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“Somos raros e preciosos porque estamos 

vivos, porque podemos pensar dentro de nossas possibilidades. 

Temos o privilégio de influenciar e talvez controlar o nosso futuro. 

Acredito que temos a obrigação de lutar pela vida na Terra – não 

apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que, se formos 

inteligentes, virão depois de nós. Não ha nenhuma causa mais 

urgente, nenhuma tarefa mais apropriada do que proteger o futuro de 

nossa espécie”. (CARL SAGAN, 1997) 



RESUMO 

 

 

As atividades dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde geram resíduos que, por 

sua natureza, apresentam características de alta periculosidade ao meio ambiente e aos seres 

vivos em geral, por isso, faz-se necessária regulamentação para a adoção de medidas de 

controle e destinação adequada aos resíduos, visando o equilíbrio ambiental e o 

desenvolvimento sustentável. Esta dissertação analisa os aspectos dos resíduos de saúde e dos 

atos regulatórios vigentes no campo do Gerenciamento dos Resíduos de Saúde – GRS, 

mostrando a necessidade de ser adotado nos estabelecimentos prestadores de Serviços de 

Saúde eficientes Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRS, em observância às 

legislações ambientais e sanitárias, conforme tendências internacionais que reflitam o estágio 

atual do conhecimento técnico científico mundial. Com isso, estaremos contribuindo para 

preservação da saúde e do meio ambiente, bem como procurando atender as recomendações 

da OMS baseada nos princípios da precaução, da responsabilidade do gerador e da 

proximidade no tratamento dos resíduos. Iniciamos a pesquisa com uma abordagem geral 

sobre resíduos e meio ambiente, enfocando a problemática dos resíduos sólidos no Brasil e a 

importância dos resíduos sólidos de serviços de saúde (definição, aspectos gerais, 

quantitativos, potencial de risco, classificações, manejo, disposição final e evolução histórica 

e normativa dos RSSS, no mundo e no Brasil); trazendo então uma análise comparativa entre 

as principais normas brasileiras sobre RSSS, em especial as resoluções do CONAMA e da 

ANVISA, tratando fundamentalmente do Gerenciamento de Resíduos de Saúde e os Planos de 

gerenciamento, suas etapas internas e externas, licenciamento e fiscalização de 

estabelecimentos de saúde. Como conclusão, chama-se a atenção de todos para a necessidade 

de conscientização e de unificação e coerência do sistema que atualmente revela-se confuso 

diante da descentralização que culmina por ocasionar diversas normas regulando 

concomitantemente o mesmo objeto. 

 

Palavras Chave: Gestão da qualidade total. Resíduos Sólidos. Plano de Gerenciamento de 

resíduos.  Meio Ambiente.  Saúde. 



ABSTRACT 

 

 

The activities of the health services providers generate wastes that, due to their nature, 

represent a high danger in general to the environment and to the alive beings, for this reason, 

it is necessary to have regulations for the adoption of control measures and appropriate 

destination of the wastes, seeking the environmental balance and the sustainable development. 

This dissertation analyzes the aspects of the medical service wastes and the regulatory acts on 

the Medical Wastes Management - GRS, showing the need of adopting at health services 

providers Medical Waste Management Plans - PGRS, in observance to the environmental and 

sanitary legislations, according to international tendencies that reflect the current stage of the 

world-wide scientific technical knowledge. In this way, we will be contributing to the 

preservation of the health and of the environment, as well as complying with WHO 

recommendations based on the principles of  precaution, of the generator responsibility and of 

the proximity of the wastes to the treatment. The research began with a general approach on 

wastes and on environment, focusing the problem with solid wastes in Brazil and the 

importance of the Solid Wastes of Health Services - RSSS (definition, general aspects, 

quantitative, risk potential, classifications, handling, final disposition and historical and 

normative evolution of RSSS, in the world and in Brazil); thein bringing a comparative 

analysis then among the main Brazilian Standards on RSSS, chiefly the resolutions of 

CONAMA and of ANVISA, dealing fundamentally with the Medical Waste Management 

Plans and the Management Plans, their internal and external stages, licensing and fiscalization 

of health establishments. In conclusion, the dissertation gets the attention to the need of 

understanding and of unification and coherence of the system that nowadays is confusing due 

to the decentralization that culminates in several standards concomitantly regulating the same 

object. 

 

Key Words: Total Quality Management . Solid Wastes. Waste Management Plan. 

Environment. Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com a evolução dos meios de produção e consumo, a sociedade humana gera, como 

conseqüência inevitável destas atividades, enorme quantidade de resíduos que, quando em 

contato com o meio ambiente, originam poluição. A evolução da medicina traz avanços e 

melhorias na qualidade de vida dos seres humanos e também dos animais que, quando 

enfermos, muitas vezes são tratados e curados. Entretanto, tais atividades de serviços de saúde 

geram resíduos que são considerados perigosos em virtude do grande potencial de risco de 

contaminação que apresentam e, por isso, merecem especial atenção e controle. 

O presente trabalho busca analisar os atos normativos existentes no campo do 

Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde - GRSS apontando as diferenças 

existentes entre as Resoluções do CONAMA e da ANVISA, bem como, mostrando a 

necessidade de ser adotado no país um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde – PGRSS, pautado nas exigências das legislações ambientais e sanitárias em vigor, 

que atenda às tendências internacionais e reflita o estágio atual do conhecimento técnico e 

científico para o tratamento e destinação destes resíduos. 

Com a adoção de uma Política Nacional de Resíduos de Serviços de Saúde busca-se à 

preservação da saúde da população brasileira e do meio ambiente, atendendo às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, baseada nos princípios da precaução, da 

responsabilidade do gerador e da proximidade no tratamento dos resíduos. 

Inicialmente a presente tese busca definir conceitos básicos sobre resíduos sólidos, 

problematizando-os num contexto ecológico mundial, direcionando suas atenções em seguida, 

especialmente aos resíduos sólidos produzidos nos estabelecimentos prestadores de serviços 

de saúde; sua geração, quantidade aproximada, potencial de risco, suas diversas classificações 

no Brasil e no Mundo, suas formas de manejo, tratamento e disposição final, evolução 

histórica e normativa, no Brasil e no Mundo. 

Compreendendo, assim, a relevância dos cuidados que devem ser empenhados para 

evitar danos à saúde e ao meio ambiente, e como essas medidas são tomadas na prática. 

Após, é traçada uma análise das principais normas brasileiras sobre resíduos sólidos de 

serviços de saúde, tais como as Resoluções do CONAMA, da ANVISA a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, bem como normas Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro sobre o 

assunto. Conferindo assim, parâmetros para a compreensão do que está sendo feito no que 



 16

tange à normalização e chamando a atenção para a necessidade de coerência e 

complementaridade entre as normas legais e regulamentares sobre o assunto. 

Adiante são feitas considerações sobre o Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde, explicando sobre a necessidade de tais estabelecimentos elaborarem seus planos de 

gerenciamento, tanto internamente quanto externamente, uma vez que a responsabilidade 

pelos danos causados por tais resíduos é do estabelecimento gerador e, tal responsabilidade 

acompanha os resíduos em todas as suas etapas existenciais. Trazendo em seguida anotações 

sobre o licenciamento e fiscalização de estabelecimentos de serviços de saúde. 

Finalizando com a explanação da metodologia adotada para a elaboração do trabalho 

e, as conclusões finais sobre o assunto, atentando para a necessidade de aperfeiçoamento 

constante dos métodos de tratamento e disposição final dos resíduos uma vez que novos 

trabalhos estão sendo feitos e colocados em prática em busca do desenvolvimento sustentável 

para a humanidade e todo o planeta Terra. 
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2 RESÍDUOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

 

O meio ambiente deve constituir um dos temas de maior preocupação da política 

governamental uma vez que a degradação ambiental representa uma ameaça à saúde e ao bem 

estar social. 

Numa sociedade moderna, os resíduos gerados requerem um gerenciamento que inclua 

a organização, a sistematização das fontes geradoras e o despertar da consciência coletiva 

quanto às suas responsabilidades. Portanto, a saúde do homem e dos ecossistemas deve ser 

tratada de forma integrada, pois depende de valores ambientais, econômicos e sociais. 

 
O homem hoje se vê diante de um momento ímpar em que é obrigado a reconhecer 
os impasses gerados pela própria cultura que levou-nos a um desequilíbrio 
ambiental e ecologicamente inviável. A nossa sobrevivência depende 
principalmente da preservação da dignidade humana e da sua harmonia com o seu 
meio. (SCHNEIDER, 2001, p. 1) 

 

Faz-se necessário que a questão ecológica amadureça, que a consciência dos 

problemas ambientais esteja presente em todas as ações do homem e que sejam tomadas 

medidas que minimizem os impactos ambientais que os resíduos sólidos causam ao meio 

ambiente e à saúde da população. 

 Nos últimos duzentos anos, na busca pelo desenvolvimento tecnológico, a humanidade 

dedicou toda sua atenção à industrialização; criação de produtos, máquinas e pesquisas, que 

causaram e ainda causam enorme destruição ao nosso planeta. É chegada a hora de buscar 

formas de se reverter os quadros de poluição existentes, reaproveitando as matérias primas ao 

máximo, mesmo porque elas não são ilimitadas e a exploração desenfreada culminaria em 

uma extinção generalizada da mais variada.  

O conceito de gerenciamento ambiental deve incorporar a concepção de gestão 

multidisciplinar, ou de gerenciamento de saúde ambiental, que contemple instrumentos de 

mercado e conhecimento das mais diversas áreas da ciência e não somente questões 

organizacionais. 
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 Visando uma melhor compreensão e análise do tema objeto do presente estudo, se faz 

necessária uma breve consideração a respeito das definições das diferentes espécies de 

resíduos decorrentes das atividades do homem em sociedade, enfocando a seguir, com melhor 

precisão, a delicada questão dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS).  

 

 

2.1.1 Resíduos sólidos urbanos - RSU 

 

 

 Os resíduos sólidos urbanos são aqueles resíduos gerados em todo e qualquer 

aglomerado urbano, com ressalva àqueles resíduos provenientes de serviços de saúde, 

indústrias, portos e aeroportos. Sendo vulgarmente conhecidos por “lixo”. 

Existem vários fatores que influenciam na geração dos resíduos sólidos urbanos. 

Dentre os mais importantes, o número de habitantes do local; fatores culturais; atividades 

desenvolvidas pela população e fatores econômicos, por serem facilmente perceptíveis nos 

locais de tratamento e disposição final dos resíduos. 

 

 

2.1.2 Resíduos sólidos industriais - RSI 

 

 

 São os resíduos provenientes das atividades das indústrias, encontrando-se por sua 

vez, subdivididos quanto à sua periculosidade, classificando-se como: 

Resíduos industriais perigosos: resíduos sólidos, semi-sólidos e os líquidos em sua 

totalidade, não passíveis de tratamento convencional; provenientes da atividade das indústrias, 

bem como do tratamento de seus efluentes que, por suas peculiaridades, apresentam 

periculosidade efetiva ou potencial ao meio ambiente, devendo portanto, ser tomados 

cuidados redobrados quanto ao seu acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, 

tratamento e disposição. 
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 Resíduos industriais comuns: resíduos provenientes das atividades industriais, sólidos 

ou semi-sólidos que, devido à seu baixo potencial de risco, admitem destinação similar à dos 

resíduos sólidos urbanos, não requerendo assim, nenhum tipo de tratamento diferenciado. 

 

 

2.1.3 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSSS 

 

 

 Os resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) são aqueles advindos das atividades 

de natureza médico-assistencial humana ou mesmo animal, assim compreendidos os hospitais 

clínicos; os centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia 

e saúde; medicamentos e imunoterápicos impróprios para o uso devido ao vencimento do 

prazo de validade ou mesmo à deterioração; necrotérios, funerárias e serviços de medicina 

legal; postos de saúde; bancos de sangue e assemelhados. 

 
Os RSS, apesar de representarem em torno de 2% da quantidade total dos resíduos 
gerados no país, têm um papel importante no cenário da saúde pública por 
constituírem uma fonte potencial de organismos patogênicos, pelo caráter infectante 
de seus componentes e pela heterogeneidade de sua composição, já que podem 
conter substâncias tóxicas, perfurantes e cortantes. Se destinados inadequadamente, 
colocam em risco a saúde pública e o meio ambiente. (ABRELPE, 2003, p. 33) 

 

Os resíduos de serviços de saúde compreendem materiais contagiosos ou suspeitos de 

contaminação, produtos químicos entre eles os fármacos, produtos desinfetantes, 

desinfestantes, esterilizantes e de conservação de cadáveres, produtos radioativos, assim como 

materiais biológicos, excreções, secreções, meios de cultura, órgãos, agulhas, seringas, 

resíduos de unidades de atendimento ambulatorial, enfermarias, enfim, resíduos de qualquer 

estabelecimento que execute atividades desta natureza. 

 

 

2.2 A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

  

O problema enfocado por esta pesquisa consiste na necessidade de se atender às 

exigências das Resoluções do CONAMA e da ANVISA, sobre Resíduos Sólidos - RS 

oriundos de Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Saúde. 
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Tais legislações em vigor são conflitantes em alguns pontos e, por outro lado, a 

comunidade científica alerta sobre a urgente necessidade de se ter um tratamento diferenciado 

dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde em relação aos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU. 

 
A geração de resíduos e seu posterior abandono no meio ambiente podem originar 
sérios problemas ambientais, favorecendo a incorporação de agentes contaminantes 
na cadeia trófica, interagindo em processos físico-químicos naturais, dando lugar à 
sua dispersão e, portanto, ao aumento do problema. Por outro lado, deve-se levar 
em conta que um aumento na geração de resíduos implica um consumo paralelo de 
matérias-primas, as quais se encontram na natureza em quantidades limitadas. A 
natureza é capaz de renovar-se em seu curso natural, porém, à medida em que os 
processos de acumulação antropogênica, particularmente de substâncias químicas, 
ultrapassam os limites de reciclagem do ambiente ou introduzem-se novos 
compostos não-degradáveis, há um desequilíbrio nos sistemas biológicos. 
(SCHNEIDER, 2001, p. 3). 

