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1. INTRODUÇÃO 
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A estrutura de equipamento de prestação de serviços tem crescido 

enormemente nas últimas décadas, sempre voltado para a melhoria da qualidade 

na prestação desses serviços, aperfeiçoando-se nas diferentes áreas para obter 

maior segurança e conforto para os funcionários e eficácia no diagnóstico e na 

terapêutica dos pacientes. 

Os profissionais multidisciplinares de saúde, desde os administradores até 

os responsáveis pela assistência direta ao paciente passaram a perceber a 

necessidade de preservar o meio ambiente, em especial focalizando as questões 

de resíduos sólidos, nisso incluam-se os governantes. 

A moderna administração, numa visão globalizada, procura cada vez mais 

diferenciar sua instituição de saúde das demais. Num momento cercado de crises 

econômicas, administradores zelosos pela imagem institucional percorrem o 

caminho difícil da qualidade total para possibilitar um salto qualitativo no trato do 

tema, notadamente no que concerne às perspectivas e à viabilidade econômica 

da reciclagem e da coleta seletiva de resíduos. 

Discutem-se essas questões de forma rigorosa e clara, mostrando na 

perspectiva da economia o seu amplo interesse social. Tal discussão terá muitos 

desdobramentos, entre os quais certamente o de trazer à tona a sempre adiada 

questão da responsabilidade pela geração do resíduo, consubstanciada também 

na cobrança por esta geração – em especial quando não seguida da reciclagem. 

Temos em nossas cidades problemas sérios de coleta de resíduos, e é 

precário o seu destino final. A segregação de materiais na fonte, para a 

reciclagem, é ainda insignificante, ficando para uma grande massa de catadores, 

sobretudo nos grandes centros, a tarefa árdua e mal remunerada de recolher 

materiais destinados à reciclagem. A consequência disto é inaceitável. 

Enfim, não apenas para os que trabalham especificamente com resíduos e 

têm paixão por essa vital face cidadão atento às alternativas de mudança do 

modelo de desenvolvimento, no sentido de torná-lo compatível com os interesses 

da preservação ambiental, da justiça social e da sustentabilidade econômica. 
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2. OBJETIVOS 
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Efetuar levantamento bibliográfico e documental sobre a questão de lixo 

reciclável em um equipamento de prestação de serviços de saúde e/ou região no 

Brasil. 

Demonstrar a importância e a viabilidade do processo de reciclagem em 

Equipamentos de prestação de serviços e/ou região nacional para as Políticas de 

Gerenciamento de Resíduos. 
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3. METODOLOGIA  
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Realizar levantamento bibliográfico e da Legislação sobre as questões 

conceituais do lixo e resíduos, com evidências nos processos de reciclagem. 

Os levantamentos conceituais devem proporcionar através de 

levantamentos de dados em um equipamento de prestação de serviço de saúde 

com evidência numérica da geração de resíduos com a viabilidade de reciclagem 

e caracterizar o objetivo proposto para comprovar a reciclagem como meio de 

melhorar a gestão de resíduos. 

Realização um estudo de caso, com o levantamento quantitativo de 

reciclagem em um equipamento de prestação de saúde.  Esse estudo foi 

realizado através de levantamento quantitativo dos materiais reciclados no 

período de 02 (dois) anos no objeto de estudo. 

 

3.1 Resumo 

Este estudo acadêmico vem proporcionar uma visão de aplicação de 

processo de conscientização ambiental a ser incrementada em um equipamento 

de prestação de serviço de saúde. 

A proposta demonstra os levantamentos e conceitos sobre resíduos, dando 

enfoque a possibilidade e a conscientização da importância da reciclagem em 

equipamentos de prestação de serviços de saúde e/ou região com capacitação de 

recursos financeiros que possam ser utilizados na gestão de resíduos. 

 

3.2 Considerações iniciais 

O mercado brasileiro urbano – já está entre os maiores do mundo 

(mercado estimado de lixo residencial em bilhões de dólares por ano). 

O lixo é um material mal-amado para dele se verem livres. 

Pode-se dizer que praticamente toda produção diariamente, mais cedo ou 

mais tarde, irá se transformar em lixo e como não se poderá por muito tempo (e 

sem arcar com altos custos) encontrar uma saída para esse impasse, só resta 

buscar, por um lado, a minimização da geração de resíduo e, por outro, a 



7 

 

reciclagem desses resíduos, já que sua produção é inevitável, ao menos por 

enquanto. 

... e o índice de coleta aqui é bem mais baixo que nos países ricos 

(proporção do lixo municipal que é coletado). 

Por muito tempo, vem sendo advogada a reciclagem do lixo apenas em 

função dos gastos ambientais, ou mesmo educacionais que proporciona. 

Observa-se, no momento, a prevalência de metodologias de avaliação da 

viabilidade econômica da reciclagem do lixo que não levam em conta fatores 

essenciais – como os ganhos relativos ao menor consumo de energia e à redução 

dos custos no controle ambiental – nem consideram aspectos de natureza 

macroeconômica. 

Espera-se com este estudo contribuir para uma melhor compreensão da 

viabilidade econômica da reciclagem do lixo. Evidenciando-se esta viabilidade, 

será também mais fácil obter os tão necessários benefícios ambientais. Com a 

reciclagem, com seus ganhos ambientais, com a economia de energia e de 

matérias-primas que proporciona, ficará mais claro que amar o próprio lixo é 

simplesmente uma questão de amor-próprio. 

Ainda há grandes oportunidades de negócios a explorar tanto devido ao 

crescimento do volume de lixo gerado quanto à necessidade de tirar o atraso nos 

índices brasileiros do setor. 

 

3.3 Legislação pertinente 

A preocupação com o meio ambiente reflete o compromisso das 

sociedades. 

Os países possuem uma preocupação com as questões ambientais e que 

impõe regras e condições para a preservação. 

No Brasil, a própria Constituição Federal (CF) demonstra esta preocupação 

ao descrever no art. 225 que diz: 
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Princípio Constitucional: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e 

futuras gerações” (Artigo 225 da Constituição Federal de 1988) 

 

 Compromissos Ambientais 

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e 

administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados” 

Além das questões de responsabilidade ambiental o próprio código civil 

brasileiro impõe responsabilidades pelas questões de dano à natureza. 

O próprio diploma legal também menciona a questão da responsabilidade 

solidária independentemente da culpa (negligência, imprudência e imperícia). 

(Artigo 225 da Constituição Federal de 1988) 

 

Responsabilidade Civil 

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 

outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de 

um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único: São solidariamente responsáveis com os autores os 

coautores e as pessoas designadas no art. 932.” (Código Civil Brasileiro – art. 932 

de 2002) 

 

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza em risco para os 

direitos de outrem.” (Código Civil Brasileiro – art. 927 de 2002) 

 



9 

 

Além do compromisso de preservação ambiental previsto na Carta Magna 

do País, a legislação ambiental condiciona penalidades com a obrigação não só 

administrativa (multa), como também a obrigação de reparação do dano conforme 

previsto no DECRETO No 3.179, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999. 

  

Responsabilidade Social 

“Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, 

perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em lei ou em seus regulamentos” 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais). (DECRETO No 3.179, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999). 

A primeira preocupação com as questões de Serviços de Saúde foi através 

da Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993, que transcrevia de uma 

maneira ampla a preocupação com as questões dos Resíduos de Serviços da 

Saúde, como assim transcrito: 

 

Responsabilidades Ambientais  

“Resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultam de atividade de 

origem industrial, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição” Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviáveis o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível.” (RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993) 

A questão de regulamentação dos resíduos, principalmente dos resíduos 

de saúde, criou-se uma série de conflitos de legislações. Este conflito estava 

entre a regulamentação do Ministério do Meio Ambiente através do CONAMA, e o 

Ministério da Saúde através da ANVISA. 
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Estas situações culminaram uma série de questionamentos que após 

muitas discussões, cada Ministério estabeleceu regras impositivas para as 

questões de resíduos de saúde. 

Pelo CONAMA, a Resolução nº 358/05 responsabiliza os estabelecimentos 

de saúde no que se refere às questões de resíduos fora do ambiente de 

prestação de serviços de saúde. 

A Resolução CONAMA nº 358/05 trata do gerenciamento sob o prisma da 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Promove a competência 

aos órgãos ambientais estaduais e municipais para estabelecerem critérios para o 

licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e destinação final dos RSS. 

Pelo Ministério da Saúde a preocupação maior foi com a questão da 

própria gestão de resíduos dentro do ambiente de prestação de serviços de saúde 

, especificado principalmente as questões de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte, tratamento e seu destino final, como previsto na 

Resolução nº 306/2004 da ANVISA. 

 

Responsabilidade Prevista no Ministério da Saúde 

A Resolução RDC ANVISA nº 306/2004 concentra sua geração no controle 

dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final. Estabelece procedimentos operacionais em função 

do riscos envolvidos e concentra seu controle na inspeção dos serviços de saúde 

Além das questões levantadas nos itens anteriores, a preocupação com o 

lixo e o resíduo impõe à sociedade o conhecimento de reflexos ao meio ambiente. 

  

3.4 Definições conceituais 

 Lixo e Resíduo 

Os resíduos sólidos de origem urbana, popularmente denominado de lixo, 

normalmente em muitos países, inclusive no Brasil, são descartados pela maioria 

da população como materiais inúteis ou inservíveis, apesar de muitos materiais 

serem potencialmente recicláveis. 
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Conceitualmente lixo é tudo aquilo que não possui mais utilidade, coisas 

velhas, sem valor, inúteis.  

Já o conceito de resíduo são aquilo que resta de qualquer substância após 

determinada atividade ou transformação, como exemplo podemos relacionar 

alguns reflexos na natureza (Tab. 1). 

 

TABELA 1 – Decomposição de Materiais  

MATERIAL TEMPO 

Casca de Frutas 3 meses 

Chicletes 5 anos 

Embalagens de Papel 1 a 4 meses 

Fósforos  2 anos 

Garrafas e frascos de vidro ou plástico  indeterminado 

Guardanapos de papel  3 meses 

Jornais  2 a 6 semanas 

Latas de alumínio  100 a 500 anos 

Nylon  30 a 40 anos 

Pilhas  100 a 500 anos 

Pontas de cigarros  2 anos 

Sacos e copos plásticos  200 a 450 anos 

Tampas de garrafas  100 a 500 anos 

Fonte: ANVISA/GRSS 

3.5 Classificação dos resíduos 

Os resíduos sólidos também podem ser classificados de várias formas. 

