENTO DE JORNAL: CURSO DE RSS NO HRTM



Apêndice 4 – FOLDER DA I SIMPAT/HRTM  