 

“Resíduo é tudo o que é gerado como conseqüência não desejada de uma atividade 

humana e, em geral, de qualquer ser vivo”.(SCHNEIDER et al, 2001, p. 3, apud 

DOMENÉCH,1993). 

Na medida em que os depósitos de resíduos assumem dimensões que fogem ao 

controle, faz-se necessária a utilização de métodos de tratamento e disposição final que visem 

diminuir os impactos causados restringindo, desta forma, a degradação ambiental. 

O caráter inesgotável do lixo está relacionado com a capacidade de crescimento do ser 

humano que gera a cada dia novos produtos, acarretando transformações nas matérias primas 

e, consequentemente, mais resíduos.  

 
Para a manutenção da saúde pública torna-se indispensável à coleta, o tratamento e 
a disposição final dos resíduos de modo a minimizar a contaminação do solo, do ar, 
das águas superficiais e subterrâneas. (ORLANDIN, 1999, p. 10 apud RISSO, 
1993) 

 
A sociedade em geral se preocupa em ter um sistema de coleta de resíduos, porém não 

se importa em saber qual o tratamento e disposição final dado aos mesmos. Aos poucos, o 

lixo está se tornando um grande empecilho em virtude da ocupação do espaço físico. A 

administração pública, quando não possui consciência sanitária apurada, não confere a devida 

importância para o tema em questão. 

 
Os RSSS geralmente não recebem tratamento especial tendo, como destino final, os 
mesmos locais utilizados para descarte dos demais resíduos urbanos, os quais, na 
maioria das vezes, constituem-se em depósitos a céu aberto, onde o acesso é livre a 
um grande número de pessoas que praticam a reciclagem informal, tornando-se um 
grupo de risco à assimilação de infecções pelo contato direto com os resíduos. 
(SCHNEIDER, 2001, p. 20 apud RISSO, 1993). 
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Como conseqüência, muitos municípios brasileiros não tratam nem dispõem 

adequadamente seus resíduos, gerando os lixões que acarretam a presença de pessoas que 

vivem do que podem retirar do lixo, além de se tornarem focos irradiadores de moscas, ratos, 

poluição das águas, do ar e de doenças, causando um enorme impacto ambiental, desperdício 

de matérias-primas e energia, que poderiam ser reaproveitadas e recicladas. 

No Brasil, 90% da quantidade diária de lixo é jogada a céu aberto em aterros 

sanitários.(BARTOLI,1997, p. 2-3). 

 
Em 1997, a coleta de resíduos urbanos no Brasil era de, aproximadamente, 70% 
Esse percentual, embora longe de ser o mais adequado, representava um avanço em 
relação aos valores de 1990 (64%) e de 1981 (49%). (IPT CEMPRE, 2000, p. 5)  

 
Tabela 1 - dados sobre coleta de lixo no Brasil 

Estados  
do  

Brasil 

Domicílios sem 
Coleta de Lixo 

(%) 

Estados 
 do 

 Brasil 

Domicílios 
sem Coleta 
de Lixo (%) 

Estados 
 do  

Brasil 

Domicílios sem 
Coleta de Lixo 

(%) 

MARANHÃO 67,5 PARÁ 38,4 GOIÁS 23,1 

 
PIAUÍ 

 
63,1 SERGIPE 38,2 MATO GROSSO 19,1 

BAHIA 51,2 AMAZONAS 30,7 PARANÁ 11,2 

ALAGOAS 50,5 AMAPÁ 28,2 SANTA CATARINA 10,6 

CEARÁ 47,8 RIO GRANDE DO 
NORTE 27,1 RIO DE JANEIRO 10,0 

ACRE 47,6 RONDÔNIA 26,1 RIO GRANDE DO 
SUL 9,2 

PARAÍBA 47,4 ESPÍRITO SANTO 24,4 MATO GROSSO DO 
SUL 5,4 

TOCANTINS 46,1 RORAIMA 24,3 SÃO 
PAULO 3,2 

PERNAMBUCO 44,5 MINAS 
GERAIS 24,0 DISTRITO 

FEDERAL 1,4 

 
Fonte: IPT CEMPRE 2000 citando SENAC 1996. 
 
 Observando os dados fornecidos na Tabela 1, podemos notar a enorme discrepância 

entre os Estados localizados nas regiões Sul e Sudeste, com relação aos demais Estados da 

Federação, sendo que os Estados localizados na região Nordeste são os mais prejudicados 

pela deficiência dos serviços de coleta de lixo que afeta grande parte dos domicílios 

residenciais. 
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 O Distrito Federal e o Estado do Mato Grosso do Sul são exceções onde boa parte do 

percentual de domicílios existentes em seus municípios tem serviços de coleta de lixo à 

disposição. 
 
Tabela 2 - Quantidade de lixo coletado por unidades de destino final em toneladas por dia, por regiões do Brasil 
- Dados sobre a quantidade de lixo coletado nos municípios do Brasil 

 

QUANTIDADE DE LIXO COLETADO (T/DIA) 

 
 

 
UNIDADES DE DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO 

 
 

Regiões 
 

Total 
Vazadouro 

a céu 
aberto 

Vazadouro 
em áreas 
alagadas 

Aterro 
Controlado

Aterro 
Sanitário

Estação de 
Compostagem

Estação 
de 

Triagem 
 

 
Incineração 

Locais
Não 

Fixos 

 
Outros 

Brasil 228.413,0 48.321,7 232,7 
 

84.575,5 82.640,3 6.549,7 2.265,0 1.031,8 1.230,2 1.566,2 

Norte 11.067,1 
 

6.279,0 56,3 3.133,9 1.468,8 5,0 - 8,1 95,6 20,4 

Nordeste 41.557,8 
 

20.043,5 45,0 6.071,9 15.030,1 74,0 92,5 22,4 95,6 50,0 

Sudeste 141.616,8 13.755,9 86,6 65.851,4 52.542,3 5.427,9 1.262,9 945,2 128,4 953,2 
 

Sul 19.874,8 5.112,3 36,7 4.833,9 8.046,0 347,2 832,6 30,1 781,4 516,1 
 

Centro-
Oeste 

14.296,5 3.131,0 8,0 4.684,4 5.553,1 685,6 77,0 26,0 119,9 26,5 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de 
Saneamento - Básico 2000 – CEF/FUNASA/SEDU/IBGE. 

 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 2000 (Tabela 2 e Gráfico 1), 

indicou para a destinação final do lixo coletado no País, em peso, um resultado bastante 

favorável: 47,1% em aterros sanitários, 22,3% em aterros controlados e apenas 30,5% em 

lixões, ou seja, mais de 69% de todo o lixo coletado no país estaria tendo um destino final 

adequado em aterros sanitários e/ou controlados. Entretanto, em número de municípios, o 

resultado da pesquisa não é tão favorável: 63,6% utilizam lixões, 32,2% aterros adequados 

dos quais, 13,8% são sanitários e 18,4% aterros controlados. Em 1989, a PNSB indicava que 

apenas 10,7% dos municípios vazavam seus resíduos de forma adequada. 
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Gráfico 1 - Percentual do volume de lixo coletado, por tipo de destino final, segundo os estratos populacionais 
dos municípios em 2000. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Departamento de população e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico, 2000. 

 

No ano 2000, houve uma tendência de melhora na disposição final do lixo no País, 

isso pode ter ocorrido devido a fatores como a conscientização da população; a atuação do 

Ministério Público; e o efetivo apoio dos Governos Estaduais e Federal. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos é objeto de um capítulo específico na Agenda 

21, onde as atividades propostas compõem uma estratégia para o estabelecimento de um 

gerenciamento adequado, priorizando a preservação ambiental que deve ir além da coleta e 

disposição segura dos resíduos e buscar alcançar a raiz do problema tentando mudanças nos 

padrões, não sustentáveis, de produção e consumo para que possamos garantir a existência de 

gerações futuras. 

Dentro deste contexto, os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – RSSS possuem 

uma dimensão maior face ao controle das infecções geradas nos estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde. 
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3 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS 

 

 

O gerenciamento dos RSSS deve representar uma questão de maior importância 

devido à necessidade de socialização do conhecimento, do desenvolvimento de recursos 

humanos, dos processos legais e normativos envolvidos, bem como da necessidade de 

minimizar os impactos causados à saúde e ao meio ambiente. 

 
O gerenciamento dos resíduos gerados pela sociedade moderna é uma necessidade 
que se apresenta como incontestável e requer não apenas a organização e a 
sistematização das fontes geradoras, mas fundamentalmente o despertar de uma 
consciência coletiva quanto às responsabilidades individuais no trato com esta 
questão. 
Os resíduos sólidos de serviços de saúde, dentro desta dimensão maior, constituem 
um desafio com interfaces, uma vez que, além das questões ambientais inerentes a 
qualquer tipo de resíduo, os RSSS incorporam uma preocupação maior no que 
tange ao controle de infecções nos ambientes prestadores de serviços nos aspectos 
da saúde individual/ocupacional e à saúde pública. (SCHNEIDER, 2001, p. 2). 

 

Segundo a norma NBR 12807 de 1993 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – RSSS são denominados como sendo os 

resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimento gerador destinado à 

prestação de assistência sanitária à população, de acordo com a classificação adotada pela 

NBR 12808 de 1993. 

Enquadra-se nessa classificação os resíduos oriundos dos hospitais, postos de saúde, 

clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, laboratórios, farmácias, bancos de sangue, 

casas de repouso, casas funerárias, instituições de ensino e pesquisa e empresas de 

biotecnologia. 

 
Até algum tempo atrás, os resíduos de serviços de saúde eram chamados de 
resíduos hospitalares, e usados para designar a parcela sólida dos resíduos dentro de 
um hospital. Isto porque, durante algum tempo, o olhar relacionado aos resíduos de 
serviços de saúde era voltado só para os hospitais. (SCHNEIDER, 2001, p. 9). 

 
 

Verificou-se, porém, que os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, quer 

de origem humana ou de origem animal, também geravam resíduos com características 

similares aos resíduos gerados em hospitais, acarretando uma evolução nesta terminologia.  

Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – RSSS são componentes representativos 

dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e merecem especial atenção não pela quantidade 

gerada, mas pelo seu potencial de risco em relação à saúde pública e ao meio ambiente. 
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3.1 GERAÇÃO DE RSSS 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2001, p.13-14), os RSSS, apesar de representarem 

uma pequena parcela dos Resíduos Sólidos Urbanos, RSU, são compostos por diferentes 

frações geradas nos estabelecimentos de saúde, compreendendo desde os materiais 

perfurocortantes contaminados com agentes biológicos, peças anatômicas, produtos químicos 

tóxicos e materiais perigosos (solventes, quimioterápicos, produtos químicos fotográficos, 

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

escritório, plásticos descartáveis e resíduos alimentares. Esses resíduos, se não forem 

gerenciados de forma adequada, representam fontes potenciais de impacto negativo no 

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. 

O Ministério da Saúde alerta ainda que, quando gerados, manejados e dispostos 

inadequadamente no ambiente, podem contribuir para poluição biológica, química e física do 

solo, da água (subterrânea e superficial) e do ar, submetendo as pessoas às variadas formas de 

exposição ambiental, além do contato direto ou indireto com vetores biológicos e mecânicos. 

O aumento dos RSSS está relacionado ao fenômeno da descartabilidade que provocou 

um aumento no volume de resíduos nos últimos tempos e cuja tendência é de continuar nas 

próximas décadas.  

Schneider et al (2001, p.12), estimam em 3% a taxa de crescimento ao ano dos RSSS, 

devido à utilização de descartáveis em cerca de 5 a 8 % ao ano. As mesmas autoras afirmam 

que o Subcomitê Enviromental Issues, dos Estados Unidos, estima que 77% de todos os 

estabelecimentos prestadores de serviço tiveram seus resíduos aumentados em 6% em peso 

devido ao uso de descartáveis. 

 

 

3.1.1 Quantitativo de RSSS 

 

 

Nos anos 1970, os países latino-americanos se interessaram pelo tema RSSS e 

diversos estudos foram realizados com o objetivo de se determinar a taxa de geração desses 

resíduos em estabelecimentos hospitalares. Os valores obtidos ficaram na faixa de 1 a 4,5 kg 
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/leito/dia (Tabela 3). A tendência é que essas taxas aumentem em função do crescimento 

desses resíduos face ao desenvolvimento do país.  

 

Tabela 3 - Taxa de geração de RSSS em alguns países da América Latina 

Geração ( kg/leito/dia) País Ano de Estudo 

Mínima Média Máxima 

Chile 1973 0,97 - 1,21 
Venezuela 1976 2,56 3,10 3,71 

Brasil 1978 1,20 2,63 3,80 
Argentina 1982 0,82 - 4,20 

Peru 1987 1,60 2,93 6,00 
Argentina 1988 1,85 - 3,65 
Paraguai 1989 3,00 3,80 4,50 

Fonte:  Schneider et al 2001, p.51 
 

Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 40, a taxa de geração era da ordem de 

3,5 kg/leito/dia. Na década de 1980, chegou à ordem de 6 ou 8 kg/leito/dia. Esse aumento, 

como já falamos anteriormente, deve-se à complexidade do atendimento médico e ao uso 

crescente de descartáveis.  

Orofino (1996), citando pesquisa feita por Akutsu & Hamada (1993) nos 17 maiores 

hospitais de Porto Alegre sobre a quantidade de RSSS, mostra que os autores concluíram que 

os hospitais produziam 85% do total de RSSS gerados naquele município.  

 Schneider coloca que este trabalho levantou também as quantidades de RSSS 

produzidos pelos estabelecimentos de saúde da cidade de Guarulhos/SP, os quais foram 

agrupados por categorias. (SCHNEIDER, 2001 p.51; apud MONREAL, 1993). 

 
Tabela 4 - Resíduos produzidos pelos estabelecimentos de saúde de Guarulhos, SP. 