Natureza Física  

1. por natureza física: seco ou molhado; 

2. por sua composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; 

3. pelos riscos potenciais ao meio ambiente; 

4. quanto à origem. 

 

As normas e resoluções existentes classificam resíduos sólidos em função 

dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde, como também, em função da 

natureza e origem. 
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Em relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública a 

NBR 10.004:2004 classifica os resíduos sólidos em duas classes: 

Classe I 

Os Resíduos de classe I denominados como perigosos, são aqueles que 

em função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, podem 

apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente diante dos seguintes aspectos: 

· inflamabilidade 

· corrosividade 

· reatividade 

· toxicidade 

· patogenicidade 

Classe II 

Resíduos de classe II denominados não perigosos são subdivididos em 

duas classes: 

Classe II-A e Classe II-B 

Resíduos classe II-A – não inertes podem ter as seguintes propriedades: 

· biodegradabilidade; 

· combustibilidade; 

· solubilidade em água. 

Resíduos classe II-B – inertes não apresentam nenhum de seus 

constituintes solubilizados e concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, com exceção dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. 

Fonte: ANVISA/GRSS 
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TABELA 2 – Grupo de Resíduos  

Primeiro Grupo Segundo Grupo 

Resíduos sólidos urbanos - RSU Resíduos de fontes especiais 

Resíduos domésticos ou residenciais; 

Resíduos comerciais; 

Resíduos públicos. 

Resíduos industriais; 

Resíduos da construção civil; 

Rejeitos radioativos; 

Resíduos de portos, aeroportos e 
terminais rodoferroviários; 

Resíduos agrícolas; 

Resíduos de serviços de saúde 

Fonte: ANVISA/GRSS 

 

Em relação à origem e natureza, os resíduos sólidos são classificados em: 

Domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, 

aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas e resíduos 

de construção civil. 

A importância deste trabalho é esclarecer as variedades de resíduos  que 

comprometem a natureza e que segregados no processo de reciclagem podem 

diminuir muito as questões de acúmulo e prejuízos ao Meio Ambiente. 

Desta forma, procuramos descrever sucintamente os tipos de lixo: 

- Lixo doméstico ou residencial 

Constituído principalmente de restos de alimentos, embalagens plásticas, 

papéis em geral, plásticos, entre outros. Também chamado de lixo domiciliar ou 

residencial, é produzidos pelas pessoas em suas residências. 

- Lixo comercial 

É composto especialmente por papéis, papelões e plásticos. É gerado pelo 

comércio em geral. 

- Limpeza pública 

Composto por folhas em geral, galhos de árvores, papéis, plásticos, 
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entulhos de construção, terras, animais mortos, madeiras e móveis danificados. 

 - Lixo industrial 

Pode conter restos de alimentos, madeiras, tecidos, couros, metais, 

produtos químicos e outros. Origina-se das atividades do setor secundário 

(indústrias). 

- Lixo de construção civil 

Decorrentes de demolições, preparação e escavações de terrenos, 

reformas, reparos. 

- Lixo nuclear 

Decorrentes de atividades que envolvem produtos radioativos, entre outros. 

- Lixo de portos, aeroportos, terminais rodoferroviários 

Materiais de higiene pessoal e restos de alimentos desses locais que 

podem veicular doenças provenientes de outras localidades. 

- Lixo agrícola 

São resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, como 

embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração ou restos de colheita. As 

embalagens de agroquímicos devem ser tratadas de forma especial, pois 

geralmente carregam resíduos altamente tóxicos. 

- Lixo da área de saúde 

Proveniente de hospitais, farmácias, postos de saúde e casas veterinárias. 

Também chamado de lixo hospitalar, composto por seringas, vidros de 

remédios, algodão, gaze, órgãos humanos, etc. Este tipo de lixo é muito perigoso 

e deve ter um tratamento diferenciado, desde a coleta até a sua destinação final. 

 

3.6 Resíduos de serviços de saúde – RSS 

Os resíduos de serviços de saúde, apesar de representarem parcela dos 

resíduos sólidos, são compostos por diferentes frações, geradas nos 

estabelecimentos de saúde, compreendendo desde materiais perfuro-cortantes 

com agentes biológicos, peças anatômicas, produtos químicos tóxicos e materiais 
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perigosos (solventes, quimioterápicos, produtos químicos, fotográficos, 

formaldeído, radionuclídeos, mercúrio e etc.) até vidros vazios, caixas de papelão, 

papel de escritório, plásticos, descartáveis e resíduos alimentares, que se não 

forem gerenciados de forma adequada, representam fontes potenciais de impacto 

negativo no meio ambiente e de disseminação de doenças, podendo oferecer 

perigo para os trabalhadores dos estabelecimentos de saúde, bem como para os 

pacientes e para a comunidade em geral. 

 

Origem dos RSS 

Todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

animal, inclusive serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campos; 

laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde realizem atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, 

drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde, centro de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de matérias e controles 

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

acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Contexto dos RSS 

A falta de segregação dos resíduos biológicos, ou sua execução 

inadequada, aumenta a quantidade de resíduos contaminados. Os resíduos 

comuns em contato com os contaminados são contagiados, aumentando os 

riscos para o pessoal que os manuseia e para a população em geral; 

A prática de lançar os RSS em vazadouros junto com os resíduos urbanos 

cria um grave risco para a saúde dos catadores de lixo, para a saúde pública em 

geral para o meio ambiente. 
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Fonte- CGRSS/ISCMSP  
 
 

FIGURA 1  - Gráfico  mostrando  Agentes Caudados Perfuro-Cortantes Biológicos 

2013 (N=84) 

 

 

 

 

  

Fonte- CGRSS/ISCMSP  

FIGURA 2 -  Gráfico mostrando Agentes Caudados Perfuro-Cortantes Biológicos 
– 2014 (N=85) 

 

3.7 Política nacional de resíduos sólidos 

A preocupação no Brasil em estabelecer compromissos com as questões 
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ambientais veio a ser celebrada a partir da sanção da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos através da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

A discussão com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos destaca-

se pelos seguintes pontos: 

 Estudos e Projetos duraram 21 anos no Legislativo; 

 Marco Histórico – responsabilidade compartilhada entre governo, 

empresas e população; 

 Os municípios estarão obrigados a extinguir os lixões e construir aterros 

sanitários; 

 Os consumidores serão incentivados ao processo de reciclagem; 

 Incentivos a criação de Cooperativas de Catadores. 

 

Ao instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define seus princípios 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

Para assegurar estes compromissos, um dos exemplos é a emissão de 

Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que define os 

compromissos dos fabricantes de pilhas. 

Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, os 

fabricantes e importadores são responsáveis pela coleta, armazenamento, 

transporte, reutilização e reciclagem, tratamento ou disposição final adequada de 

pilhas e baterias. 

Dica: A separação adequada desses materiais é muito importante para 

evitar a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Devemos tomar cuidados 

básicos para embalar este tipo de resíduo: acondicionando-os em sacos plásticos 

bem fechados, guardando-os em local arejado e protegido do sol, das crianças e 

animais. 
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3.8 Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS 

É o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos 

resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos 

estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 

final, bem como as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. 

Na elaboração do PGRSS deve-se estabelecer: 

· critérios técnicos; 

· legislações sanitárias e ambientais; 

· normas locais de coleta e transporte de serviços de limpeza urbana, em 

especial as questões dos resíduos gerados nos serviços de saúde. 

O PGRSS deve estar disponível para consulta para: 

· autoridades sanitárias e ambienteis; 

· funcionários; 

· pacientes; 

· clientes; 

· público em geral. 

As imposições previstas na legislação através das Resoluções do 

CONAMA e da ANVISA instituem a obrigatoriedade de uma gestão de resíduos. 

Portanto, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde 

descrito no item anterior, é um instrumento de compromisso perante a fiscalização 

sanitária, trabalhista e outras pertinentes para conferir a uma entidade o fato de 

que possui o Gerenciamento de Resíduos. 

Tanto é verdade que os órgãos competentes de Saúde e Meio Ambiente 

poderão avaliar o plano e sua implantação. 

Nos estabelecimentos de saúde com um ou mais serviços com alvarás 

sanitários individualizados, o PGRSS deve ser único e contemplar todos os 

serviços existentes sob a responsabilidade técnica da mantenedora ou matriz. 
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Quando houver reformas ou ampliações deve ser apresentado como parte 

integrante para a expedição de alvará sanitário. 

A necessidade de um plano de gerenciamento de resíduos requer o  

estabelecimento de etapas sincronizadas com compromissos e responsabilidades 

do gerador para a incrementação (Ministério da Saúde. ANVISA, 2006). 

 

3.9 Legislação de saúde e legislação ocupacional 

A importância do processo de conscientização de gerenciamento de 

resíduos foi também definida com o advento na legislação trabalhista através da 

Portaria nº 485 de 11.11.2005 – DOU 16.11.2005 – NR - 32, que descreve a 

obrigação do processo de capacitação dos colaboradores quanto às questões de 

resíduos de saúde. 

Esta norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços 

de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral. 

Regulamentações da NR 32 = Norma do Ministério do Trabalho de 16 de 

novembro de 2005. 

32.2 – Dos Riscos Biológicos 

32.3 – Dos Riscos Químicos 

32.4 – Das Radiações Ionizantes 

32.5 – Dos Resíduos 

32.6 – Das Condições de Conforto por Ocasião das Refeições 

32.7 – Das Lavanderias 

32.8 – Da Limpeza e Conservação 

32.9 – Da Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

NR – 32.5 

A Portaria na NR-32 obriga os empregadores a capacitar nos processos de 

Gerenciamento de Resíduos conforme previsto no item abaixo: 
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NR-32.5 - Os apontamentos demonstram a importância da capacitação de 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, destacado na NR-32, no item 

32.5 quando descreve que ao empregador cabe capacitar: 

a. segregação, acondicionamento e transporte de resíduos; 

b. definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; 

c. sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

d. formas de reduzir a geração de resíduos; 

e. conhecimento das responsabilidades e tarefas; 

f. reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; 

g. conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

h. orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual – 

 

3.10 Equipamento de proteção individual (EPI) 

É fundamental além da conscientização, a necessidade da sociedade 

conhecer os riscos tanto para o ser humano como para a saúde e para o meio 

ambiente. 