Tipo de Estabelecimento Quantidade  de 
estabelecimentos 

Inventariados 

Quantidade de 
resíduos produzidos 

Participação no Total Geral % 

Hospitalar 17 3690,5 62,4 

Pronto Atendimento 46 
 

416,58 7,04 

Clínicas Dentárias 279 
 

363,78 6,15 

Farmácias e Drogarias 
 

174 586,75 9,92 

Ambulatórios Industriais 
 

85 170,20 2,88 
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Ambulatórios 121 356,05 6,02 

Clínicas Médicas 300 304,77 5,15 

Clínicas Veterinárias 
 

6 25,70 0,43 

Total 
 

1028 5914,38 100 

Fonte: Schneider, 2001 p.51; apud Monreal, 1993 

 

Segundo a Tabela 4, os hospitais contribuem com 62,4% do total dos RSSS no 

município de Guarulhos, valor este bem menor do que os obtidos nos hospitais de Porto 

Alegre, que foi de 85%. 

Takayanagui & Casagrande, 1993, e Rutala, 1989, pesquisando 46% dos hospitais 

americanos, verificaram que 15% dos resíduos produzidos naqueles estabelecimentos eram 

infectantes (Tabela 5) . Segundo a Prefeitura de Curitiba, 1994, a OMS (Organização Mundial 

de Saúde), considera que 25% dos RSSS são infectantes, 10% recicláveis, 5% especiais e 60% 

resíduos gerais. A diferença entre os valores encontrados pode ser devido à conceituação de 

resíduo infectante adotada pelos pesquisadores.(OROFINO, 1996) 
 
Tabela 5 - Diferentes taxas adotadas para a produção de RSSS. 

LOCAL AUTOR/DATA TAXA 
EUA Hall (1989) 1  de 7,2 a 10,4 kg/leito/dia  

EUA EPA citado por Wagner (1991) 
1  5,9 kg/leito/dia  

EUA (46% dos hospitais 
americanos) Rutala et al (1989) 1  6,93 kg/paciente/dia  

Canadá Dysart (1990) 1  11,35 kg/paciente/dia  
Austrália Bennet (1988) 1  de 1,7 a 9,1 kg/leito/dia  

São Paulo (05 hospitais) Machado et al (1978) in Akutsu 
& Hamada, 1993  

de 1,19 a 3,77 kg/leito/dia   
(média 2,63 kg/leito/dia)  

Campinas (01 hospital de 
pequeno porte) Castro et al (1996)  4,63 kg/leito/dia  

Guarulhos (10 hospitais) Akutsu & Hamada (1993)  de 0,26 a 4,35 kg/leito/dia 
(média 1,73 kg/leito/dia)  

Porto Alegre (17 maiores 
hospitais) Akutsu & Hamada (1993)  de 0,45 a 6,45 kg/leito/dia 

(média 3,18 kg/leito/dia)  
Fonte: Orofino (1996 apud TAKAYANAGUI; CASAGRANDE, 1993) 
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Espínola et al, 1987 (Tabela 6) obteve em três hospitais de Florianópolis varias taxas 

de produção por fonte geradora. (OROFINO, 1996). 

Segundo Orofino, 1996 a partir do conhecimento da fonte geradora é possível definir 

as metas de ação visando a minimização,a reciclagem o tratamento e a disposição final.  

Na pesquisa de Espíndola et al 1987, foi levantada a produção média diária de resíduos 

por estabelecimentos de saúde, mostrando uma participação de 71,59% dos hospitais e 

28,41% dos estabelecimentos de pequeno porte. (OROFINO, 1996) 

 
Tabela 6 - Produção diária média por setor em três hospitais amostrados em Florianópolis (1987) 

TAXA DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM BASE NOS 
RESULTADOS OBTIDOS EM EXPERIÊNCIAS DE TRÊS HOSPITAIS   

Produção diária média de resíduos por leito (1)  2,53 kg  
Produção diária média de resíduos por cirurgia (2)  2,60 kg  
Produção diária média de resíduos por parto (3)  2,13 kg  
Produção diária média de resíduos por paciente no setor de hemodiálise (4)  1,13 kg  
Produção diária média de resíduos por paciente no setor de ortopedia (5)  0,28 kg  
Produção diária média de resíduos por paciente no setor de emergência (6)  0,084 kg  
Produção diária média de resíduos por paciente no ambulatório (7)  0,15 kg  
Produção diária média de resíduos por refeição servida a funcionários (8)  0,19 kg  
Produção diária média de resíduos por refeição servida a paciente (9)  0,18 kg  
Fonte: Orofino, 1996, citando Espíndola et al, 1987 (1), (8), (9). Resultados obtidos a partir de experiências em 
três hospitais (2), (7). Resultados obtidos a partir de experiências em dois hospitais (3), (4), (5), (6). Resultados 
obtidos a partir de experiências em um hospital. 

 

Segundo o IPT CEMPRE (2000, p. 23), cerca de 30% em peso dos resíduos gerados 

nos estabelecimentos de saúde são patogênicos e devem ter um tratamento especial quanto ao 

sistema de coleta e destinação final. O documento ressalta ainda que os 70% restantes são 

potencialmente contaminantes, em função das dificuldades de grande parte dos sistemas de 

saúde. 

Segundo os dados da PNSB (2000) realizada pelo IBGE, no Brasil, dos 5475 

municípios brasileiros dotados de serviço de limpeza urbana, 63,3%, ou seja, 3466 municípios 

coletam resíduos de serviços de saúde. A grande maioria, 2569, desses municípios destina os 

resíduos coletados para o mesmo local dos demais resíduos, dos quais 1696 são vazadouros e 

873 são aterros. Apenas 15% dos municípios, 539, destinam seus resíduos para aterros 

especiais, dos quais 377 são próprios e 162 são de terceiros. O restante, 399 municípios, dá 

outras formas de destino aos RSS. 
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Na PNSB (1991) realizada pelo IBGE tínhamos 2561 municípios efetuando coleta de 

RSSS, dos quais 1871 destinavam os resíduos para vazadouros, 266 para aterros e 310 para 

queima a céu aberto. O que significava que 90% dos municípios brasileiros despejavam seus 

resíduos a céu aberto, em lixões. Em 45% desses municípios os resíduos de serviços de saúde 

eram recolhidos juntamente com os resíduos domiciliares e tinham o mesmo destino: os 

lixões. 

Nos demais municípios em que existia a coleta diferenciada, apenas 6,4% tinham 

tratamento adequado.Verificamos que houve uma melhora na coleta e disposição final dada 

aos RSSS. 

O Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2003) sintetizou a destinação final dos 

RSSS, segundo os dados da PNSB (2000) (Gráfico 2), da seguinte forma: 48,36% para 

Vazadouro; 24,89% para Aterro; 11,38% para Outras Formas; 10,75% para Aterro de 

Resíduos Especiais Próprios; 4,62% para Aterro de Resíduos Especiais de Terceiros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição percentual da destinação final de resíduos de serviço de saúde no Brasil    
Fonte: Panorama de Resíduos Sólidos 2003 com base na PNSB 2000 – CEF/FUNASA/SEDU/IBGE. 
 

Apenas 442 municípios, (Tabela 7) sendo 82% das regiões sul e sudeste, utilizam 

aterros de resíduos especiais num total de 539 municípios. As demais regiões norte, nordeste e 

centro-oeste possuem apenas 97 municípios, 18%, que utilizam aterros de resíduos especiais. 
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Tabela 7 - Municípios que coletam resíduos de serviços de saúde, por destinação dos resíduos, segundo as 
Grandes Regiões – 2000. 

 
Municípios que coletam Resíduos de Serviços de Saúde de Unidades de 

Saúde 
 

 
Para o mesmo local 
dos demais resíduos 

 
Aterro de Resíduos 

Especiais 
 

 

 
 

 Grandes  

 Regiões 

 
 

Total 

Vazadouro Aterro Próprio Terceiros 
 

 
 

Outra 
 
 
 

      Norte 
 

     190 139 26           15 3 7 

Nordeste     1.039 
 

841 105 41 7 45 

   
Sudeste 

   1.290 
 

441 422 144 101 182 

    Sul 
 

      706 145 215 149 48 149 

Centro- 
Oeste 

      282 
 

130 105 28 3 16 

     Brasil     3.507 
 

1.696 873 377 162 399 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2000 – CEF/FUNASA/SEDU/IBGE. 

Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de uma unidade de destinação de resíduo. 

 

Segundo dados da COMLURB, 2004112 a quantidade de Resíduos de Serviços de 

Saúde coletados no Município do Rio de Janeiro aumentou de 562,19 toneladas, em 1993, 

para 14.601,59 toneladas em 2003.  

A Tabela 8, a seguir, mostra o quantitativo de resíduos de serviços de saúde coletados 

no Município do Rio de Janeiro, segundo a COMLURB, em 2004. 

                                                 
1 A COMLURB é responsável pela coleta, limpeza, higienização e desinfecção de três hospitais no Rio de 
Janeiro: Lourenço Jorge, Souza Aguiar e Miguel Couto. 
 

2 Anexo A – Limpeza e Higienização  
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Tabela 8 – Quantitativo de resíduos de  serviços de saúde coletados no município do RIO de JANEIRO,  
segundo a COMLURB, 2004 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Janeiro 10,91 47,00 - 1.629,00 1.589,61 1.589,61 1.268,02 1.312,71 1.324,32 1.209,67 701,42 

Fevereiro 25,15 55,00 426,00 1.518,00 1.660,15 1.660,15 1.229,37 1.308,93 1.199,76 1.079,70 655,64 
Março 31,55 130,00 562,00 1.507,00 1.100,24 1.100,24 1.563,85 1.402,77 1.460,39 1.197,63 638,76 
Abril 22,41 63,00 742,00 1.453,00 1.028,97 1.028,97 1.376,48 1.266,60 1.345,36 1.220,63 646,07 
Maio 82,71 104,00 875,00 1.709,00 971,23 971,23 1.334,34 1.354,56 1.483,24 1.131,26 736,79 

Junho 56,26 53,00 744,00 1.718,00 921,33 921,33 1.282,13 1.278,04 1.365,67 964,57 1.500,22
Julho 46,00 107,00 1.046,00 2.017,00 933,24 933,24 1.324,73 1.296,98 1.396,20 948,41 1.593,58

Agosto 49,00 68,00 1.129,00 2.450,00 1.676,63 1.676,63 1.304,20 1.339,92 1.439,64 943,49 1.567,71
Setembro 89,30 60,00 1.277,00 2.170,00 1.600,54 1.600,54 1.268,27 1.272,29 1.240,17 841,81 1.644,96
Outubro 54,90 60,00 1.540,00 1.764,11 1.526,03 1.526,03 1.234,17 1.288,48 1.329,56 868,04 1.658,69

Novembro 43,00 69,00 1.398,00 1.650,99 1.436,75 1.436,75 1.217,98 1.242,84 1.180,12 760,17 1.584,07
Dezembro 51,00 61,00 1.439,00 1.751,68 1.449,52 1.449,52 1.353,04 1.325,49 1.199,17 878,78 1.673,68

            

Total 562,19 877,00 11.178,00 21.337,78 15.894,24 15.894,24 15.756,58 15.689,61 15.963,60 12.044,16 14.601,59
Fonte: COMLURB, 2004 , COSTA/COMLURB.COMLURB@pcrj.rj.gov.br 

 

 

3.2 POTENCIAL DE RISCO DOS RSSS 

 

 

 Os resíduos de serviços de saúde são considerados perigosos e requerem maiores 

cuidados não pela sua quantidade excessiva dentre os resíduos produzidos pela população 

urbana, e sim, devido ao seu grande potencial de risco, devido ao fato de conter substâncias 

extremamente nocivas ao meio ambiente e aos seres vivos em geral. 

Brillhante e Caldas (1999, p.36), citando Conway (1982) e Inhaber (1982), conceituam 

risco como a inclusão da noção de probabilidade de efeitos adversos ocorrerem. Como 

conseqüência, o grau do risco é função do efeito adverso que pode resultar em uma ação 

particular. Segundo os autores, os tipos de risco podem ser: o econômico, o de vida e saúde e 

o de risco ambiental. 

 
O risco ambiental é o que ocorre no meio ambiente, seja ele interno ou externo, e 
pode ser classificado de acordo com o tipo de atividade (explosão e descarga 
contínua); exposição (instantânea, crônica); probabilidade de ocorrência; 
severidade; reversibilidade; visibilidade; duração e ubiqüidade de seus efeitos. 
(SORS, 1982 apud BRILLHANTE; CALDAS, 1999, p.39). 

 
 

No contexto da gestão governamental, o risco ambiental pode ser classificado como: 

saúde pública, recursos naturais, desastres naturais e introdução de novos produtos.  

Há também, para Brillhante e Caldas (1999), os riscos com características crônicas, 

aqueles que representam uma ação contínua por longo período; riscos agudos, aqueles 

decorrentes de emissões de energia ou matéria em grandes concentrações em curto espaço de 

tempo; riscos tecnológicos ambientais, aqueles relativos aos contaminantes ambientais que 
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estão associados ao processo de industrialização. Estes por sua vez, podem ser classificados 

em dois grupos: riscos tecnológicos, decorrentes das atividades desenvolvidas pelo homem, e 

riscos naturais, decorrentes de distúrbios da natureza. 

Os problemas relativos à saúde e ao meio ambiente só poderão ser minimizados ou 

resolvidos por meio do desenvolvimento da aplicação de políticas ambientais claras e 

eficientes. Nesse sentido, o processo de avaliação de risco ambiental é um instrumento 

metodológico importante para a execução de uma política de “saúde ambiental”, visando a 

satisfazer uma grande gama de propósitos, entre os quais, auxiliar na gestão do risco e 

propiciar subsídios aos órgãos reguladores para a tomada de decisões. 

 
A avaliação de risco é um processo analítico muito útil, que gera valiosas 
contribuições para gestão do risco, da saúde pública e para a tomada de decisões de 
política ambiental. (SCHENEIDER, 2001, p.14; apud BRILHANTE E CALDAS 
1999). 

 
 

Administrar eficientemente os riscos à saúde, associados ao vasto espectro da poluição 

gerada pelas atividades do planeta, é um dos grandes desafios a serem enfrentados. Os 

poluentes introduzem no meio ambiente substâncias ou formas de energia passíveis de causar 

danos à saúde humana, aos recursos biológicos e sistemas ecológicos, ao patrimônio estético 

cultural e ao uso futuro dos recursos naturais, uma vez que esses poluentes percorrem diversos 

caminhos em sua difusão no ambiente até chegar ao solo, ar e/ou água. 

Atualmente estamos enfrentando uma série de problemas que são decorrentes de mais 

de 200 anos de práticas impróprias de manejo de substâncias perigosas de origens diversas.  

A periculosidade de um resíduo, segundo a NBR 10.004/87 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, está associada à característica apresentada por um resíduo em 

função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas que possam representar: 

risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, aumento de 

mortalidade ou incidências de doenças, e/ou riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é 

manuseado ou destinado de forma inadequada. 

Esta norma classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais à saúde pública 

e ao meio ambiente em: Classe 1 - Perigosos, Classe 2 - Não Inertes, e Classe 3- Inertes. 

Em suma, resíduo perigoso é o resíduo sólido ou combinação de resíduos sólidos que, 

devido a sua quantidade, concentração, características físicas, químicas ou infecciosas, pode 

causar ou contribuir significativamente para o aumento da mortalidade ou aumento de 

doenças graves irreversíveis ou de incapacitação temporária, representando um risco real ou 
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potencial à saúde humana ou ao meio ambiente, quando inadequadamente tratado, 

armazenado, transportado e disposto ou manejado de uma forma geral.  

A NBR 12808/93 também classifica os RSSS quanto aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública em três classes: em resíduos especiais, subdivididos em rejeito 

radioativo, material radioativo ou contaminado, radionuclídeos; resíduo farmacêutico, 

medicamentos vencidos, interditados, etc. e resíduo químico perigoso, apresenta 

características de corrosividade, inflamabilidade, explosividade, reatividade, genotoxidade ou 

mutagenicidade. 

Os RSSS são considerados perigosos, sendo a periculosidade atribuída ao caráter de 

toxicidade e de patogenicidade. O caráter patogênico é inerente aos RSSS uma vez que em 

sua composição são encontrados microorganismos que podem afetar a saúde humana. 

 
Quanto ao caráter de toxicidade, pode ser atribuído à presença de substâncias 
químicas infectantes que podem estar agregadas aos resíduos e que constam da 
relação anexa à norma NBR 10004, devendo ser levado em consideração “a 
natureza da toxicidade; a concentração do constituinte; o potencial que o 
constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação tem de migrar do resíduo 
para o meio ambiente, sob condições impróprias de manuseio; a persistência do 
constituinte ou de qualquer produto tóxico de sua degradação; o potencial que o 
constituinte ou qualquer produto tóxico tem de se degradar em constituintes não 
perigosos, considerando a velocidade em que ocorre a degradação; a extensão em 
que o constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação é capaz de 
bioacumulação nos ecossistemas. (SCHNEIDER, 2001, p.16). 

 
 

Segundo a NBR 12808, os RSSS que apresentam essas características são os Resíduos 

Especiais que englobam os resíduos farmacêuticos, radioativos e os químicos. Os 

classificados como infectantes podem apresentar tanto contaminação biológica 

(microorganismos patogênicos) como contaminação química (drogas carcinogênicas, 

teratogênicas e materiais radiativos).  

O principal problema relacionado aos RSSS é a presença de microrganismos 

potencialmente patogênicos que poderão conter vírus, bactérias, fungos, etc., que, favorecidos 

pela ação de antibióticos, podem apresentar um comportamento peculiar de super-resistência 

ao ambiente hospitalar, podendo contaminar artigos hospitalares e provocar infecções difíceis 

de serem tratadas. Por outro lado, quando os resíduos forem provenientes de certas áreas, 

podem estar contaminados com substâncias químicas tóxicas. Os riscos biológicos mais 

preocupantes em termos de RSSS são representados pela presença de consideráveis 

densidades e variedades de microorganismos infecciosos nos resíduos. 
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Schneider considera que os riscos de contaminação estão relacionados à exposição 

direta durante a manipulação, armazenamento, transporte e disposição, ao contato com 

vetores, às plantas, solo ou outros animais, à ingestão e/ou contato com águas ou alimentos 

contaminados e à disseminação por meio de vias aéreas. (SCHNEIDER, 2001, p.18). 

A análise de todos esses aspectos pode levar a uma avaliação do potencial de risco que 

os RSSS de um estabelecimento representam à saúde pública. 

 Atualmente, parece existir um consenso entre a comunidade científica de que os RSSS 

apresentam um potencial de risco em três níveis: em relação à saúde ocupacional de quem os 

manipula, em relação ao aumento de infecção hospitalar e em relação ao meio ambiente. 

(FORMAGGIA, 1995 apud ORLANDIN, 1999, p.14). 

 Estudos realizados pela Associação Paulista de Controle de Infecção Hospitalar 

apontam que as causas determinantes da infecção em usuários dos serviços médicos são: 50% 

devido ao desequilíbrio da flora bacteriana do corpo do paciente já debilitado pela doença e 

pelo stress decorrente do meio ambiente onde está internado; 30% devido ao desespero dos 

profissionais que prestam assistência médica; 10% devido a instalações físicas inadequadas 

que propiciam o curto-circuito entre as áreas consideradas sépticas e não sépticas, 

possibilitando contaminação ambiental; 10% devido ao mau gerenciamento de resíduos de 

saúde e outros. (ORLANDIN, 1999, p. 15) 

Este dado representa que no ano de 1990 ocorreram cerca de 100.000 casos de 

infecção hospitalar causados direta ou indiretamente pelos RSSS, segundo Takayanagui 

(1993), o que, segundo ela, é uma situação inaceitável, pois é dependente direta do fator 

desempenho/ empenho humano em negligenciar suas práticas profissionais na área de saúde. 

Existem algumas correntes que são contrárias aos riscos causados pelos resíduos de 

saúde, tendo em vista que neles, algumas vezes, podemos encontrar a mesma composição dos 

resíduos domésticos. Um estudo realizado por Ferreira (1997, p.163) apontou para uma 

semelhança muito grande entre os resíduos domiciliares e hospitalares. 

  
Os resíduos domiciliares e de serviços de saúde apresentam riscos semelhantes para 
saúde pública e o meio ambiente, devendo ser gerenciados da melhor forma 
possível, dentro de um mesmo sistema de gerenciamento, e não de forma 
diferenciada. (ZANON et al, 2002, p.51) 

 
 

Para o IPT/CEMPRE (2000, p.237 apud ZANON, 1990), a presença de elementos 

patógenos primários vivos não significa, necessariamente, que esses resíduos possam 
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transmiti-los, uma vez que o acesso ao hospedeiro depende de uma via de transmissão e de 

uma porta de entrada, as quais ficam limitadas ao contato com lesões cutâneas. 

Para Andrade (1997, p.176) a maioria dos microrganismos, encontrados nos resíduos 

de saúde pesquisados, pertence à microbiota normal humana, podendo também ser encontrada 

em qualquer outro tipo de lixo, inclusive o domiciliar. 

Para Ferreira (1995), existe a preocupação da transmissão de doenças viróticas, como 

Hepatite B, entre os trabalhadores que atuam na limpeza e remoção de resíduos de serviços de 

saúde, pelo contato com materiais biológicos contaminados. 

 
Estudo realizado por Suberkeropp e Klugg (1974, apud MOREL E BERTUSSI 
FILHO, 1997) identificou importantes patógenos nos resíduos sólidos. Em outro 
estudo recente sobre resíduos de serviços de saúde, realizado pela Associação de 
Pesquisa Japonesa, foi demonstrada a possibilidade de sobrevivência da dose 
infectante do vírus da hepatite B ou C, durante uma semana, em uma gota de 
sangue retirada de uma agulha hipodérmica (Pruss et al., 1999). Enquanto Johnson 
et al. (2000) apresentaram a transmissão da M. tuberculosis em trabalhadores numa 
estação de tratamento de resíduos de serviços de saúde. (SILVA 2001, p.1) 

 
 

A avaliação de riscos associados aos RSSS revela a necessidade de um tratamento 

diferenciado que evite problemas decorrentes da sua manipulação inadequada. 

Torna-se, portanto, indispensável aos estabelecimentos geradores de RSSS conhecer, 

identificar as fontes de geração, classificar e quantificar os resíduos gerados de modo a evitar 

danos ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RSSS 

 

 

A classificação dos RSSS é de fundamental importância, justamente por ser o ponto de 

partida para a elaboração de planos de gerenciamento, que visem à proteção da saúde pública 

e do meio ambiente e sejam passíveis de serem implementados dentro da nossa realidade. 

Podem ser adotados diferentes critérios na classificação dos RSSS, conforme o estado 

físico do resíduo (sólido, semi-sólido ou líquido); a composição (recicláveis e não recicláveis, 

orgânicos e inorgânicos); as características físico-químicas (teor de umidade, poder calorífico, 

densidade); o destino final (queimáveis e não queimáveis); o impacto ambiental (quantitativo 

e qualitativo); o potencial de risco (tóxico, patogênico, radioativo e mecânico); a origem 

(áreas críticas, semicríticas e não críticas); o tratamento final (autoclavação, incineração, 
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esterilização física ou química, microondas, irradiação, desinfecção química, trituração com e 

sem produto químico; maceração, plasma, vitrificação); e a disposição final (valas sépticas, 

aterro sanitário e célula especial). 

A classificação adotada interfere diretamente nos sistemas de gerenciamento interno, 

externo e no tratamento e disposição final, possibilitando que se tome decisões quanto aos 

resíduos que serão recuperados e quanto aos que seguirão seu fluxo para o tratamento ou 

disposição final. 

Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem embasar-se na legislação 

vigente e nos conhecimentos adquiridos por seus profissionais de saúde; sendo que existem 

diferentes sistematizações que classificam os RSSS, e que funcionam como noções 

fundamentais para as formas de manejo e as possíveis destinações aos resíduos. 

 Passaremos a observar os principais sistemas de classificação de RSSS, atualmente 

vigentes. 

 

 

3.3.1 Sistema da Organização Mundial da Saúde – OMS 

 

 

Segundo o sistema da Organização Mundial da Saúde, os resíduos são classificados da 

seguinte forma: 

Resíduos infecciosos3: são aqueles suspeitos de conter substâncias patogênicas 

(bactérias, vírus, parasitas, ou fungos) em quantidade suficiente para causar doença em 

pessoas suscetíveis. Esta categoria inclui: culturas e ações de agentes infecciosos de trabalho 

de laboratório; resíduos de cirurgia e autópsias em pacientes com doenças infecciosas; 

resíduos de pacientes infectados em custódias de isolamento, como por exemplo: excreta, 

penso, de feridas infetadas ou cirúrgicas, veste fortemente suja com sangue humano; animais 

de laboratórios infectados; qualquer outro instrumento ou materiais que entraram em contato 

com pessoas ou animais infectados. 

Resíduos patológicos: são aqueles compostos por tecidos, órgãos, fetos humanos, 

carcaças de animais e sangue. Dentro desta categoria, também são encontrados resíduos 

anatômicos, ou seja, partes de corpo humano ou de animais. 

                                                 
3 Anexo B – Simbologia Internacional para Resíduos 



 37

Resíduos perfurocortantes: são aqueles que podem causar cortes ou feridas 

perfurantes, incluindo agulhas, agulhas hipodérmicas, escalpelo e outras lâminas, facas, 

infusão, serras, copos quebrados e unhas, infetados ou não. Tais artigos normalmente são 

considerados como Resíduos de Saúde altamente perigosos. 

Resíduos farmacêuticos: produtos farmacêuticos com prazo de validade esgotado, 

bem como os novos que foram contaminados, drogas, vacinas, e mesmo alguma droga que 

precisa ser disposta adequadamente. A categoria também inclui produtos descartados usados 

na manipulação de medicamentos farmacêuticos, tal como garrafas ou caixas com resíduos, 

luvas, máscaras, seringas, e frascos de drogas. 

Resíduos Genotóxicos: são altamente perigosos e podem conter propriedades 

mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas  São encontrados no vômito, urina, ou fezes de 

pacientes tratados com drogas, substâncias químicas e material radioativo. As substâncias 

desta categoria são capazes de matar ou interromper o crescimento de certas células vivas e 

são usadas em quimioterapia de câncer. 

Resíduos químicos: são constituídos por produtos sólidos descartados, líquidos, e 

substâncias químicas gasosas, inclusive substâncias oriundas de diagnóstico e trabalho 

experimental e de limpeza, trabalho doméstico, e procedimentos de desinfecção. Os resíduos 

químicos de serviços de saúde podem ser perigosos ou não, sendo considerados como 

perigosos se tiverem pelo menos uma das seguintes propriedades: tóxicos; corrosivos (por 

exemplo ácidos de pH <2 e bases de pH> 12); reativos (por exemplo explosivos) genotóxicos 

( por exemplo drogas citostáticas). Resíduos químicos não perigosos são substâncias químicas 

que não contêm nenhuma das propriedades anteriores, como açúcares, aminoácidos, e certos 

sais orgânicos e inorgânicos. 

Resíduos com alto teor de metais pesados: representam uma subcategoria de 

resíduos de substâncias químicas perigosas, e normalmente são altamente tóxicos. Resíduos 

de Mercúrio são gerados tipicamente através de equipamentos clínicos quebrados 

(termômetros, medidores de pressão arterial, etc.). Sempre que possível, devem ser 

recuperadas as gotas de mercúrio derramadas. Resíduos de odontologia têm uma alta 

quantidade de mercúrio. Resíduos de cádmio vêm principalmente de baterias descartadas. 

Várias drogas contêm arsênio, mas estas são tratadas aqui como resíduos farmacêuticos. 