- Riscos 

As atividades capazes de proporcionar dano, doença ou morte para os 

seres vivos, caracterizadas como atividades de risco. 

 . Riscos ao Ser Humano - decorrem do fato de que os resíduos com 

potencial em elementos químicos descartados de forma inadequada podem 

ocasionar a contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, bem 

como a fauna e a flora, consequentemente ao homem por meio de toda a cadeia 

alimentar. 

. Riscos à Saúde  -  probabilidade de efeitos adversos à saúde 

relacionados com a exposição humana a agentes físicos, químicos ou biológicos 

em um indivíduo exposto a um determinado agente. 
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. Riscos ao Meio Ambiente  - são considerados riscos ou agentes 

agressivos, físicos, químicos, biológicos, ergonômico e de acidentes aqueles que 

possam trazer ou ocasionar danos à saúde do trabalhador em seus ambientes de 

trabalho e em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de 

exposição ao agente. 

 

3.11 Gestão de resíduos 

A gestão de resíduos compreende as ações referentes às tomadas de 

decisões nos aspectos administrativos, operacionais, financeiro, social e 

ambiental e tem no planejamento integrado um importante instrumento no 

gerenciamento de resíduos em todas as suas etapas, possibilitando que se 

estabeleçam de forma sistemática e integrada, em cada uma delas, metas, 

programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade 

local. 

 

- A questão da necessidade do Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde 

Devido à grande diversidade de atividades desenvolvidas, um mesmo 

hospital pode gerar desde resíduos absolutamente inócuos, como por exemplo, 

entulho de construção, até os resíduos muito perigosos, como por exemplo, peças 

anatômicas contaminadas com altas doses de medicamentos antineoplásicos. O 

primeiro passo, portanto é conhecer a composição do lixo que produzimos em 

nosso hospital. Para facilitar esta tarefa existem sistemas de classificação que 

permitem enquadrar a maior parte dos resíduos em grupos com características 

comuns. Embora possam ser usados vários parâmetros na elaboração de uma 

classificação, devem prevalecer os critérios de periculosidade, o que não impede 

que posteriormente sejam reclassificados sob outros critérios de acordo com 

outras necessidades operacionais, tais como densidade (leve ou pesado), estado 

físico (sólido, líquido ou pastoso) e outros relativos a exigências específicas de 

estocagem, embalagem, tratamento e outros. 

De acordo com a terminologia padronizada pelas normas, o termo “lixo 
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hospitalar” foi substituído pela expressão resíduos de serviços de saúde (RSS), 

que engloba os resíduos sólidos produzidos em todos os estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde, tais como laboratórios, serviços de diagnóstico 

e tratamento, centros de saúde, clínicas, institutos de medicina legal e outros. 

Incluem-se também, neste grupo, clínicas e hospitais veterinários e centros de 

zoonoses, laboratórios de fabricação de vacinas ou de pesquisas. Em alguns 

casos, portos, aeroportos, estabelecimentos penais e até alguns tipos de 

indústrias têm tratamento similar aos RSS, embora não sejam serviços de saúde. 

Devemos considerar a importância de uso da terminologia correta, 

especialmente em relação às classes e tipos de resíduos, como uma das formas 

de conscientização das pessoas para a importância dos RSS de uma maneira 

geral. 

 

3.12 Classificação dos RSS 

A classificação dos RSS é com base na composição e características 

biológicas, físicas, químicas e inertes, tem como finalidade propiciar o adequado 

gerenciamento desses resíduos no âmbito interno e externo dos estabelecimentos 

de saúde (Tab. 3). 

TABELA 3 – Classificação dos RSS 

GRUPO TIPO DESCRIÇÃO 

A A1 Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 
biológicos, Vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; inoculação ou 
mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.   Bolsas 
transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 
contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 
aquelas oriundas de coleta incompleta.  Sobras de amostras de laboratório 
contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre.  

A2 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica 
e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.  

A3 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 
sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 
valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar. 
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Continuação 

GRUPO TIPO DEFINIÇÃO 

 A4 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases 
aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico 
hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de 
laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes 
de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes 
Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 
disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 
desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; tecido adiposo 
proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 
plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 
resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-
patológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, 
vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como 
suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; 
Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e 
demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

 

B Quimioterápicos; Medicamentos Perigosos (Tipo I e II); Medicamentos, Saneantes, 
Desinfetantes e Desinfestantes; Metais Pesados (Lâmpadas Fluorescentes, Chapas de 
RX, Efluentes de RX e Aparelhos contendo Metal Pesado); Manutenção (Tintas, 
Solventes, Soda Caustica); Reagentes Químicos; Efluentes de Laboratório; Efluentes 
Diversos; Xilol; Formol; Pilhas e Baterias. 

C Radioativos - Normas do CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

D Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; Resto alimentar de 
refeitório; Resíduos provenientes das áreas administrativas; Resíduos de 
varrição, flores, podas e jardins; Recicláveis.  

E Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, lâminas de bisturi, lancetas; Ampolas de 
vidro; Brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas; Tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e 
outros similares.  

Fonte: RDC 306/2004 - CGRSS 

 

- Importância da classificação dos RSS 

A classificação subsidia a elaboração do PGRSS – Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, contemplando os aspectos 

desde a geração, segregação, identificação, acondicionamento, coleta interna, 

transporte interno, armazenamento, tratamento, coleta externa, transporte externo 

e disposição final, até o Programa de Reciclagem de Resíduos (PRR). 
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3.13 Manejo dos RSS 

 

FIGURA 3 – Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Segregação 

O objetivo principal da segregação não é simplesmente reduzir a 

quantidade de resíduos infectantes a qualquer custo, mas acima de tudo criar 

uma cultura organizacional de segurança e de não desperdício. Um programa de 

segregação deve ser avaliado pela sua constância e confiabilidade, seus reflexos 

nos índices de acidentes e nos custos globais e benefícios para o meio ambiente. 

É importante porque permite que se adote o manuseio, embalagem, transporte e 

tratamento mais adequados aos riscos oferecidos por um determinado tipo de 

resíduo, permitindo que se intensifiquem as medidas de segurança apenas 

quando realmente necessário, facilitando as ações em caso de acidente. Além 

disso, a segregação é um fator de redução de custo, permitindo o emprego mais 

racional dos recursos financeiros destinados ao sistema de resíduos sólidos. 

A segregação de resíduos de acordo com a classe a que pertencem é 

prevista na NBR 12.809/ 1993 - Manuseio de resíduos , sendo considerado um 

requisito básico, essencial para a qualidade do serviço de higiene e do 

gerenciamento dos resíduos nos serviços de saúde. A participação de cada uma 

das classes no total de resíduos produzidos varia de acordo com o tipo de 

serviços realizados no hospital, com a interpretação que cada um faz da norma e, 

principalmente, com sua capacidade em aplicá-la no dia-a-dia. 
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É a etapa mais complexa do gerenciamento de resíduos porque envolve 

praticamente todos os departamentos e funcionários do hospital. Sua implantação 

e manutenção adequadas dependem dos seguintes itens: 

 adotar uma classificação básica para os resíduos e adaptá-las às 

necessidades e rotinas do hospital e do sistema de coleta, tratamento e 

destinação final. Definir claramente cada grupo em linguagem acessível e divulgar 

a todos os funcionários; 

 realizar um levantamento dos resíduos gerados em cada unidade ou 

serviço,. O responsável por cada setor deverá determinar quais são os resíduos 

infectantes ou especiais, mantendo atualizados estes dados; 

 a implantação da segregação deve ser gradual, de acordo com a 

capacidade de assimilação dos funcionários e a disponibilidade das instalações; 

 visar a um nível de segregação realista, não muito minuciosa nem 

muito genérica. Em algumas áreas, separar pequenas quantidades de resíduo 

não infectante pode não se justificar; 

 a separação tem que ser feita sempre na origem, pois não se admite 

manuseio posterior; 

 considerar riscos múltiplos. Um resíduo pode pertencer a duas ou mais 

categorias, por exemplo, pode ser radioativo e infectante, devendo ter tratamento 

compatível com ambas as categorias; 

 as falhas na segregação podem ser monitoradas por amostragem 

através da observação do conteúdo das lixeiras, antes do fechamento dos sacos 

plásticos. Manter contato permanente com os responsáveis pelos serviços de 

coleta e tratamento externo é importante para se obter informações sobre falhas 

na segregação, especialmente quanto aos perfuro-cortantes. 

A segregação adequada diminui a quantidade de resíduos infectados, 

impedindo a contaminação da massa total dos resíduos gerados. 
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É o conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

RSS. 

Devem ser identificados em local de fácil visualização, utilizando símbolos, 

cores e frases, além de outras exigências relacionadas à identificação de 

conteúdo e aos riscos específicos em cada grupo de resíduos (Fig. 5). 

 

 

Fonte: CGRSS 

FIGURA 4 - Identificação dos Tipos de Resíduos 
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No Brasil, assim como em quase todos os países, utilizam-se os sacos 

plásticos para os resíduos sólidos infectantes e comuns em geral, e recipientes 

rígidos conhecidos como coletores para os perfuro-cortantes. Resíduos líquidos 

que não possam ser lançados na rede de esgoto sanitário devem ser 

acondicionados, preferencialmente, em recipientes de plástico ou metal. Caso 

seja inevitável o uso de frascos de vidro deve-se utilizar uma proteção extra, 

como caixas de papelão ou contêineres plásticos, forrados com serragem, papel 

picado, isopor, etc. 

O acondicionamento dos resíduos tem as seguintes funções principais: 

 isolar os resíduos do meio externo, evitando contaminação e mantendo 

afastados os vetores como ratos, baratas, moscas e animais domésticos; 

 identificar, através das cores, símbolos e inscrições a classe do 

resíduo; 

 manter os resíduos agrupados, facilitando o seu armazenamento, 

transporte e tratamento. 

Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material 

resistente à ruptura e vazamento, impermeável, respeitados os limites de peso de 

cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

 

 

Norma NBR 7.500 da ABNT 

FIGURA 5 - Acondicionamento dos resíduos 



28 

 

Devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistentes a 

punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. 

 

 

Figura 6 – Lixeiras  

 

Os resíduos perfuro-cortantes ou escarificantes do grupo E – devem ser 

acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o 

uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, 

impermeável, com tampa contendo a simbologia. 