Recipientes pressurizados: Muitos tipos de gases são usados em serviços médicos, 

sendo que os mesmos são freqüentemente armazenados em cilindros pressurizados, cartuchos, 

e latas de aerossol. Muitos destes, vazios ou em desuso, ainda podem conter resíduos, e 

dispostos ou inutilizados são potencialmente prejudiciais. Gases em recipientes pressurizados 
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sempre devem ser tratados com cuidado uma vez que os recipientes podem explodir se 

incinerados ou perfurados acidentalmente. 

Resíduos radioativos3: são constituídos por sobras de materiais contaminados com 

radioatividade. Os radionuclídeos sofrem desintegração espontânea continuamente onde a 

energia é liberada. O processo é acompanhado pela emissão de um ou mais tipos de radiação, 

que causam ionização de material intracelular, daí seu perigo em potencial. As partículas são 

pesadas, e incluem prótons e nêutrons. Elas têm um baixo poder de penetração, e são 

perigosas para humanos quando em contato com a pele e principalmente quando inaladas ou 

ingeridas. 

 

 

3.3.2 Sistema Argentino (SAVINO et al, 1998/ 1999, p.137). 

 

 

No sistema Argentino a classificação adotada para os RSSS está dividida em três 

categorias: 

RSSS do Tipo A - resíduos que mesmo gerados em centros de serviço de saúde terão 

características similares àquelas dos resíduos domésticos (exemplo: resíduos gerados nos 

escritórios administrativos) 

RSSS do Tipo B – resíduos que, independentemente de seu estado de agregação, 

apresentam toxicidade e/ou características de atividades biológicas, as quais possibilitam 

afetar biologicamente os seres e/ou causar poluição no solo, água e ar. 

  RSSS do Tipo C - resíduos radioativos de diagnóstico, terapias ou pesquisas, que 

possam ser gerados por serviços de radioterapia, medicina por imagens, testes biológicos ou 

outros. 

A autoridade de controle é definida na relação direta com a atividade do objetivo legal 

estabelecido pela norma, apesar de o gerador ficar subordinado ao Ministério da Saúde e as 

atividades de transporte e tratamento ficarem sob a jurisdição da Secretaria de Políticas de 

Meio Ambiente. 

São considerados RSSS: resíduos gerados de experiências e culturas de laboratórios; 

sangue e hemoderivados; resíduos orgânicos gerados de tratamento cirúrgico (patogênicos); 

animais e seus restos em conseqüência de pesquisas médicas; algodão, seringas, gases, 

                                                 
3 Anexo B – Simbologia Internacional para Resíduos 
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bandagens usadas, objetos cortantes, materiais descartáveis, elementos impregnados de 

sangue ou outras substâncias deterioradas que não podem ser esterilizadas; agentes 

quimioterápicos.  

 

 

3.3.3 Sistema Britânico (OROFINO, 1996 apud BERTUSSI FILHO, 1994). 

 

 

No sistema britânico os resíduos são classificados em cinco grupos, são eles: 

Grupo A - Todos os resíduos gerados em áreas de tratamento de pacientes; materiais 

de pacientes portadores de doenças infecciosas, e tecidos humanos infectados ou não; 

Grupo B - Materiais perfurocortantes; 

Grupo C - Resíduos gerados por laboratórios e salas de autópsia; 

Grupo D - Resíduos químicos e farmacêuticos. 

Grupo E - Roupas de cama utilizadas; contenedores de urina e recipientes para 

colostomia. 

 

 

3.3.4 Sistema Americano - EUA (OROFINO, 1966 apud TAKAYANAGUI; 

CASAGRANDE, 1993). 

 

 

No sistema vigente nos Estados Unidos, a lei "The Medical Waste Tracking Act - 

MWTA" promulgada pelo Congresso Americano em 1988 define três tipos de RSSS:  

Hospitalar - compostos por resíduos administrativos, alimentares e médicos; 

Médicos - todos aqueles decorrentes do diagnóstico e tratamento de qualquer doença, 

bem como os da imunização de doenças infecciosas; 

Infeccioso - os resíduos que fazem parte desta categoria, são definidos pelas principais 

agências americanas, havendo algumas divergências entre elas em relação a estas definições 

(Tabela 9). 
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Tabela 9 - Definições de resíduos infecciosos nos Estados Unidos segundo CDC1, EPA2 E MWTA3. 

 Tipo de resíduo 
Guia 

CDC 
Guia EPA MWTA 

1 Culturas Microbiológicas Sim sim sim 

2 Resíduo Patológico Sim sim sim 

3 Sangue hemoderivados Sim sim sim 

4 Pérfuro-cortantes (usados) Sim sim sim 

5 
Carcaças de animais contaminados, partes do corpo e 

forragens 
- sim sim 

6 Res. De unidades de isolamento - sim - 

7 Perfuro-cortantes (não usados) - - sim 

8 Resíduos de autópsia e cirurgia - opcional - 

9 Resíduo contaminado de laboratório - opcional - 

10 Resíduo de diálise - opcional - 

11 Equipamentos contaminados - opcional - 

Fonte: Orofino, 1996 apud Kimberly-Clark Corporation - MEDICAL WASTE TOPICS, 1990. 
Notas: 1 Center for Disease Control, 2 Environmental Protection Agency, 3 Medical Waste Tracking Act  

 

Segundo Orofino (1996) muitas polêmicas e dúvidas têm surgido no meio técnico-

científico devido às diferentes definições adotadas pelas entidades americanas quanto à 

classificação mais adequada para resíduo infeccioso. 

Estas diferenças acarretam erros de interpretação levando os estabelecimentos a 

cometerem erros no manuseio e tratamento desses resíduos. Geralmente ocorrem excessos 

que levam a gastos excessivos. 

A principal diferença verificada entre os enquadramentos adotados pelo Center for 

Diseases Control - CDC, e pela Environmental Protection Agency - EPA, diz respeito aos 

resíduos de unidades de isolamento. 

 
Existe grande variação em torno da média de 15% aceita para os resíduos 
considerados infectantes em função da classificação adotada. Se, por exemplo, for 
adotada a norma do CDC, este valor diminui para 6%. Caso seja adotada a proposta 
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do MWTA, este valor passaria para 45%. Segundo os conceitos da Sociedade 
Americana de Epidemiologistas Hospitalares, SHEA, este valor cai para menos de 
3%. (OROFINO, 1996 apud MOREIRA ; WAJNSTAJN, 1993). 

 

 

3.3.5 Sistema brasileiro 

 

 

A classificação existente no Brasil, em nível federal, para os RSSS mostra-se 

conflitante entre as normas estabelecidas pelo CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE, através da Resolução nº 05/1993 e da Resolução nº 283/2001; em 

conflito também com as normas da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, através da Resolução RDC nº 33/2003; sendo que existe ainda em nosso 

sistema a classificação adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

através da NBR -12.808, de janeiro de 1993, que serviu de base para as resoluções supra 

citadas. 

Com todas essas diferentes classificações e normas editadas por entidades distintas, 

porém, com o mesmo objeto e a mesma competência territorial, existe boa vontade de todas as 

referidas entidades em trabalhar nesta causa. No entanto, a diretriz principal resume-se na 

necessidade de que tais normas sejam complementares e coerentes entre si, para que as metas 

fixadas realmente sejam colocadas em prática coerentemente. 

Uma grande diferença entre o posicionamento do Brasil em relação aos outros países, 

no que atine a normatização conferida ao tratamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de 

Saúde, é sem dúvida, a existência de uma multiplicidade de normas em vigor no nosso 

ordenamento interno, enquanto que nos outros países existe ao contrário uma normatização 

singular, de forma a não permitir confusões. 

O que ocorre no Brasil se deve ao fato da enorme descentralização existente, que 

acaba por conferir competência a diversas instituições públicas que, por sua vez, contam com 

alguns encargos em comum. 

 

 

3.3.5.1 Classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

 

 

A ABNT, através da NBR 12.808/1993, classifica os RSSS em três categorias. 
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Vejamos: 

 

Classe A – Resíduos Infectantes 

Esses resíduos estão subdivididos em diferentes tipos conforme se segue: 

Tipo A 1 - Biológicos: cultura, inócuo, mistura de microrganismos e meios de cultura 

inoculado provenientes de laboratório clínico ou de pesquisa, vacina vencida ou inutilizada, 

filtros de gases aspirados de áreas contaminadas por agentes infectantes e qualquer resíduo 

contaminado. 

Tipo A 2 - Sangue e hemoderivados: bolsa de sangue após transfusão, com prazo de 

validade vencido ou sorologia positiva, amostra de sangue para análise, soro, plasma e outros 

subprodutos. 

Tipo A 3 - Cirúrgico, anatomopatológico e exsudato: tecido, órgão, feto, peça 

anatômica, sangue e outros líquidos orgânicos resultantes de cirurgia, necrópsia e resíduos 

contaminados por estes materiais. 

Tipo A 4 - Perfurante ou cortante: agulha, ampola, pipeta, lâmina de bisturi e vidro. 

Tipo A 5 - Animal contaminado: carcaça ou parte de animal inoculado exposto a 

microorganismos patogênicos ou portador de doença infecto-contagiosa, bem como resíduos 

que tenham estado em contato com este. 

Tipo A 6 - Assistência ao paciente: secreções, e excreções e demais líquidos orgânicos 

procedentes de pacientes, bem como os resíduos contaminados por esse materiais, inclusive 

restos de refeições. 

Classe B - Resíduos especiais 

Esses resíduos estão divididos em três tipos: 

Tipo B 1 - Rejeito radioativo: material radioativo ou contaminado com os 

radionuclídeos provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear 

e radioterapia. 

Tipo B 2 - Resíduo farmacêutico: medicamento vencido, contaminado, interditado ou 

não utilizado. 

Tipo B 3 - Resíduo químico perigoso: resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, 

explosivo, reativo, genotóxico ou mutagênico, conforme a NBR 10.004. 

 

Classe C - Resíduo comum 

Todos os resíduos que não se enquadram nos tipos A e B e que, por sua semelhança 

aos resíduos domésticos, não oferecem risco adicional à saúde pública, por exemplo, resíduos 
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de atividades administrativas, dos serviços de varrição e limpeza de jardins e restos 

alimentares que não se encontraram em contato com paciente. 

Segundo Orofino, 1996 apud Moreira & Wajnstajn, 1993, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas através da NBR 12.808/1993 apresenta uma classificação que em sua 

essência, muito se assemelha a da EPA. 

 

 

3.3.5.2 Classificações do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 

05/1993 e da resolução nº 283/2001, faz duas classificações acerca dos Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde. 

A Resolução do CONAMA de nº 5/1993, no seu art. 3º, adotou a seguinte 

classificação para os RSSS, em quatro grandes grupos: 

 

Grupo A - Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido à presença de agentes biológicos: sangue e hemoderivados; animais usados 

em experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; 

excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças 

anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminada; resíduos advindos de área de 

isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises 

clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de sanitários de unidade 

de internação e de enfermaria; objetos perfurantes ou cortantes, capazes de causar punctura ou 

corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados, etc., 

provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

 

Grupo B - Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido às suas características químicas: drogas quimioterápicas e produtos por elas 

contaminados; resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados 

ou não-utilizados); demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
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Grupo C - Rejeitos radioativos: como materiais radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear 

e radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05. 

 

Grupo D - Resíduos comuns: considerando todos os demais que não se enquadram 

nos grupos descritos anteriormente. 

 

Por sua vez, a Resolução do CONAMA nº 283/2001, no seu art. 3º, adotou para os 

RSS uma classificação, também em quatro grandes grupos, que não se difere 

substancialmente da resolução nº 5, mostrando-se em verdade mais completa em detalhes e 

exemplos, como se segue: 

 

Grupo A - resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à 

presença de agentes biológicos: inóculo, mistura de microrganismos e meios de cultura 

inoculados provenientes de laboratório clínico ou de pesquisa, bem como, outros resíduos 

provenientes de laboratórios de análises clínicas; vacina vencida ou inutilizada; filtros de ar e 

gases aspirados da área contaminada, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e 

de pesquisa, entre outros similares; sangue e hemoderivados e resíduos que tenham entrado 

em contato com estes; tecidos, membranas, órgãos, placentas, fetos, peças anatômicas; 

animais inclusive os de experimentação e os utilizados para estudos, carcaças, e vísceras, 

suspeitos de serem portadores de doenças transmissíveis e os mortos à bordo de meios de 

transporte, bem como, os resíduos que tenham entrado em contato com estes; objetos 

perfurantes ou cortantes; excreções, secreções, líquidos orgânicos procedentes de pacientes, 

bem como os resíduos contaminados por estes; resíduos de sanitários de pacientes; resíduos 

advindos de área de isolamento; materiais descartáveis que tenham entrado em contato com 

paciente; lodo de estação de tratamento de esgoto (ETE) de estabelecimento de saúde; e 

resíduos provenientes de áreas endêmicas ou epidêmicas definidas pela autoridade de saúde 

competente. 

 

Grupo B - Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido 

às suas características físicas, químicas e físico-químicas: drogas quimioterápicas e outros 

produtos que possam causar mutagenicidade e genotoxicidade e os materiais por elas 

contaminados; medicamentos vencidos, parcialmente interditados, não utilizados, alterados e 

medicamentos impróprios para o consumo, antimicrobianos e hormônios sintéticos; demais 
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produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 

Grupo C - Resíduos radioativos: resíduos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear 

e radioterapia, segundo a Resolução CNEN 6.05 

 

Grupo D - Resíduos comuns: São todos os demais que não se enquadram nos grupos 

descritos anteriormente. 

 

  

3.3.5.3 Classificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

 

 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução RDC 

nº 33/2003, adotou no seu capítulo VI, uma classificação para os RSS em cinco grandes 

grupos, detalhada pormenorizadamente como se segue: 

 

Grupo A - Potencialmente infectantes: resíduos com a possível presença de agentes 

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

apresentar risco de infecção. Enquadram-se neste grupo: 

A 1 - Culturas e estoques de agentes infecciosos de laboratórios industriais e de 

pesquisa; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte 

de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 

utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

engenharia genética. 

A 2 - Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 

50 ml; kits de aférese. 

A 3 - Peças anatômicas (tecidos, membros e órgãos) do ser humano, que não tenham 

mais valor científico ou legal, e/ou quando não houver requisição prévia pelo paciente ou seus 

familiares; 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 mais valor científico ou legal, e/ou quando não houver requisição prévia pela família; 
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A 4 - Carcaças, peças anatômicas e vísceras de animais provenientes de 

estabelecimentos de tratamento de saúde animal, de universidades, de centros de 

experimentação, de unidades de controle de zoonoses e de outros similares, assim como 

camas desses animais e suas forrações.  

A 5 - Todos os resíduos provenientes de paciente que contenham ou sejam suspeitos 

de conter agentes Classe de Risco IV, que apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação. 

A 6 - Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores, quando descartados. Filtros 

de ar e gases oriundos de áreas críticas, conforme, ANVISA. RDC 50/2002. (atualizada pela 

RDC 307, de 14/11/02). 

A 7 - Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos com suspeita de contaminação com proteína 

priônica e resíduos sólidos resultantes do atendimento à saúde de indivíduos ou animais com 

suspeita de contaminação com proteína priônica (materiais e instrumentais descartáveis, 

indumentária que tiveram contato com os agentes acima identificados). O cadáver, com 

suspeita de contaminação com proteína priônica, não é considerado resíduo. 

 

Grupo B (QUÍMICOS) - Resíduos contendo substâncias químicas que apresentam 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

Enquadram-se neste grupo: 

B 1 - Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando vencidos, 

contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais medicamentos 

impróprios para consumo, que oferecem risco. Incluem-se neste grupo: produtos hormonais 

de uso sistêmico; produtos hormonais de uso tópico, quando descartados por serviços de 

saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos; produtos antibacterianos de uso 

sistêmico; produtos antibacterianos de uso tópico, quando descartados por serviços de saúde; 

farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos; medicamentos citostáticos; 

medicamentos antineoplásicos; medicamentos digitálicos; medicamentos imunossupressores; 

medicamentos imunomoduladores; medicamentos anti-retrovirais; 

B 2 - Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando vencidos, 

contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais medicamentos 

impróprios para consumo, que, em função de seu princípio ativo e forma farmacêutica, não 

oferecem risco. Incluem-se neste grupo todos os medicamentos não classificados no Grupo 
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B1 e os antibacterianos e hormônios para uso tópico, quando descartados individualmente 

pelo usuário domiciliar; 

B 3 - Os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela 

Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

B 4 – Saneantes, desinfetantes e desinfestantes; 

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

B 6 - Resíduos contendo metais pesados; 

B 7 – Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto; 

B 8 – Outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas. 

 

Grupo C - Rejeitos radioativos: são considerados rejeitos radioativos quaisquer 

materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades 

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

de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.  

Enquadram-se neste grupo: todos os resíduos contaminados com radionuclídeos; as 

fontes seladas não podem ser descartadas, devendo a sua destinação final seguir orientações 

específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

 

Grupo D - Resíduos comuns: são todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos 

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

relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados  

resíduos sólidos urbanos - RSU. 

Enquadram-se neste grupo: espécimes de laboratório de análises clínicas e patologia 

clínica, quando não enquadrados na classificação A5 e A7; gesso, luvas, esparadrapo, 

algodão, gazes, compressas, equipo de soro e outros similares, que tenham tido contato ou não 

com sangue, tecidos ou fluidos orgânicos, com exceção dos enquadrados na classificação A5 

e A7; bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50 ml de produto residual (sangue ou 

hemocomponentes); sobras de alimentos não enquadrados na classificação A5 e A7; papéis de 

uso sanitário e fraldas, não enquadrados na classificação A5 e A7; resíduos provenientes das 

áreas administrativas dos EAS; resíduos de varrição, flores, podas e jardins; materiais 

passíveis de reciclagem; embalagens em geral; cadáveres de animais, assim como camas 

desses animais e suas forrações. 



 48

Obs: Os cadáveres de animais errantes ou domésticos, não são considerados RSSS. A 

destinação final destes deve ser feita de acordo com as normas municipais ou do Distrito 

Federal.  

 

Grupo E – Perfurocortantes: são os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, 

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

Enquadram-se neste grupo: lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de 

vidro, lâminas e outros assemelhados provenientes de serviços de saúde; bolsas de coleta 

incompleta, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de agulha,  independente 

do volume coletado. 

  

 Da análise das diferentes classificações demonstradas, note que a ANVISA criou em 

sua classificação, além das demais já existentes em outros instrumentos normativos, o “Grupo 

E” apenas deslocando matérias que, em outras resoluções e normas técnicas, estavam 

inseridas em grupos já existentes e alojando os mesmos em seu conteúdo agora apartado dos 

demais. 

 

 

3.3.5.4 Classificação da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6938 de 1981. 

 

 

 A Política Nacional do Meio Ambiente prevê uma classificação própria para os 

diferentes tipos de resíduos em seu artigo 49, porém extremamente superficial, não 

adentrando em detalhes, determinando ainda em seu Parágrafo Único, que o gerenciamento 

dos resíduos radioativos deverá se fazer conforme legislação específica. 

Tal classificação divide-se em quatro grupos: 

 
I- resíduos de saúde sépticos, aqueles que, devido à ocorrência potencial de agentes 

patogênicos, oferecem risco à saúde pública e ao meio ambiente; 

II- resíduos de saúde perigosos, aqueles que possuem características de toxidez, 

corrosividade, reatividade, explosividade ou inflamabilidade;  

III- resíduos de saúde radioativos; 

IV- resíduos comuns, os que não se enquadram nas categorias anteriores. 
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 Essa classificação não é a mais utilizada no Brasil, pois deixa muito a desejar em 

relação a inúmeras especificações e detalhes. 

 

 

3.4 MANEJO DOS RSSS4,5 

 

 

As formas de manejo dos RSSS são de extrema relevância para garantir a segurança, 

evitando-se os riscos de contaminação do meio ambiente e da saúde dos seres vivos que 

poderão ficar expostos durante o processo de limpeza, devendo para tanto, serem tomados 

todos os cuidados, inclusive no momento do transporte e acondicionamento dos resíduos. 

O manejo deficiente dos RSSS, além do risco à saúde dos funcionários e da 

comunidade que assiste o estabelecimento de saúde, pode causar situações de risco ambiental 

que ultrapassam os limites do estabelecimento gerador e causam prejuízos à saúde da 

população que, direta ou indiretamente, está em contato com materiais infectantes ou 

contaminantes, quando transportados para fora da instituição, para tratamento ou disposição 

final. 

Portanto, os estabelecimentos de serviços de saúde devem possuir condições 

higiênico-sanitárias indispensáveis ao bem estar do paciente, dos profissionais de saúde e do 

público em geral, de modo a demonstrar à comunidade as ações que se esperam deles. 

O manejo dos RSSS compreende as seguintes etapas: 

Segregação - Consiste na separação do resíduo no momento e local de sua geração, de 

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, estado físico e 

classificação. 

Esta etapa é muito importante, pois é aí que são verificados quais resíduos poderão ser 

reaproveitados em procedimento de reciclagem6, quais são extremamente perigosos e 

merecem cuidados especiais, quais resíduos são considerados comuns, e assim, a cada tipo de 

resíduo será conferido o tratamento adequado. 

 
[...] para isso, são separados os resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas de 
frutas, legumes, etc) dos resíduos inorgânicos (papéis, vidros, plásticos, metais, 
etc), de forma a facilitar a reciclagem, porque os materiais estando mais limpos, 

                                                 
4 Anexo C – Fluxograma do PGRSS 
5 Anexo D – Sistema de manejo nos estabelecimentos de saúde 
6 Anexo E – Coleta seletiva  e reciclagem 
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têm maior potencial de reaproveitamento e comercialização. (ABRELPE, 2003, p. 
55). 

 
 

Acondicionamento7 - Consiste no ato de embalar corretamente os resíduos 

segregados, de acordo com as suas características, em sacos e/ou recipientes impermeáveis, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamentos. 

O acondicionamento deve ser feito em observância às normas de segurança dos 

profissionais de saúde que lidam diretamente com os resíduos, a fim de ser preservada sua 

saúde e integridade física. 

Identificação - Conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

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

identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta 

interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de 

armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos 

baseados na norma da ABNT, NBR 7.500, além de outras exigências relacionadas à 

classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos.  

Transporte interno - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o 

local destinado ao armazenamento temporário ou à apresentação para a coleta externa. O 

transporte interno deve ser realizado em sentido único, com roteiro definido e em horários não 

coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos; períodos de visita ou 

de maior fluxo de pessoas. Deve ser feito separadamente e em recipientes específicos a cada 

grupo de resíduos.  

Armazenamento Temporário8,9,10 - Consiste na guarda temporária dos recipientes 

contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento, e otimizar o traslado entre os pontos geradores e o 

ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento 

temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso. 

 

 

 

                                                 
 
7 Anexo F – Acondicionamento        
8 Anexo G – Sistema de  armazenamento do Hospital Antônio Pedro - HAP 
9 Anexo H – Área destinada ao armazenamento interno 
10 Anexo I – Armazenamento de resíduo 
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Armazenamento Externo11 – Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. 

Coleta e Transporte Externo8,10,12 - Consistem na remoção dos RSSS do abrigo de 

resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou destinação final, utilizando-

se técnicas que garantam a preservação da integridade física do pessoal, da população e do 

meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

Tratamento – Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 

características biológicas ou a composição dos RSSS, que leve à redução ou eliminação do 

risco de causar doença. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou 

em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o 

transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para 

tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, por 

órgão do meio ambiente e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente. 
 

Tratamento de resíduo de serviço de saúde: classificação do tratamento dado aos 
resíduos coletados nas unidades de saúde em: incinerador – quando os resíduos são 
queimados em equipamentos próprios, geralmente indicado para tratamento de 
grandes quantidades de resíduos perigosos, atingindo temperaturas acima de 800º 
C; queima a céu aberto – quando os resíduos são queimados sem nenhum tipo de 
equipamento; microondas – quando os resíduos são queimados em forno, através 
da energia das microondas; forno – quando são queimados em equipamentos 
próprios para tratamento de até 150 t/dia de resíduos, com temperatura inferior a 
800º C; Autoclave – quando o material contaminante das unidades de saúde passa 
por processo de esterilização através de vapor d’água sob pressão, onde todos os 
microorganismos (vírus, bactérias, esporos) são eliminados. (ABRELPE, 2003, p. 
56) 

 
 

Destinação Final - Consiste na disposição de resíduos no solo previamente preparado 

para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção, operação e licenciamento no 

órgão ambiental competente. 

                                                 
8 Anexo G – Sistema de  armazenamento do Hospital Antônio Pedro - HAP 
10 Anexo I – Armazenamento de resíduo 
11 Anexo J –  Área destinada ao armazenamento externo 

 
 
 

12 Anexo K – Transporte externo 
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3.4.1 Tratamento dos RSSS 

 

 

 A partir da década de 1980, a população mundial atentou para a necessidade urgente 

de cuidar da higiene hospitalar, estabelecendo-se a partir de 1989, uma nova filosofia na 

gestão de tratamento de resíduos, com o objetivo de tratar os resíduos infecciosos, reduzindo-

se assim os riscos através da mudança das características biológicas dos agentes infecciosos, 

reduzindo ou eliminando por completo, seu potencial de causar doenças. 

Nos últimos anos, tem havido grande esforço no sentido do desenvolvimento de 

processos alternativos de tratamento e disposição dos resíduos de forma a reduzir custos, 

sendo que, nos países desenvolvidos, é consenso que os Resíduos de Serviços de Saúde 

devem ser tratados ainda junto à fonte geradora, buscando-se as formas de menor impacto. 

 As formas de tratamento de RSSS são: 

 Esterilização – Procedimento utilizado para a completa destruição de todas as formas 

de vida microbiana, com o objetivo de evitar infecções e contaminações devido ao uso de 

determinados artigos hospitalares. Busca impedir a reprodução dos organismos, a qual é 

determinada, pela contagem, das unidades formadoras de colônias.  

 Esterilização a vapor – processo no qual se aplica vapor saturado sob pressão superior 

à atmosférica com a finalidade de se obter a esterilização. 

 Esterilização a seco ou inativação térmica – Esse processo é lento, pois requer altas 

temperaturas, usualmente 165º C a 170º C, submetendo-se o material por um período de 2 

horas ou mais, resultando na eliminação dos microorganismos patogênicos. 

 Esterilização por radiação ionizante – É um método de esterilização a baixas 

temperaturas, e parte do princípio de que a irradiação mata agentes infecciosos e 

microorganismos patogênicos por radiólise de suas moléculas de água constituintes, evitando, 

assim, sua duplicação. 

 Esterilização por gases – A esterilização por gases apresenta a vantagem de não 

necessitar de aquecimento, nem dissolução em água. Por outro lado, eles somente atuam sobre 

superfícies expostas, com exceção dos materiais porosos e permeáveis. O uso mais comum 

desse tratamento é para a descontaminação de instrumentos cirúrgicos em estabelecimentos 

médicos ou em indústrias. A desvantagem é o risco associado aos gases esterilizantes que 

podem expor pessoas envolvidas a riscos maiores que o próprio resíduo não tratado. 

 Esterilização com vapor e microondas – Esse processo associa o uso de vapor d’água 

sob alta pressão e microondas. Os resíduos a serem tratados são introduzidos no equipamento, 
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em embalagens que permitam a penetração do vapor d’água. Esses resíduos são submetidos a 

ciclos alternados de vapor e vácuo em combinação com as microondas. 

Esterilização por plasma – Tal processo aceita todos os tipos de RSSS e diferencia-se 

dos demais pela alta capacidade energética e pela capacidade da queima a temperaturas muito 

superiores às condicionais (mínima 1.090º C). Os produtos gerados reagem com o vapor 

enjeitado, transformando-se em substâncias mais simples. Os materiais não-orgânicos são 

fundidos em forma de lava que, ao solidificar, vitrificam-se. Os gases produzidos no processo, 

podem ser utilizados no aquecimento de caldeiras ou na obtenção de metano. 