 

 

FIGURA 7 - Acondicionamento de perfuro-cortantes 

 

Os sacos plásticos para lixo têm suas características principais 

determinadas pela norma NBR 9.190, que determina características importantes, 

tais como dimensões, resistências, cor e identificação. A qualidade dos sacos de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPm8_MD95MYCFUWUkAodcj0NGg&url=http://www.pampahospitalar.com.br/produto-detalhado/106&ei=u26qVbnzCMWowgTy-rTQAQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I&psig=AFQjCNFTKsgU3u7Iz-n1FeTD3nDJfxZkrw&ust=1437319182502264
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lixo pode ser testada por análises em laboratórios ou por testes práticos. Existem 

parâmetros de resistência específicos para sacos destinados ao 

acondicionamento de resíduos comuns, resíduos infectantes e resíduos de 

restaurante. 

 

FIGURA 8 - Sacos plásticos para lixo 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Armazenamento Interno 

 

A sala de resíduos é o compartimento localizado no próprio setor ou 

unidade geradora destinada à estocagem provisória do lixo produzido até que 

seja encaminhado para o abrigo central de resíduos, do estabelecimento. O 

abrigo central de resíduos sólidos, ou simplesmente abrigo de resíduos é o local 

onde se armazena o lixo produzido, no aguardo da coleta externa ou de 

tratamento (quando este é realizado no próprio estabelecimento gerador). As 
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condições das instalações para guarda de resíduos são um dos aspectos mais 

críticos dentre os problemas observados no gerenciamento de resíduos no Brasil. 

Infelizmente, são muitos os hospitais que apresentam condições inaceitáveis de 

falta de segurança e higiene nestas instalações. A destinação de um 

compartimento exclusivo para a guarda de lixo ou para lixo e roupa suja é rara no 

Brasil. Geralmente existem depósitos improvisados em salas de utilidade ou de 

material de limpeza e até mesmo em corredores, escadas ou outro espaço 

disponível. 

Em 1993, foi homologada a NBR 12.809, que prevê a obrigatoriedade das 

salas de resíduos em todas as unidades e serviços dos hospitais e demais 

serviços de saúde, exceto os considerados pequenos geradores, exigindo 

também os abrigos de resíduos, e estabelecendo as características construtivas 

de ambos. Em 1994, o Ministério da Saúde publicou as Normas para Projetos 

Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, passando a exigir a sala de 

resíduos e o abrigo de resíduos, de acordo com as especificações na NBR 12.809 

para todos os estabelecimentos construídos ou reformados a partir de 

11/11/1994, data da publicação da Portaria 1.884/GM. A implementação dessas 

exigências técnicas tem apresentado algumas dificuldades, principalmente quanto 

à falta de espaço disponível nos edifícios existentes e também pela resistência de 

arquitetos e administradores que questionam a necessidade da sala de resíduos 

em todas as unidades, nos novos projetos. 

 

3.14 Tratamento 

Considera-se como tratamento adequado para RSS qualquer processo 

que, reproduzido dentro de condições de segurança e com eficácia comprovada, 

modifica suas características físicas, químicas e biológicas, ajustando-as aos 

padrões aceitos para uma determinada forma de destinação final. Até bem pouco 

tempo, a única forma de tratamento de resíduos infectantes comercialmente 

disponíveis no Brasil era a incineração. Por muitos anos existiu uma tendência a 

se dar valor unicamente ao tratamento dos RSS, enquanto a questão da 

destinação final era relegada a um segundo plano. 
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FIGURA 10 – Modelo de Incinerador de lixo 

 

Atualmente, esta tendência parece que começa a se inverter. A imagem 

popular da incineração como um tratamento capaz de “eliminar” o lixo foi frustrada 

pela constatação de que fica cada vez mais difícil e dispendioso tratar os 

efluentes gasosos e controlar seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Por 

outro lado, surgiram novas alternativas de tratamento térmico e químico, que 

modificam algumas características dos resíduos para que estes possam ser 

dispostos em aterros sanitários comuns. Vivemos um momento em que ainda não 

é possível prever se a incineração de RSS evoluirá tecnologicamente, superando 

as limitações atuais, ou se será progressivamente substituída pelos novos 

processos. Também as novas tecnologias despertam incertezas quanto aos 

aspectos positivos e negativos de cada sistema. 

Um dos aspectos que desperta muitas dúvidas, refere-se ao nível de 

tratamento pretendido: desinfecção, desinfecção de alto nível ou esterilização? 

Normalmente o tratamento de resíduos infectantes se limita à desinfecção. 

Esta opção se justifica porque o resíduo, após o processo, deverá ser 

transportado adequadamente e disposto em um aterro sanitário, onde medidas 

são tomadas para evitar contato com pessoas e contaminação do meio ambiente. 

Se considerarmos os sistemas de tratamento convencionais, a desinfecção de 

alto nível é suficiente para a maioria dos resíduos infectantes, mas devemos 
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lembrar que alguns tipos de resíduos exigem pré-tratamento, que deve garantir a 

esterilização. 

A aceitação da desinfecção tem sido comprovada pelo licenciamento, em 

vários países, de equipamentos como trituradores seguidos de aquecimento com 

micro-ondas ou de desinfecção química (maceração com cloro). Esses sistemas 

têm como vantagens, em relação à autoclavagem, alta produtividade e custo mais 

baixo, mas não são capazes de efetivar a esterilização dos resíduos. Qualquer 

que seja o sistema de tratamento utilizado, o mesmo deve ser permanentemente 

monitorado, tanto quanto à efetiva desinfecção ou esterilização do resíduo após o 

processamento, quanto a outros efluentes, líquidos ou gasosos que venham a ser 

emitidos durante o tratamento. 

 

Transporte Interno 

 

FIGURA  11 – Modelo de carro para transporte de resíduos 

 

O transporte de resíduos dentro dos estabelecimentos assistenciais de 

saúde (ou, se for o caso, em unidades de tratamento) deve ser feito sempre em 

carros fechados, exclusivos para esta finalidade. Sua construção não deve 

permitir o vazamento de líquidos que eventualmente sejam derramados no seu 

interior. Os carros usados na remoção dos resíduos das salas de resíduos para 

os abrigos devem ser feitos de material resistente e de fácil limpeza, tais como 

plástico, fibra de vidro ou aço inox. 

Os carros de lixo devem ser higienizados diariamente ou sempre que 
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apresentarem sinais de vazamento de resíduos. Os carros usados para resíduos 

infectantes devem ser exclusivos para este tipo de resíduo, mas quando isso não 

for possível deve-se fazer a higienização dos mesmos após a coleta dos 

infectantes e antes dos comuns. Os dois tipos de resíduos não devem ser 

transportados simultaneamente no mesmo carro. 

 

Armazenamento Externo 

 

 

 

FIGURA 12 – Armazenamento Externo 

 

Abrigo de Resíduos  

Consiste no local reservado e apropriado para o armazenamento externo 

dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. 

 local deve ser dimensionado de forma a permitir a separação dos 

NBR 12.235 da ABNT 

NBR 12.235 da ABNT 
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recipientes conforme o tipo de resíduo. 

 Ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas que 

possibilitem uma área mínima de ventilação correspondente a 1/20 da área do 

piso e não inferior a 0,20 m².  

 Ser revestido internamente (piso e paredes) com material liso, resistente, 

lavável, impermeável e de cor branca. 

 Ter porta com abertura para fora, dotada de proteção inferior, 

dificultando o acesso de vetores. 

 Ser dotado de ponto de água (preferencialmente quente e sob pressão), 

ralo sifonado ligado ao esgoto sanitário e iluminação artificial interna e externa. 

 Ter localização tal que permita facilidade de acesso e operação das 

coletas internas e externas. 

 Possuir símbolo de identificação, em local de fácil visualização, de 

acordo com a natureza do resíduo, segundo a ABNT NBR 7.500 / 2013.Possuir 

uma área de higienização para carros da coleta interna e demais equipamentos 

utilizados, dotada de cobertura e iluminação artificial, 

 Ponto de água (preferencialmente quente e sob pressão), piso 

impermeável e bem drenado, e ralo sifonado ligado à rede de esgoto sanitário. 

 Ser dimensionado de forma a comportar resíduos em quantidade 

equivalente à geração de três dias. 

 Quando houver duas coletas diferenciadas, uma para resíduos 

infectantes e outra para resíduos comuns, aqueles devem ser armazenados em 

abrigos individualizados com acessos próprios. Quando a coleta for diferenciada, 

os resíduos podem permanecer em um abrigo único, porém em áreas distintas, 

de acordo com as normas de segregação. 

Coleta Externa 

A coleta externa deve ser exclusiva e os intervalos não serem superiores a 

24 horas. A coleta em dias alternados só será possível se os recipientes contendo 

resíduos do tipo A e restos alimentares forem armazenados à temperatura 

máxima de 4 graus. 
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Transporte Externo 

É a transferência física dos resíduos coletados até uma unidade de 

tratamento ou disposição final, mediante uso de veículos apropriados. 

 

FIGURA 13 – Transporte Externo de Resíduos 

 

Transbordo ou Estações de Transferência 

Local disponibilizado quando a distância é grande a ser percorrida pelos 

resíduos até o ponto de destinação final, não havendo nenhum beneficiamento ou 

tratamento do resíduo nesta operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Central de Tratamento de Resíduos –  
CTR ESSENCIS Caieiras/SP 

 
FIGURA 14 – Destinação Final de Resíduos  

Aterro Sanitário / Industrial CDR 
PEDREIRA São Paulo/SP 
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A destinação final de todos os resíduos será sempre o meio ambiente, 

sendo que a única forma aceita para realização deste processo é o aterro 

sanitário. As formas inadequadas de disposição final são os lixões e aterros a céu 

aberto. Alguns sistemas de tratamento reduzem o volume dos resíduos, mas 

apenas os que são reciclados deixam de ser dispostos no solo, daí a importância 

da reciclagem na minimização dos efeitos da disposição de resíduos no solo no 

meio ambiente. Um sistema de destinação final de resíduos sólidos define-se 

como o conjunto de unidades, processos e procedimentos que visam ao 

lançamento de resíduos no solo, garantindo-se a proteção da saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente. 

Um aterro sanitário é executado segundo critérios e normas de engenharia, 

que visam atender aos padrões de segurança e de preservação do meio 

ambiente. 