 Desinfecção – É o processo que elimina a maioria ou todos os microorganismos 

patogênicos, exceto os esporos bacterianos de superfície inanimada. Dessa forma, o risco 

biológico não é totalmente eliminado por esse processo. 

 Desinfecção por microondas – Os resíduos são triturados e encaminhados para uma 

câmara de tratamento onde são umedecidos com vapor d`água a alta temperatura (130º C). 

Após, essa mistura é submetida a uma série de microondas. As microondas desinfetam o 

material por aquecimento, elevando-o à temperatura entre 95º C e 100º C, mantendo-o assim 

por 30 minutos. 

 Desinfecção química – O processo de desinfecção química é realizado pela adição de 

substâncias químicas líquidas nos resíduos como peróxido de hidrogênio, ácidos, álcoois, 

compostos de amônia quaternária, cetonas, cloro, e seus compostos. 

 Desinfecção mecânica/química – Essa técnica de tratamento de resíduos associa a 

trituração mecânica com a desinfecção química. Dessa forma, ao final do processo, há 

geração de efluente líquido. 

 Incineração – Consiste na oxidação dos materiais em alta temperatura, sob condições 

controladas, convertendo-se materiais combustíveis (RSSS) em resíduos não-combustíveis 

(escórias e cinzas) com a emissão de gases. É preconizado como o método mais adequado 

para assegurar a eliminação de microorganismos patogênicos presentes na massa dos 

resíduos, uma vez atendidas a necessidades de projeto e operação adequadas ao controle do 

processo. Tem como principal vantagem, a redução significativa de volume dos resíduos entre 

90 e 95%, porém, tem sido apontado como um dos maiores geradores de dioxinas e furanos, 

demonstrando, assim, a necessidade urgente de se avaliar e controlar esses sistemas. Os 

modernos incineradores pirolíticos de dois estágios regem-se pelos seguintes princípios: 

temperatura, tempo de residência e turbulência. No primeiro estágio (pirólise), os resíduos são 

submetidos a temperaturas de 650-800ºC, num ambiente com carência de oxigênio onde se dá 

a combustão completa, com formação de gases combustíveis. No segundo estágio 



 54

(termoreator), processa-se a combustão dos gases de pirólise à temperatura de 1100ºC durante 

dois segundos no mínimo, na presença de oxigênio em excesso, para garantir a combustão 

completa. 

 A incineração tem as seguintes vantagens: redução de massa/volume do resíduo; 

resíduo não identificável após o tratamento; aplicável a todos os tipos de resíduos; potencial 

recuperação energética; ausência de odores. 

 Por outro lado, acarreta as desvantagens a seguir: oposição pública; custos elevados de 

investimento/exploração; necessidade de tratamento das emissões gasosas (restrições legais); 

custos elevados de manutenção, controle e de reparação. 

 

 

3.4.2 A incineração dos RSSS e o problema das emissões  de dioxinas e furanos 

 

 

As dioxinas são membros de uma família de compostos conhecidos quimicamente por 

dibenzo-p-dioxinas. Os furanos são membros de uma família de compostos orgânicos 

conhecidos quimicamente como dibenzofuranos. Eles têm uma estrutura similar às da 

dibenzo-p-dioxinas. 

Assim como as dioxinas, os furanos são muito estáveis, lipofílicose altamente tóxicos, 

geralmente, tanto mais quanto maior for o grau de cloração da molécula. 

A geração de dioxinas e furanos durante a incineração deve-se à presença desses 

compostos nos resíduos de entrada, mas sua formação pode ocorrer durante a combustão, ou 

ainda, posteriormente, a partir dos seus precursores, nas zonas mais frias de pós-combustão. 

Boa parte das dioxinas e furanos é liberada para a atmosfera, juntamente com outros 

gases de combustão. Por outro lado, há que se considerar ainda, as cinzas resultantes dos 

processos de incineração, as quais incorporam em sua matriz, ou em sua superfície, 

substâncias tóxicas, principalmente metais pesados e dioxinas, tornando problemática a sua 

disposição final. 

 

 

3.5 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSSS 

 

 

O Programa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 2000 (Tabela 10) identifica a 
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existência e tipos de tratamento de resíduos de serviços de saúde no Brasil, segundo as 

grandes regiões, de onde podemos concluir que em 1193 municípios, 33,81%, não é feito 

qualquer tipo de tratamento antes da disposição final. Em 1.086 desses municípios, 35,65%, o 

tratamento consiste na queima dos resíduos a céu aberto ou em fornos. A utilização de 

equipamentos tais como: incineradores, microondas e autoclaves, preconizados pela 

legislação, representam somente 18%, ou seja, 632 municípios. 

 

Tabela 10 - Municípios que coletam resíduos de serviços de saúde, por existência e tipo de tratamento, segundo 
as grandes regiões. 

  
Total 

 
Incinerador 

Queima  
à Céu 
aberto 

Microondas Autoclave
 

Forno  
 

Outro 
Sem 

tratamento

Norte 189 
 

14 60 0 0 6 13 96 

Nordeste 1.032 
 

39 377 0 7 17 86 526 

Sudeste 1.266 
 

306 447 21 14 67 195 242 

Sul 700 
 

207 115 0 1 39 132 218 

Centro-
Oeste 

279 23 87 0 0 18 45 111 

Brasil 3.466 
 

589 1.086 21 22 147 471 1193 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico –2000 – CEF/FUNASA/SEDU/IBGE  

 
Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2003, p.37), a 

implantação de unidades de tratamento para atender a Resolução 05/1993 do CONAMA, 

ocorreu principalmente no Estado de São Paulo, na década de 90, em substituição a antigos 

equipamentos que operavam fora das exigências dos órgãos ambientais. 

A capacidade atual instalada no país é de 250 toneladas de resíduos de serviços de 

saúde por dia, com cerca de 60 t/dia em implantação. Entretanto, cerca de 90% dessa 

capacidade encontra-se no estado de São Paulo, que dispõe de várias tecnologias, 

devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente. 

Pela PNSB 2000, (Tabela 11) a atual capacidade instalada no país é de 40% da 

demanda brasileira por tratamento. No caso de São Paulo, a capacidade instalada supera a 

demanda do estado, com unidades de tratamento em 12 cidades diferentes. 
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O Brasil tem cerca de 15 empresas atuando fortemente no mercado de resíduos de 

serviços de saúde, distribuídas em mais de 25 localidades. Entretanto, essas empresas estão 

localizadas basicamente nas regiões sul e sudeste.  

Cabe destacar que em importantes capitais brasileiras, como Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, Florianópolis, os RSSS não recebem qualquer tratamento prévio à disposição final o 

que significa que as Resoluções do CONAMA não estão sendo seguidas. Como conseqüência, 

o meio ambiente está sendo agredido e a saúde da população está sendo prejudicada. 

 
A participação potencial das regiões metropolitanas na geração de resíduos de 
serviços de saúde no Brasil é de 67,71% - similar aos valores obtidos para os 
resíduos sólidos urbanos, refletindo a concentração dos serviços de saúde nas 
capitais e regiões metropolitanas de cada estado. Nesse contexto, destaca-se a 
região Sudeste, onde as regiões metropolitanas são responsáveis por 77,32% do 
total de resíduos de serviços de saúde coletados. (ABRELPE, 2003, p. 37).  
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Tabela 11 - Municípios que coletam resíduos de serviços de saúde e quantidade de resíduos coletada, segundo as 
grandes regiões. 

 TOTAL 
 

Quantidade de Resíduo 
Coletada 

Norte 189 
 

144,80 

Regiões Metropolitanas 
 

11 82,90 

Demais Municípios 178 
 

61,90 

Nordeste 1.032 
 

468,70 

Regiões Metropolitanas 54 126,70 
 

Demais Municípios 978 342,00 
 

Sudeste 
 

1.266 3.132,20 

Regiões Metropolitanas 
 

148 2.421,90 

Demais Municípios 
 

1.118 710,30 

Sul 700 
 

195,0 

Regiões Metropolitanas 
 

98 61,10 

Demais Municípios 
 

602 133,90 

Centro-Oeste 
 

279 131,80 

Regiões Metropolitanas 
 

30 65,0 

Demais Municípios 
 

249 66,80 

Brasil 
 

3466 4.072,50 

Regiões Metropolitanas 
 

341 2.577,60 

Demais Municípios 
 

3.125 1.314,90 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico –2000 – CEF/FUNASA/SEDU/IBGE  

 

Um percentual significativo, 83,7% dos municípios no estado de São Paulo (Tabela 

12), não trata os resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde. Entretanto, a quantidade 

gerada nesses municípios é de apenas 6% do total. Significa que das 5.000 (t/mês) de RSS 

gerados no estado, apenas 300 (t/mês) não é tratada. 
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A capacidade de tratamento instalada no estado de São Paulo (Tabela 13) é de 7.000 

(t/mês), superior à demanda do estado que é de 5.000 (t/mês). 

 

Tabela 12 - Situação do tratamento e geração de resíduos de serviços de saúde no estado de São Paulo. 
ITENS TRATA RSS           % NÃO 

TRATA RSS
% TOTAL 

Quantidade 
de 

Municípios 
 

 
106 

 
16,43 

 
539 

 
83,57 

 
645 

Quantidade 
de RSS 
gerados 
(t/mês) 

 

 
4.700 

 
94,00 

 
300 

 
6,00 

 
5.000 

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos, 2003. 
 
Tabela 13 - Situação do licenciamento e capacidade das instalações de tratamento de resíduos de serviços de 
saúde no estado de São Paulo 

 
ITENS 

 
LICENCIADAS  

         
% 

 
EM 

LICENCIAMENTO
 

 
% 

 
TOTAL 

Quantidade 
de 

Instalações 
 

 
12 

 
63,16 

 
7 

 
36,84 

 
19 

Capacidade 
de 

Tartamento 
(t/mês) 

 

 
7.000 

 
77,78 

 
2000 

 
22,22 

 
9.000 

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos, 2003. 
 

Dados publicados pelo IPT/CEMPRE (2000, p.63) mostram que cerca de 30% em 

peso dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde são patogênicos e devem ter um 

tratamento especial quanto ao sistema de coleta e destinação final.  

O documento ressalta ainda que, em função das deficiências e dificuldades de grande 

parte do sistema de saúde, os restantes 70% são potencialmente contaminantes. 

 Esses dados são alarmantes, levando-se em consideração o aumento dos índices de 

poluição e o forte potencial do risco de contaminação, devendo ser tomadas as mais urgentes 

medidas para reverter a situação do RSSS no Brasil, levando o tratamento adequado às 

regiões mais afastadas que não fazem o devido tratamento e disposição dos RSSS. 
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3.6 RELAÇÃO DE ACIDENTES DECORRENTES DO MANEJO DE RESÍDUOS 

 

 

Com relação aos acidentes decorrentes do manejo de todos os resíduos sólidos, a 

COMLURB tem dados quantificados na Tabela 14 e nos Gráficos 3,4,5 e 6 apresentados, a 

seguir, e que evidenciam o número de acidentes por serviço executado. 

 
Tabela 14 – Acidentes de 2000 a 2003 – COMLURB – RJ  

Números de Acidentes SERVIÇOS  
EXECUTADOS 2000 2001 2002 2003 

ATIV ADM 0 1 0 0 
AUX ADMINISTRATIVO 0 0 0 1 
AUX SERV OPERAC 2 1 0 0 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 0 0 0 1 
BORRACHEIRO 2 0 0 0 
CAPINA 11 5 6 11 
CARPINTEIRO 0 1 1 0 
COL DE FAVELA 2 7 0 4 
COL DOMICILIAR 138 144 228 187 
COL HOSPITALAR 15 19 13 11 
CONTR ENDEMIAS 6 1 0 7 
CONTR VETORES 5 12 3 10 
DIGITADOR 1 0 0 0 
ELETRICISTA 0 0 1 0 
ENFERM DO TRAB 0 0 1 0 
FAXINA 8 5 2 0 
FISCALIZAÇÃO 7 6 1 6 
FORA DE ATIV 138 105 101 100 
LANTERNEIRO 0 0 2 0 
LAVAGEM DE RUAS 2 1 1 1 
LIMP DE RALOS 11 5 8 16 
LIMP DE VALÃO 1 2 0 0 
LIMP ENCOSTAS 1 1 0 2 
LIMP ESCOLAR 0 0 4 15 
LIMP FEIRAS 11 12 6 2 
LIMP HOSPITALAR 73 50 57 32 
LIMP MOB URBANO 1 2 0 0 
LIMP PRAIA 4 5 4 9 
LUBRIFICADOR 2 1 1 0 
MANUT MEC 4 1 0 2 
MARCENEIRO 0 0 0 1 
MEC AP E INSTRUM 0 1 0 0 
MEC HIDRÁULICO 1 0 0 0 
MEC INDUSTRIAL 2 0 0 0 
MEC MAN TRAT EQUIP 1 0 1 0 
MEC MANUT VEIC 1 0 2 1 
MOTORISTA 8 4 1 2 
Ñ ESPECIF 0 1 6 5 
OP AP E INSTRUM 2 1 0 0 
OP MÁQ LEVES / PESADAS 2 0 0 4 
PEDREIRO 1 0 0 1 
PINTOR 0 1 0 1 
RASPAGEM 2 1 0 0 
REM C/ESPETO 1 0 3 2 
REM MANUAL 110 79 76 82 
REM MECÂNICA 5 10 8 2 
ROÇADA MEC 14 6 10 11 
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SEG DO TRAB 2 0 0 0 
SERRALHEIRO 0 0 0 1 
SOLDADOR 3 1 1 0 
VARREDURA 161 102 84 79 
VASSOUREIRO 1 0 0 0 
VIGIA 2 0 0 0 
VIGILANTE 1 1 0 1 

VT OUTRAS ATIV 23 16 21 30 

 