É apropriado para receber os resíduos sólidos urbanos e a maior parte dos 

resíduos de serviços de saúde 

Os municípios com população urbana até 30.000 habitantes que não 

disponham de aterro sanitário licenciado, a Resolução CONAMA nº 358/2005 

admite de forma excepcional e tecnicamente motivada e com a devida aprovação 

do órgão do meio ambiente, a disposição final em solo, desde que a alternativa 

obedeça aos critérios estabelecidos no anexo II da resolução, conforme mostrado 

no quadro a seguir: 

Os sistemas que não contarem, no mínimo, com estas características não 

podem ser considerado sanitária e ambientalmente adequados porque 

contaminam o meio ambiente, comprometendo a qualidade das águas 

subterrâneas e superficiais, muitas vezes de forma irreversível. Os serviços de 

saúde são responsáveis pelo destino correto dos resíduos gerados, sejam eles 

infectantes especiais ou comuns. 

Não há como não produzir lixo. Podemos, no entanto, reduzir essa 

produção reutilizando, sempre que possível os materiais recicláveis. Mas ainda 

hoje, grande parte reutilizável do lixo é desperdiçada por um descuido com a 

coleta seletiva de materiais diferentes. A coleta seletiva é uma alternativa 



37 

 

politicamente correta que poderiam ser reaproveitados. Jogar o lixo no seu devido 

lugar não polui o ambiente, proporciona a reciclagem e conscientiza a população 

de sua responsabilidade social, inserindo na sociedade compromissos como: 

 Vamos descobrir o luxo do lixo. 

 Saiba que o luxo produz riquezas. 

 Que permite receber renda e que serve para a inclusão social de 

pessoas 

A coleta seletiva é muito simples: basta separar o lixo seco e reciclável 

(embalagens longa vida, latinhas e metais, papel, plásticos e vidros) do lixo úmido 

(restos de alimentos e papel de banheiro). O processo de reciclagem é composto 

de varias fases, porém sua realização depende de uma ação fundamental: a 

separação prévia dos materiais. Se o material reciclável for armazenado de forma 

separada, possibilita-se um maior aproveitamento. 

O objetivo deste trabalho acadêmico é avaliar através de bibliografias e 

legislações pertinentes às questões dos resíduos de saúde no ambiente 

hospitalar e o compromisso com a introdução de sistemas, processos e 

capacitação para além de cumprir as imposições legais, fazer com que haja um 

compromisso com a reciclagem. 

 

3.15 Conceitos de reciclagem 

“RECICLAR É QUANDO O LIXO DEIXA DE SER TRANSTORNO E SE 

TRANSFORMA EM RETORNO” 

A RDC ANVISA nº 306/04 define reciclagem como “o processo de 

transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento para 

reprocessamento ou obtenção de matéria-prima para fabricação de novos 

produtos”. 

Na cidade de São Paulo contamos com postos de coleta, pontos de 

entrega voluntária, triagem e reciclagem, além de iniciativas que promovem o 

descarte correto dos materiais não recicláveis. 

Mais de 150 toneladas de resíduos vão para a reciclagem todos os dias. O 
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serviço de coleta seletiva de lixo na cidade é mantido pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo - PMSP. 

O programa foi regulamentado em 2007, mas atualmente conta com 20 

centrais de triagem do material recolhido. O volume coletado na cidade, em 2010, 

foi de aproximadamente 155 toneladas/dia 

A LIMPURB (Departamento de Limpeza Urbana) alterada no ano de 2014 

para AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) da Secretaria Municipal 

de Serviços, coordena as centrais e os concessionários de coleta de materiais 

recicláveis, existentes em 74 dos 96 distritos do município de São Paulo. Além de 

proporcionar benéficos ambientais, se tornou fonte de renda para cerca de mil 

cooperados. 

A coleta seletiva conta com 3,8 mil pontos de entrega voluntária de 

materiais recicláveis. São contêineres de mil litros e 2,5 mil litros distribuídos em 

locais públicos como: 

 

 

Fonte – ISCMSP 

FIGURA 15 - O peso dos Recicláveis 
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O que é a Reciclagem? 

É um conjunto de técnicas que têm por objetivo aproveitar os detritos e 

reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. E o resultado de uma série de 

atividades, pela qual materiais coletados, separados e processados para serem 

usados como matéria manufatura de novos produtos. 

O vocábulo (reciclagem) surgiu na década de 1970, quando as 

preocupações ambientais passaram a ser tratadas com maior rigor, 

especialmente após o primeiro choque do petróleo, quando reciclar ganhou 

importância estratégica. As indústrias recicladoras são também chamadas 

secundárias, por processarem matéria recuperação. Na maior parte dos 

processos, o produto reciclado é completamente diferente no produto inicial  

2A reciclagem, assim como a reutilização e a redução de resíduos, é 

importante meio para a diminuição de volume de lixo a ser enviado para as 

unidades de tratamento e os aterros sanitários, possibilitando a redução do 

impacto ambiental e o aumento da vida útil dessas unidades, além da redução 

das despesas com tratamento e destinação final. A resolução CONAMA nº 05 de 

05/08/1993 no seu artigo 5º, parágrafo 1º, recomenda: “Na elaboração do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos, devem ser considerados princípios que 

conduzam à reciclagem... para os sistemas de tratamento de disposição final, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de 

saúde competentes”. 

 

Por que Reciclar? 

Com a colaboração do consumidor, podemos facilitar ainda mais o 

processo de reciclagem. Sendo os principais fatores de incentivo à reciclagem de 

papel, além dos econômicos são: a preservação de recursos naturais (matéria-

prima, energia e água), a minimização da poluição e a diminuição da quantidade 

de lixo que vai para os aterros. Dentre estes, certamente o último é o que tem tido 

maior peso nos países que adotam medidas legislativas em prol da reciclagem. 

A reciclagem de resíduos pode se dar de várias formas, sendo que a mais 

simples é a reutilização. A reutilização praticamente não exige investimentos e 
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pode constituir um estágio inicial na implantação de outras formas de reciclagem. 

A reutilização consiste na separação de materiais que possam ser aproveitados, 

tanto com a mesma finalidade original como em outras funções. 

Devemos estar sempre atentos para que nem este manuseio nem o uso 

posterior que venha a ser feito impliquem situações de risco para pacientes e 

funcionários. Os materiais devem ser separados sempre na origem e não devem 

ser utilizados resíduos infectantes, exceto nos casos de artigos descartáveis 

passíveis de reutilização (não relacionados como de uso único), conforme 

recomendação do Ministério da Saúde. 

Existem inúmeras possibilidades de reutilização de resíduos quando se 

busca a diminuição do volume final de lixo. Mesmo sendo um processo bastante 

simples, a separação de lixo para a reciclagem exige do gerador, especialmente 

quando se trata de hospitais e demais estabelecimentos de saúde, uma 

infraestrutura mínima de instalações e pessoal. Inicialmente deve-se levar em 

conta que, por ser uma atividade não obrigatória, a separação de materiais para 

reciclagem não deve interferir nos cuidados e medidas de segurança e higiene. 

A importância da Reciclagem para o Meio Ambiente 

· Diminui a exploração de recursos naturais; 

· Reduz os impactos ambientais durante a produção de novas matérias 

primas; 

· Reduz o consumo de energia elétrica; 

· Reduz a poluição do solo, da água e do ar; 

· Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo; 

· Reduz a quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário com 

consequente aumento de vida útil; 

· Diminui os gastos com a limpeza urbana; 

· Diminui o desperdício; 

· Incentiva a participação da comunidade na solução de problemas; 

· Amplia o desenvolvimento econômico pela geração de novos empregos 
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e renda na operacionalização dos materiais recicláveis e na expansão dos 

negócios relativos à reciclagem. 

Reciclável é diferente de Reciclado – Reciclável indica que o material pode 

ser transformado em outro novo material. Reciclado indica que o material já foi 

transformado. Algumas vezes o material que foi reciclado pode sofrer o processo 

de reciclagem novamente. Alguns materiais, embora recicláveis, não são 

aproveitados devido ao custo do processo ou à falta de mercado para o produto 

final. 

Reciclar é diferente de Separar – Reciclar consiste em transformar 

materiais já usados em outros novos, por meio de processo industrial ou 

artesanal. Separar é deixar fora do lixo tudo que pode ser reaproveitado ou 

reciclado. A separação ou triagem do lixo pode ser feita em casa, na escola ou na 

empresa. É importante lembrar que a separação dos materiais nada adianta se 

eles não forem coletados separadamente e encaminhados para a reciclagem. 

I. Repensar: no Meio Ambiente 

II. Reduzir: gerar menos lixo evitando o desperdício, com a revisão de seus 

hábitos de consumo, evitando a produção de resíduos. – Ex.: 

· utilizar a frente e o verso do papel para escrever; 

· prefira os produtos que tenham refil; 

· faça assinatura comunitária de jornais e revistas; 

· revise textos na tela do computador antes de imprimi-los; 

· faça somente o número de fotocópias necessário; 

· recuse folhetos de propaganda que não forem de seu interesse; 

· evite consumir produtos com embalagens supérfluas, sofisticadas, 

sofisticadas ou que dificultem a reciclagem (isopor, longa vida, celofane, etc.); 

· Substitua descartáveis como guardanapos, copos, talheres e canudos 

por similares duráveis. 

III. Reutilizar: usar o lixo antes de descartá-lo, reaproveitando-o em outra 

função – Ex.: 
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· usar potes de vidro com tampa para guardar miudezas (botões, pregos, 

etc.); 

· usar garrafas de plástico para fazer vasos, guardar grãos; 

· aproveite talos e folhas de verduras, cascas de frutas, etc.; 

· reutilize envelopes, cartolinas e folhas de papel com verso livre para 

rascunho 

· (escrita, impressão, fax, fotocópias); 

· reaproveite sobras de materiais de construção; 

· conserte ou transforme utensílios e aparelhos (sapateiros, costureiros, 

restauradores, etc.). Caso estes objetos não sejam mais úteis para você, doe os 

para quem precisa. 

IV. Reciclar: Transformar materiais já usados, por meio de processo 

artesanal ou industrial, em novos produtos. Separar para a reciclagem, pois na 

verdade, o indivíduo não recicla (a não ser os artesãos de papel reciclado). – Ex.: 

· plástico usado em bolsas de soro, pode dar origem a canos de PVC; 

· transformar embalagens PET em tecido de moletom; 

· separe os recicláveis como papéis, plásticos, vidros e metais. Os 

materiais devem estar limpos (livres de resíduos orgânicos, restos de comida). 

Para que seja facilitado o processo de conscientização dos funcionários em 

ambientes de saúde, o próprio CONAMA através da Resolução 275/01 

incrementa cores diferenciadas para facilitar o processo de segregação. 

 

Padrão de cores 

AZUL: papel/papelão; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 

AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 

FONTE: RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 
Publicada no DOU no 117-E, de 19 de junho de 2001, Seção 1, página 80 
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Para os sacos na cor branca ficou reservado o lixo infectante que devem 

ter, ainda, o símbolo internacional se substância infectante, conforme NBR 7.500, 

e os dados de identificação do fabricante junto à solda inferior 

 

 

 

FIGURA 16 – Sacos na cor branca com simbologia 

 

 

  Coleta Seletiva 

É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis tais como papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora. 

 

 

FIGURA 17 – Simbologia matérias recicláveis  
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É a técnica que emprega papéis usados para a fabricação de novos 

papéis. A Maioria dos papéis é reciclável. Em um estabelecimento prestador de 

serviços de saúde esta matéria-prima está nas embalagens, papel de escritório, 

incluindo os de carta, blocos de anotações, copiadoras, impressoras, revistas e 

folhetos. 

Dentre outros estão folhas de caderno, rascunho, rótulos, cartazes, aparas 

de papel, papelão, jornais, listas telefônicas, envelopes, caixas. Os papéis devem 

estar secos e limpos. 

Não recicle papel higiênico, guardanapo usados, etiquetas adesivas, 

fotografias, bitucas de cigarro, papel carbono, papéis metalizados, parafinados e 

plastificados, fita crepe. 

Plástico (recipiente de cor vermelha)  

É a conversão de resíduo plástico descartados no lixo em novos produtos. 

Em um estabelecimento prestador de serviços de saúde podem ser encontrados 

em baldes, garrafas pet (água, suco, refrigerante), sacolas, embalagens em geral  

(limpeza, higiene e produtos alimentícios), brinquedos, canos e tubos de PVC, 

utensílios domésticos. Lave os produtos sem desperdiçar água. Retire rótulos de 

papel e tampas de metal. 

Não recicle ebonite (tomada e cabos de panelas), espuma, adesivos 

isopor, embalagens metalizadas e fraldas descartáveis. 

Metal (recipiente de cor amarela) 

Engloba os metais ferrosos e os não ferrosos. O de maior interesse e valor 

comercial é o metal não ferroso (embalagens de alumínio, sendo suco, 

refrigerante e cerveja), pois é grande sua procura pelas maiores indústrias. 

Algumas embalagens, porém não podem ser utilizadas para a reciclagem, como 

latas de conservas alimentícias, de óleo, de tinta a base de água, etc. Prensar as 

latas é ótimo para economizar espaço. 

Não recicle clipes, grampos, esponjas de aço, canos, tachinhas, pregos, 

pilhas, aerossóis. 
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Vidro (recipiente de cor verde)  

O vidro é um material não poroso que resiste a altas temperaturas, sem 

que haja perda de suas propriedades físicas e químicas. As embalagens de vidro 

podem ser reutilizadas diversas vezes. O vidro é 100% reciclável. Assim, todas as 

embalagens de vidro, que não apresentam risco biológico, radiológico e químico, 

encontradas em um estabelecimento prestador de serviços de saúde, podem ser 

recicláveis, como copos, garrafas, potes, cacos, frascos em geral (produtos de 

higiene e limpeza, perfumaria). 

Limpe o vidro, retire as tampas de metal e separe o rótulo. 

Não recicle vidros planos, espelhos, porcelanas e cerâmicas, tubos de TV e 

de computador, ampolas de injeção, louças, óculos, lâmpadas. 

 

 

Figura 18 – Recipiente de coleta Seletiva  

 

Orgânicos (recipiente de cor marrom) 

Restos de alimentos, pó de café e chá, cabelo, cascas e bagaços de frutas 

e verduras, legumes, ovos, alimentos estragados, aparas e podas de jardins, 

ossos. 

Os resíduos orgânicos (alimentos, legumes, folhas, restos de frutas, grama, 

gravetos, etc., que constituem normalmente a maior parte do lixo domiciliar) 

podem ser processados para se tornarem adubo orgânico. Essa transformação 

chama-se compostagem. 



46 

 

Não recicle resíduos orgânicos que tenham tido contato com secreções, 

excreções ou outro fluído corpóreo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 - Resíduos perigosos (recipiente de cor laranja) 

 

São considerados resíduos tóxicos as pilhas não alcalinas, baterias, tintas 

e solventes, lâmpadas fluorescentes, remédios vencidos, embalagens de 

agrotóxicos, inseticidas e produtos químicos. As substâncias não biodegradáveis 

estão presentes nos plásticos, em pesticidas e produtos eletroeletrônicos, 

produtos de limpeza, e na radioatividade desprendida pelo urânio e outros metais 

atômicos, como o césio, utilizados em armas nucleares, usinas e equipamentos 

médicos. O cádmio, níquel, mercúrio e chumbo são os principais contaminantes. 

Ambulatório (recipiente de cor branca) Descartados por hospitais, 

farmácias, clínicas veterinárias (seringas, algodão, agulhas, restos de remédios, 

curativos, sangue coagulado, luvas, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura 

e animais utilizados em testes, resina sintética, filmes fotográficos de raios X). Em 

função de suas características, merece um cuidado especial em seu 

acondicionamento, manipulação e disposição final. Deve ser incinerado e os 

resíduos levados para aterro sanitário. 
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FIGURA 20 - Radiografias 

Chapas de raio-x escondem um tesouro. Além da prata, depois de 

recicladas, sobram os plásticos. Este tesouro só aparece com a reciclagem das 

radiografias. O precioso metal fica espalhado numa fina camada sobre a película 

e produz a imagem da radiografia. Depois de retirado o metal das chapas de raio-

x, ainda sobram os plásticos. A prata tem um mercado muito lucrativo, pois pode 

ser vendida para as joalherias que fazem belas joias. 

Não recicláveis (recipiente de cor cinza) 

Papel higiênico, guardanapo, fotografias, bitucas de cigarro, etiquetas 

adesivas, papel carbono, papéis metalizados, parafinados e plastificados, vidros 

planos, espelhos, porcelanas e cerâmicas, tubos de TV e de computador, clipes, 

grampos, esponjas de aço, pregos, tachinhas, canos, tomadas e cabos de 

panelas. 

Baseado nestes levantamentos e na experiência constatada na Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – CGRSS do objeto de 

estudo deste trabalho, podemos identificar a possibilidade destes processos de 

reciclagem. Nesta instituição há um compromisso de efetuar procedimentos de 

segregação adequada reciclando alguns materiais que diminuem o custo de 

coleta de resíduo comum e proporciona um compromisso ambiental com a 

reciclagem de materiais como: papel, papelão, plástico, vidros e metais. 

Reciclagem de papel 

O papel relata-se o surgimento na China, através de Ts´ai Lun , explorador 

chinês, onde utilizou-se fibras de vegetais, cozidas que davam origem a uma 

pasta sendo que após sua peneiração e submersão originava através de um 

molde uma placa para a utilização. Este procedimento predomina atualmente 
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através de processos mecânicos com a separação de lignina, celulose e a 

hemicelulose que constituem a madeira para a produção do papel. 

O processo de reciclagem de papel no Brasil ainda não tornou-se modelo 

de incentivo para a necessidade das indústrias, tendo em vista que dependendo 

da demanda de celulose a reciclagem de aparas diminui e em alguns casos há 

ainda processos de importação deste material para a fabricação de papel. 

As aparas segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – 

IPT e a Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA existe 22 

categorias de aparas, sendo as aparas brancas as mais utilizadas por serem mais 

nobres , visto que as demais são misturas de vários tipos de papéis. 

O processo de coleta de papel possui origem em sua maior procedência 

das áreas administrativas, provenientes de relatórios contábeis, relatórios de 

apontamentos da administração de pessoal, fichas de registros, encartes, 

folhetos, prospectos de propagandas, livros usados e etc. 

Reciclagem de papelão 

O papelão surgiu na metade do século IX e em 1871 Albert L. Jones ao 

manufaturar papel corrugado identificou a resistência através de papel umedecido 

e 1875 nos EUA iniciou-se o processo de industrialização através da empresa 

Thompson & Norris, mas somente a partir de 1914 a produção do papelão teve 

maior abrangência na industrialização de caixas para embalagens. 

A reciclagem de papelão no Brasil possui alto grau de produção diante da 

necessidade de embalagens e em dados do processo de reciclagem demonstra 

evolução, evidenciando a necessidade de produção de embalagens inclusive para 

a demanda de materiais exportados pelo pais. 

Com a evolução nos processo de produção e a necessidade de 

armazenamento, insere também no processo de reciclagem a produção de 

papelão com maior resistência, face a necessidade de empilhamento das caixas e 

o próprio acondicionamento de produtos com peso significativo e a necessidade 

de resistência das embalagens. 
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Na área hospitalar é evidenciado esta geração diante das embalagens de 

produtos  farmacêuticos e de equipamentos com avançada tecnologia e cuidados 

necessários para sua conservação e transporte. 

A geração de papelão é proveniente em sua maioria de embalagens de 

matérias descartáveis, embalagens de medicamentos, embalagens de pequenos, 

médios e grandes equipamentos de informática, embalagens de equipamentos 

hospitalares, embalagens de conservações de mobiliários, embalagens de 

suprimentos alimentares e latarias, embalagens de equipamentos de manutenção 

e ferramentaria e etc. 

Reciclagem de plástico 

O primeiro processo na descoberta do plástico foi por Charles Goodyear 

em 1839 quando do desenvolvimento da vulcanização. Em 1862 o inglês 

Alexander Parkes produziu o primeiro plástico que por ser durável e leve era 

produto atrativo nos processo de industrialização. 

Em 1990 por Leo Baekeland com a criação da baquelita (resina) de forma 

sintética tornou-se mais útil diante de sua resistência ao calor e a eletricidade, 

após a Segunda Guerra Mundial houve a maior divulgação através de 

poliestireno, polietileno e o vinil. 

O consumo de plástico tem inúmeras utilizações e a indústria deste 

material possui vários produtos oriundos da reciclagem. Os avanços tecnológicos 

que possibilitam a identificação de várias resinas proporciona a maior utilização 

deste material, assim identificados: 

1. PET ( polietileno tereftalato) produção de garrafas plásticas; 

2. PEAD (polietileno de alta densidade) produção de tambores, caixas 

plásticas, autopeças; 

3. PVC (cloreto de polivinila) produção de tubos e conexões; 

4. PS (poliestireno) produção de eletrodomésticos, copos plásticos. 
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FIGURA 21 – Simbologias  

 

A origem dos plásticos é proveniente de garrafas plásticas, copos 

descartáveis, galões e garrafas de água, sacolas e embalagens, bombonas de 

produtos de limpezas, baldes plásticos de limpeza, frascos de embalagens de 

produtos alimentícios, baixas de materiais e equipamentos que contenham 

material plástico e etc. 

Reciclagem de vidro 

A história relata que foi com os fenícios a descoberta do vidro, há muitas 

lendas sobre sua descoberta, mas há apontamentos que surgiu antes de 4000 

anos a. C e que povo fenício passou a utilizar em 1400 a.C para a utilização de 

objetos artísticos e decorativos. 

No século XVIII em Portugal instituiu-se uma indústria vidreira para a 

produção de alguns produtos artesanais (Real Fábrica de Coina) concorrendo 



51 

 

com a Inglaterra para a fabricação de objetos decorativos e até cristal. 

O processo de reciclagem surgiu na década de 60 nos EUA e no Brasil a 

reciclagem iniciou-se em 1986 na cidade de São José do Rio Preto, com 

lançamento pela Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de 

Vidro (Abvidro) em um processo de coleta seletiva. 

A origem de vidros é proveniente de resíduos de manutenções da vidraças 

e janelas, embalagens de produtos alimentícios, garrafas de bebidas quebradas, 

mamadeiras quebradas, recipientes de vidros de equipamentos e etc 

Reciclagem de metal 

A descoberta do ferro tem origem a quatro milênios A.C, no inicio no 

Oriente Médio por volta de 1600 a 2000 A.C na substituição da utilização do 

bronze. 

Pelo fato de sua maior resistência e a quantidade de jazidas encontradas 

passou a ser utilizado na fabricação de armas e ferramentas. No final do século 

XVII passou a ser utilizado em maior escala, em especial na construção de 

ferrovias e pontes. Já no século XIX passou a ser utilizado em várias construções 

como exemplo a Torre Eiffel – Paris construída em 1889 com milhares de 

toneladas de ferro. 

O aço inoxidável é material resistente e foi descoberto por Harry Braerley 

(1871-1948), na Inglaterra e que identificou que este material era muito resistente 

a corrosão quando utilizou para a fabricação de talheres até então estes eram 

fabricados a partir de aço carbono e que corroíam com maior facilidade. O aço 

inoxidável possui uma liga de ferro e crómio, sendo sua característica principal a 

alta resistência a oxidação. 

Os principais utensílios na atividade de prestação de serviços de saúde 

utiliza-se de vários instrumentais em aço inoxidável principalmente nas áreas 

cirúrgicas. 

A resíduos de metal são provenientes de resíduos de manutenções, 

equipamentos sucateados e danificados, janelas, portas, canos, chapas de metal, 

refugo de equipamentos, cabos e fios elétricos e etc. 
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Na tabela abaixo, demonstramos o que pode e o que não pode ser 

encaminhado para a reciclagem. 

 

TABELA 4 – Pode ser reciclada 

 

FONTE: CGRSS   
No objeto de estudo foi observado o compromisso de conscientização dos  

colaboradores para a segregação adequada e processos de reciclagem. 

 

Em todos os locais são fixadas etiquetas (vide modelo abaixo), que 

possibilita de uma maneira adequada, uma correta segregação e o compromisso 

dos processos de reciclagem. 
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FONTE: CGRSS 

FIGURA 22 – Identificação de resíduos 

 

Na elaboração deste trabalho, procuramos evidenciar além do 

levantamento bibliográfico que proporciona uma visão conceitual em todos os 

aspectos, efetuamos o levantamento em um hospital filantrópico de grande porte 

no Estado de São Paulo. 

A entidade pesquisada possui 686 leitos hospitalares e agrega várias 

unidades assistenciais e de ensino. 

Neste estudo, especificamente por questões de tempo e dos 

levantamentos de dados, procuramos apenas evidenciar nossa proposta de 

estudo e objetivo do trabalho apenas na sua unidade central deste hospital. 

Os levantamentos efetuados foram elaborados com base em estatísticas 

que comprovam a evidência desta tese levantada e comprovada nos estudos e 
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apontamentos efetuados. 

 

3.16 Levantamento de dados 

Após levantamentos efetuados, o objetivo deste estudo é demonstrar a 

importância da Reciclagem na atual conjuntura da geração de resíduos, e a 

possibilidade destes processos de reciclagem contribuir de forma significante com 

a política de Gerenciamento de Resíduos em um Hospital Filantrópico diante de 

suas dificuldades financeiras em absorver todas as exigências legais. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Diante da experiência na administração de um hospital filantrópico, e em 

contato direto com as rotinas da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, evidenciamos a possibilidade de captar recursos advindos de 

processos de reciclagem. 

A bibliografia descreve a importância do entendimento de conceitos sobre 

resíduos e demonstra através das legislações consultadas a importância dos 

hospitais aderirem compromissos de gestão ambiental. 

Neste aspecto, comprova-se através deste estudo que é fundamental que 

os estabelecimentos de saúde possam inserir compromissos de capacitação 

exigidos na legislação, bem como que esta conscientização proporciona a 

captação de recursos para melhorar o gerenciamento de resíduos. 

É demonstrado e concluímos que no exercício de 2010, a conscientização 

para a realização de reciclagem no objeto de estudos proporcionou a arrecadação 

de R$ 43.431,16 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis 

centavos). 

Estes valores proporcionaram a aquisição de utensílios e recipientes para 

fortalecer a segregação adequada dos resíduos e obviamente passa a ser um 

círculo contínuo de reciclagem de papel, papelão, plástico, vidro e metal, para a 

demonstração conclusiva deste estudo. 

Os hospitais aderindo este compromisso, não só assumem a visibilidade de 

gestão ambiental, mas o atendimento da legislação com o aproveitamento de 

valores para aumentar ainda mais as suas políticas de gerenciamento de 

resíduos. 



56 

 

 

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANVISA – Tecnologia em Serviços de Saúde, Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde, Brasília, 2006. 

ABNT – NBR 7.500/2009 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 
movimentação e armazenamento de produtos. 

ABNT - NBR 10.004/2004 – Resíduos Sólidos – Classificação  

ABNT – NBR 9.190/1993 – Classifica sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo quanto à finalidade, espécie de lixo e dimensões. 

ABNT – NBR 12.809/1993 – Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde – 
Procedimento. 

ANVISA - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 306, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

ANVISA. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério 
da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 182 p. 

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 05, de 05 de agosto de 1993 – Dispõe sobre o 
gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 
ferroviários e rodoviários e estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999 – Estabelece a 
obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final ambientalmente adequada para pilhas e baterias que contenham 
em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos. 

Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. – Estabelece o código de 
cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 
seletiva. 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o tratamento 
e a disposição final dos resíduos de serviços da saúde e dá outras providências. 

 

 

 

 

 



57 

 

Documentos eletrônicos 

www.cempre.org.br.  

www.ib.usp.br/coletaseletiva/saude coletiva.  

“Desenvolvimento sustentável é uma estratégia de desenvolvimento que 
administra todos os ativos, os recursos naturais e os recursos humanos assim 
como os ativos financeiros e físicos de forma compatível com o crescimento da 
riqueza e do bem estar em longo prazo. O desenvolvimento sustentável, como um 
ideal, rejeita políticas e práticas que dê em suporte aos padrões de vida corrente 
à custo da deterioração da base produtiva, inclusive a de recursos naturais, e que 
diminuam as possibilidade das gerações futuras” 

Repetto/1986 
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ANEXO 

 

SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL E DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

  

texto retirado integralmente do site: www.cetesb.br 

  

1.1. LEGISLAÇÃO GERAL  

 

DECRETO 24.643/34 - Código de Águas. 

DECRETO 24.645/34 - Estabelece medidas de proteção aos animais. 

DECRETO 25/37 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

DECRETO 2848/40 - Código Penal de 1940. 

DECRETO LEGISLATIVO 3/48 - Aprovou a Convenção para Proteção à Flora, à Fauna e às 
Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (promulgado pelo Decreto 58054/66). 

DECRETO 37.884/55 - Regula a exportação de plantas ornamentais. 

DECRETO 49.974 A/61 - Regulamenta, sob a denominação de Código Nacional de Saúde, a Lei 
2312/54 de “Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde”. 

DECRETO 50.877/61 - Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas 
interiores ou litorâneas do País, e dá outras providências. Regula a Ação Popular (alterada pela 
Lei 6513/77). 

LEI 4771/65 - Institui o novo Código Florestal (alterada pelas Leis 7803 e 7875/89). 

LEI 4797/65 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de serem ouvidas as autoridades florestais na 
aprovação de planos de loteamento para venda de terrenos em prestações. 

DECRETO 58256/66 - Promulga o tratado de proscrição das experiências com armas nucleares na 
atmosfera, no espaço cósmico e sob a água. 

DECRETO LEI 277/67 - Nova redação ao Código de Mineração de 1940. Regulamentado pelo 
Decreto 62934/68 e alterado pela Lei 7805/89. 

DECRETO LEI 289/67 - Cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e dá outras 
providências. 

LEI 5197/67 - Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Institui a Política Nacional 
de Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento. 

http://www.cetesb.br/Diversos/cet0705.htm
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LEI 5318/67 - Estabelece penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que 
lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras e dá outras providências. 

DECRETO 73030/73 - Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente - SEMA e dá outras providências. 

DECRETO 73030/73 - Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente - SEMA e dá outras providências. 

DECRETO 74685/74 - Cria, no Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Brasileira do 
Programa sobre o Homem e a Biosfera, promovido pela UNESCO. 

DECRETO LEI 1413/75 - Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocado por 
atividades industriais (regulamentado pelo Decreto 76623/75). 

DECRETO 76389/75 - Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial. 

DECRETO 76470/75 - Cria o Programa Nacional de Conservação dos Solos. 

DECRETO LEGISLATIVO 74/77 - Aprovou a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio 
Mundial Cultural e Natural. 

LEI 6766/79 - Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

DECRETO 83540/79 - Regulamenta a aplicação da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo. 

LEI 6803/80 - Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial. 

DECRETO 85206/80 - Altera o Artigo 8º do Decreto 76389/75 - dispõe sobre as medidas de 
prevenção e controle da poluição industrial. 

LEI 6902/81 - Dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. 

LEI 6938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

DECRETO 86028/81 - Institui em todo o Território Nacional a “Semana Nacional do Meio 
Ambiente”. 

DECRETO 87561/82 - Dispõe sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

DECRETO 88351/83 - Regulamenta a Lei nº 6938/91 e a Lei 6902/81, que dispõem 
respectivamente, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e a criação de Estações Ecológicas 
e de Proteção Ambiental. 

DECRETO 89336/84 - Dispõe sobre reservas ecológicas e áreas de relevante interesse ecológico. 

PORTARIA 329/85 - Resolve sobre agrotóxicos. 

PORTARIA 424/85 - Altera a redação da letra “d” do Parágrafo Único do Artigo 11 da Portaria nº 
329. 
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LEI 7347/85 - Institui a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico estético histórico turístico e 
paisagístico. 

LEI 7511/86 - Altera dispositivos da Lei nº 4771/65, que institui o novo Código Florestal. 

DECRETO 24932/86 - Institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente, cria a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dá providências correlatas. 

DECRETO 92302/86 - Regulamenta o Fundo Para a Reconstituição de Bens Lesados. 

DECRETO 95733/88 - Dispõe sobre a destinação de recursos para prevenção ou correção de 
prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da execução de projetos e obras 
federais. 

LEI 7661/88 - Instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

LEI 7735/89 - Criou o IBAMA - Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. 

LEI 7802/89 - Dispõe sobre os agrotóxicos. 

LEI 8490/92 - Cria o Ministério do Meio Ambiente. 

DECRETO 750/93 - Dispõe sobre corte, exploração e supressão de Mata Atlântica. 

DECRETO 01/94 - Aprova o texto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima. 

DECRETO 02/94 - Aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica.  

  

RESOLUÇÕES DO CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

RESOLUÇÃO 004/85 - Dispõe sobre as Reservas Ecológicas. 

RESOLUÇÃO 001/86 - Dispõe sobre definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 

RESOLUÇÃO 018/86 - Institui o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores. 

RESOLUÇÃO 020/86 - Dispõe sobre classificação das águas doces, salobras e salinas do território 
nacional. 

RESOLUÇÃO 006/87 - Dispõe sobre o licenciamento de obras de grande porte, especialmente de 
geração de energia elétrica. 

RESOLUÇÃO 009/87 - Dispõe sobre Audiência Pública. 

RESOLUÇÃO 010/87 - Dispõe sobre ressarcimento de danos ambientais causados por obras de 
grande porte e implantação de Estações Ecológicas. 
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RESOLUÇÃO 011/87 - Declara como Unidade de Conservação várias categorias de sítios 
ecológicos de relevância cultural. 

RESOLUÇÃO 005/88 - Dispõe sobre o licenciamento de obras de sistemas de abastecimento de 
água, de esgotos sanitários, drenagem e sistemas de limpeza urbana. 

RESOLUÇÃO 006/88 - Dispõe sobre licenciamento de atividades industriais e geração de 
resíduos. 

RESOLUÇÃO 010/88 - Dispõe sobre Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

RESOLUÇÃO 005/89 - Institui o PRONAR - Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. 

RESOLUÇÃO 001/90 - Estabelece critérios e padrões para a emissão de ruídos, em decorrência 
de atividades industriais. 

RESOLUÇÃO 002/90 - Institui o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - 
SILÊNCIO. 

RESOLUÇÃO 008/90 - Estabelece limites máximos de emissão de poluentes do ar (padrões de 
emissão) em fontes fixas de poluição. 

RESOLUÇÃO 002/91 - Dispõe sobre cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou 
abandonadas. 

RESOLUÇÃO 006/91 - Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais destinados a 
disposição final e incineração no Brasil. 

RESOLUÇÃO 004/93 - Licenciamento de atividades em áreas de Restinga. 

RESOLUÇÃO 005/93 - Dispõe sobre a destinação final de resíduos sólidos. 

RESOLUÇÃO SMA 03/99 - Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de 
atividades minerárias. 

RESOLUÇÃO SMA 04/99 - Disciplina o procedimento para o licenciamento ambiental integrado 
das atividades minerárias. 

  

AR 

 

1. Legislação Federal  

 Lei nº 6.938/1981 e seu decreto regulamentador nº 88.821/1983: define as regras gerais 

para políticas ambientais, para o sistema de licenciamento e cria o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, que tem a responsabilidade de estabelecer padrões e 
métodos ambientais.  

 Portaria nº 231/1976 - Ministério do Interior estabelece os Padrões Nacionais de Qualidade 

do Ar para material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e oxidantes. Os 
padrões de emissão serão propostos pelos Estados.  



62 

 

 Portaria nº 100/1980 - Ministério do Interior: estabelece os limites de emissão para fumaça 

preta para veículos movidos a diesel. O limite de emissão a altitudes acima de 500m , o 
Ringelmann nº 3 (60%). Abaixo de 500 m e para frotas com circulação restrita à área 
urbana em qualquer altitude, o limite é o Ringeimann nº 2 (40%).  

 Resolução 507/1976 - Ministério da Justiça: estabelece os limites de emissão do cárter para 

os novos veículos a gasolina.  
 Resolução CONAMA nº 018/86, de 06/05/86, que estabelece os limites máximos de emissão 

para motores e veículos novos, bem como as regras e exigências para o licenciamento 
para fabricação de uma configuração de veículo ou motor e para a verificação da 
conformidade da produção.  

 Resolução CONAMA nº 003/90 de 28/06/90, na qual o IBAMA estabelece os padrões 

primários e secundários de qualidade do ar e ainda os critérios para episódios agudos de 
poluição do ar.  

 Resolução CONAMA nº 008/90 de 06/12/90, que estabelece limites máximos de emissão de 

poluentes no ar para processos de combustão externa em fontes novas fixas com 
potências nominais até 70 MW e superiores.  

 Portaria IBAMA nº 1937/90, que disciplina o controle de emissão para veículos importados.  

 Lei Federal nº 8723 de out/93, que estabelece os critérios básicos, prazos e limites de 

emissão para veículos novos e convertidos, define o percentual de álcool na gasolina e 
incentiva o planejamento dos transportes como meio de controle ambiental.  

 Resolução CONAMA nº 03/89, que estabelece os métodos de medição e os limites de 

emissão de aldeídos para veículos leves novos a álcool.  
 Resolução CONAMA nº 04/89, que estabelece metas para o desenvolvimento do método de 

medição da emissão de álcool em veículos.  
 Resolução CONAMA nº 06/93, que estabelece a obrigatoriedade dos fabricantes e 

importadores de veículos disporem de procedimentos e infra-estrutura para a divulgação 
sistemática das especificações de regulagem e manutenção dos motores e sistemas de 
controle de poluição.  

 Resolução CONAMA nº 07/93, que estabelece os padrões de emissão e procedimentos de 

inspeção para veículos em uso, bem como os critérios para a implantação dos Programas 
de I/M.  

 Resolução CONAMA nº 08/93, que estabelece novos prazos e limites de emissão para 

veículos novos (pesados em geral, leves a diesel e importados), bem como recomenda as 
especificações do óleo diesel comercial necessárias ao controle ambiental.  

 Resolução CONAMA nº 16/93, que regulamenta a Lei nº 8723, ratificando as exigências das 

Resoluções CONAMA emitidas anteriormente sobre o assunto.  

  

2. Legislação do Estado de São Paulo  

 Lei número 997 e Decreto número 8.468, que a regulamenta, ambos de 1976: 
regulamentam as ações de controle ambiental e padrões, licenças para as novas 
indústrias, bem como para aquelas já estabelecidos, e as sanções para ações corretivas. 
Este regulamento mantém os padrões federais de qualidade do ar e acrescenta os 
seguintes principais requisitos:  

a. Ringelmann número 1 é o limite de emissão para fumaça preta emitida por fontes 
estacionárias;  

b. Ringelmann número 2, o limite de emissão para fumaça preta emitida por veículos a diesel 
a qualquer altitude em operação normal;  

c. Os padrões de emissão para material particulado são impostos para Cubatão;  
d. A melhor tecnologia disponível será adotada quando não houver regulamentação para 

padrões de emissão;  
e. Normas para localização, operação e sistema de controle para fontes estacionárias;  
f. Normas especificas para incineração;  
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g. Queimas ao ar livre estão proibidas;  
h. Fica estabelecido um plano de Emergência para episódios agudos de poluição do ar.  

ÁGUA 

 

1. Legislação Federal  

 Resolução no. 20 do CONAMA, de 18 de junho de 1986: estabelece a classificação das 
águas doces, salobras e salinas do território nacional.  

2. Legislação Estadual  

 Título II do Decreto no. 8468, de 8 de setembro de 1976: trata da classificação das águas, 
bem como dos padrões de qualidade e emissão. 

SOLO 

 

1. Legislação Federal 

 Lei no. 6225, de 14 de julho de 1975: dispõe sobre discriminação, pelo Ministério da 
Agricultura, de regiões para execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de 
combate à erosão, e dá outras providências. 

2. Legislação Estadual 

 Título IV do Decreto no. 8468, de 8 de setembro de 1976: estabelece que o uso do solo 
para disposição final de resíduos seja permitida apenas em condições adequadas 
definidas em projeto, bem como define responsabilidades para tratamento, transporte e 
disposição de resíduos. 

RUÍDO 

 

1. Legislação Federal 

 RESOLUÇÃO NO. 01 DO CONAMA, DE 8 DE MARÇO DE 1990: estabelece padrões, 
critérios e diretrizes a serem obedecidos pela emissão de ruídos, no interesse da saúde e 
do sossego público.  

 RESOLUÇÃO NO. 02 DO CONAMA, DE 8 DE MARÇO DE 1990: institui, em caráter 
nacional, o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - “Silêncio”.  

2. Legislação Estadual 

 ARTIGO 115 DO TÍTULO VII DO DECRETO NO. 8468, DE 8 DE SETEMBRO DE 
1976: determina a necessidade de decreto específico para fixação de normas referentes à 

poluição causada por ruídos, dentre outras providências.   