 Gráfico 3 – Acidentes no ano de 2000 –  
 Fonte: COMLURB – RJ 
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Gráfico 4 – Acidentes no ano de 2001 – 
Fonte: COMLURB – RJ 

 

Gráfico 5 – Acidentes no ano de 2002  -  
Fonte: COMLURB – RJ 
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Gráfico 6 – Acidentes no ano de 2003  
Fonte: COMLURB – RJ 

 

 Segundo os dados da COMLURB, o percentual de acidentes na limpeza hospitalar 

manteve-se na ordem de 8% a 9% no período de 2000 a 2002, caindo para 5% no ano de 

2003. Já na coleta hospitalar, o percentual de acidentes foi menor, na faixa de 2% a 3 %, e 

manteve -se constante no período de 2000 a 2003, o que pode ser justificado pelo grau de 

envolvimento dos operadores no trabalho ( Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Síntese dos acidentes segundo a Comlurb 

A c i d e n t e s  n o  a n o  d e  2 0 0 3

C O L  D O M I C I L I A R

2 9 %

F O R A  D E  A T I V

1 6 %

R E M  M A N U A L  D I U R N A

1 3 %

L I M P  H O S P I T A L A R

5 %

V T  O U T R A S  A T I V

5 %

P E D R E I R O

0 %

M O T O R I S T A

0 %

M A N U T  M E C

0 %

L I M P  E N C O S T A S

0 %

L I M P  F E I R A S

0 %

R E M  M E C  D I U R N A

0 %

V A R R E D U R A

1 2 %

L I M P  D E  R A L O S

3 %

L I M P  E S C O L A R

2 %

R O Ç A D A  M E C

2 %

C O L  H O S P I T A L A R

2 %

C A P I N A

2 %

C O N T R  V E T O R E S

2 %

L I M P  P R A I A

1 %
C O N T R  E N D E M I A S

1 %

F I S C A L I Z A Ç Ã O

1 %

Ñ  E S P E C I F

1 %

O P  M Á Q  L E V E S  /  P E S A D A S

1 %

C O L  D E  F A V E L A

1 %

R E M  C / E S P E T O

0 %

V I G I L A N T E

0 %

S E R R A L H E I R O

0 %

P I N T O R

0 %

M E C  M A N U T  V E I C

0 %
M A R C E N E I R O

0 %

L A V A G E M  D E  R U A S

0 %

B O M B E I R O  H I D R Á U L I C O

0 %

A U X  A D M I N I S T R A T I V O

0 %

0 200 400 600 800

2000

2001

2002

2003

Limpeza Hospitalar

Coleta Hospitalar

Acidentes com outros tipos de
serviços executados



 63

3.7 FUNDAMENTOS DA LEGISLAÇÃO 

 

 

3.7.1 Evolução histórica e normativa sobre os RSSS 

 

 

Desde o princípio do século XX até a década de 1970, uma série de trabalhos sobre 

RSSS foi compilada por E. Genatios, em países da Europa e também nos EUA; traçando 

assim uma evolução do tempo sobre o manejo e a disposição de resíduos sólidos provenientes 

de serviços de saúde.  

Segundo Schneider (2001, p. 10), a preocupação com os RSSS é antiga, data de 1903, 

quando W.F.Morse apresentou dados relativos ao número de pessoas que adquiriram doenças 

infecciosas pelo contato direto com materiais contaminados por meio da manipulação de 

resíduos sólidos em hospitais. 

Entretanto, na década de 1920 não foram encontradas publicações sobre o assunto, 

sendo que a busca de soluções para os problemas dos RSSS e sua disposição ocorreu somente 

na década de 1930. 

Em 1937, Overton apresentou um projeto para o aproveitamento da incineração dos 

RSS como fonte de energia, em que era possível conduzir de 3000 à 5000 unidades de calor 

/libra de resíduos. A produção leito/dia de resíduos nessa época estava estimada em torno de 

3,18 kg. 

Na década de 1940, surgiram publicações sobre a utilização da incineração como 

método de tratamento, sua importância e desvantagens, observando-se a necessidade de 

tratamento diferenciado a ser conferido aos RSSS, devido ao grave perigo de contaminação e 

às conseqüências que poderiam advir dos gases liberados à atmosfera através do processo de 

incineração dos resíduos hospitalares. 

A preocupação com o manejo adequado dos RSSS, de modo a evitar contaminação, 

tornou-se objeto principal das atenções sobre o assunto na década de 1950, Na mesma época  

quando surgiu a preocupação com os resíduos radioativos; 

Na década de 1960, as publicações foram tema de assuntos ligados à urgência no 

controle adequado dos resíduos de modo a evitar a dispersão de doenças infecciosas, à 

necessidade de mecanização dos serviços, ao acondicionamento dos resíduos em sacos 

plásticos, ao transporte através de dutos e os problemas decorrentes desta prática, à 

problemática da poluição atmosférica gerada pela utilização de incineradores, à incineração 
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de aerossóis, ao tratamento de resíduos gerados por indivíduos portadores de doenças infecto-

contagiosas, e aos problemas decorrentes da utilização de materiais radioativos; 

A evolução científica e tecnológica no ramo, como não poderia deixar de ser; operou-

se gradativamente. Já na década de 1970, a utilização de técnicas mais avançadas para o 

controle, tratamento e disposição dos RSSS, foi tema de maiores considerações, com o uso 

crescente de materiais descartáveis e a preocupação com o uso generalizado de material 

radioativo, a contaminação atmosférica, com o armazenamento de resíduos descartáveis e 

com a importância do planejamento dos serviços e uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Segundo Schneider (2001, p.16), os primeiros estudos de identificação dos RSSS em 

termos qualiquantitativos foram realizados em 1978 por Machado Jr. et al que identificaram 

uma série de microorganismos presentes na massa dos resíduos, entre eles: Coliformes, 

Salmonella thyphi, Pseudomonas sp., Streptococcus, Staphylococcus aureus e Candida 

albicans. A possibilidade de sobrevivência do vírus na massa foi comprovada para polio tipo 

I, hepatites A e B, influenza, vaccínia e vírus entéricos. 

Um outro grande fator, que contribui para o crescimento da quantidade de RSSS no 

mundo, reside na circunstância de que a maioria dos materiais utilizados atualmente é 

descartável. Isso traz uma maior segurança aos pacientes, no que tange às probabilidades de 

contágio e agravação de doenças por infecção hospitalar, pois o uso reiterado dos mesmos 

instrumentos, culminaria inevitavelmente na propagação das mais diversas enfermidades. Por 

outro lado, o uso crescente de materiais descartáveis faz com que a geração de RSSS se 

multiplique consideravelmente. 

Os problemas decorrentes dos RSSS vêm sendo tratados há décadas, entretanto os 

conceitos referentes ao tema não estão ainda perfeitamente consolidados. Ainda existem 

muitas controvérsias gerando polêmica sobre o assunto na comunidade científica, bem como 

no meio legislativo. 

  

 

3.7.2 Evolução histórica e normativa dos RSSS no Brasil 

 

 

É de longa data a preocupação brasileira com os problemas dos Resíduos Sólidos, 

sendo que os mesmos começaram a ser disciplinados legalmente em nosso ordenamento 

jurídico interno, através do Código de Normas Sanitárias do Estado de São Paulo; Lei nº 
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1561-a, de dezembro de 1951, que dispõe sobre coleta pública, transporte e destinação final 

de resíduos. 

Na época, o Ministério de Estado do Interior acolheu a proposta do Secretário do Meio 

Ambiente, editando a Portaria Ministerial de nº 53/1979. Essa portaria tentou disciplinar 

resumidamente todo resíduo sólido urbano, determinando no seu item VI que: “Todos os 

resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos 

hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de consumo humano 

condenados, deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte especial, 

nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle de poluição e preservação 

ambiental e, em seguida, obrigatoriamente incinerados”. 

Neste mesmo diploma legal, em seu item X, proibiu-se a disposição de resíduos sobre 

o solo e a céu aberto, com a ressalva de que somente a autoridade ambiental ou de saúde 

pública poderia autorizar sua acumulação temporária. Todavia, tal determinação nunca foi 

integralmente cumprida, pois não conseguiu impedir a atividade e proliferação dos “lixões” 

por todo o país. 

Em 1966, a questão ambiental na problemática da saúde foi suscitada na 3ª 

Conferência Nacional da Saúde, sendo abordada novamente mais tarde, em 1986, na 8ª 

Conferência, desta vez de forma mais acentuada e; finalmente, na 9ª Conferência realizada em 

1992, onde a legislação brasileira vigente foi considerada adequada para a problemática em 

questão sendo necessário apenas conferir-se aplicabilidade eficaz aos seus preceitos e 

disposições. 

Em 8 de setembro de 1976, o Estado de São Paulo aprovou o Decreto nº 8468, 

regulamentando a Lei Estadual nº 997 de 31 de maio do mesmo ano; dispondo sobre a 

prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, assegurando em seu artigo 53 que “os 

resíduos de qualquer natureza, portadores de patogênicos, ou de alta toxicidade, bem como 

inflamáveis, explosivos, radioativos e outros prejudiciais, a critério da CETESB, deverão 

sofrer, antes da sua disposição final no solo, tratamento e/ou condicionamento adequados, 

fixados em projetos específicos, que atendam aos requisitos de proteção do meio ambiente”. 

A Lei nº 6938 de 1981 veio estabelecer a Política Nacional do Meio Ambiente e 

instituir o SISNAMA – Sistema Nacional do meio Ambiente, onde o CONAMA – é seu órgão 

consultivo e deliberativo. 

Já o IBAMA – Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, foi criado somente no ano de 1989 e é o executor por excelência da política 

ambiental em âmbito nacional. 
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Como pilar fundamental de todo o arcabouço jurídico Brasileiro, a Constituição 

Federal Brasileira de 1988 tem seu papel em sustentar a eficácia e conferir o fundamento de 

validade para todas as leis existentes no território nacional. Assim, como não poderia deixar 

de ser, estabeleceu diversos direitos de cidadania, incentivando a descentralização e a 

participação de todos no que se refere à saúde, meio ambiente, dentre muitos outros temas. 

 
Em seu artigo 196, a Constituição Brasileira estabelece a saúde como “direito de 
todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. E no 
artigo 225 estabelece que “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 à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”. 
Dessa forma, é possível verificar que os preceitos constitucionais favorecem 
claramente a promoção da saúde de forma integrada com a proteção do meio 
ambiente, em todos os níveis, faltando, em muitos casos, a regulamentação 
necessária e a aplicação efetiva dos princípios constitucionais e, também, a falta de 
cumprimento destes. (SCHNEIDER, 2001, p. 23). 

 
 

Para o fiel cumprimento de tais deveres, o artigo 23 da Constituição Federal da 

República Federativa Brasileira estabelece competência comum entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios para proteger o Meio Ambiente, através de programas de 

construção e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, assim como o 

combate à poluição em todas as suas formas, preservando também as florestas, a fauna e a 

flora. 

No ano de 1991, muitos ambientalistas se posicionaram contrariamente ao uso de 

incineradores para tratamento de resíduos sólidos e, após ampla discussão de âmbito nacional, 

o CONAMA aprovou a Resolução nº 06/1991, revogando a obrigatoriedade do uso de 

incineradores com a ressalva dos casos previstos em lei e nos acordos internacionais, 

determinando também que a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; o 

Ministério da Saúde; a Secretaria Nacional de Saneamento; os órgãos estaduais e federais 

competentes em ação conjunta, deveriam no prazo de 180 dias, apresentar proposta de normas 

para o tratamento de tais resíduos. 

Somente em agosto de 1993, o CONAMA aprovou a Resolução nº 05/1993, 

estabelecendo normas mínimas para o tratamento de resíduos sólidos gerados em portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e pelos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, 

conforme outrora determinado pela resolução 06/1991. 
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 A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT – criou, por sua vez, uma 

comissão de estudos de resíduos de saúde, contando com o auxílio de representantes do 

Ministério da Saúde e, assim, passou a editar normas a partir de Janeiro de 1993, 

paralelamente com os estudos promovidos e normas editadas pelo CONAMA. 

A ABNT elaborou normas sobre o gerenciamento interno de RSSS; o 

acondicionamento de RSSS, no que tange às embalagens, à coleta e ao transporte de produtos 

perigosos, tratamento, disposição final, e equipamentos de proteção. Porém, no que tange às 

normas técnicas de tratamento de RSSS, apenas o órgão ambiental do estado de São Paulo, 

CETESB, editou a “E.15.011 – Sistema para incineração de resíduos de serviços de saúde em 

portos e aeroportos”, que é a única norma adotada como referência nacional em relação à 

incineração. 

O Estado do Rio Grande do Sul também editou normas em relação aos resíduos de 

serviços de saúde. A Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993, posteriormente regulamentada pelo 

Decreto nº 38.356 de 1º de abril de 1998, veio legislar acerca dos RSSS, impondo a 

responsabilidade pela destinação e eventuais prejuízos decorrentes dos RSSS às fontes 

geradoras dos respectivos resíduos. 

 
Dessa Lei destaca-se o artigo 8º que estabelece que “a coleta, o transporte, o 
processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de estabelecimentos 
industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de 
responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de terceiros, 
de direito público ou privado, para a execução de uma, ou mais dessas atividades”. 
(SCHNEIDER, 2001, p. 29). 

 
 

A norma técnica que disciplina e regula as exigências mínimas para o funcionamento 

dos estabelecimentos que realizam procedimentos médico-cirúrgicos e ambulatoriais, no 

Estado de São Paulo, foi aprovada pela Resolução SS- 169 de 19 de julho de 1996. 

Por fim, no dia 29 de junho de 1998, foi aprovada a Resolução Conjunta 

SS/SMA/SJDC-1, que fornece as diretrizes básicas e o regulamento técnico para apresentação 

e aprovação do PGRSSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de 

Saúde. 
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4 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS NORMAS BRASILEIRAS SOBRE RSSS 

 

 

Para uma melhor compreensão das legislações e demais normas atinentes aos RSSS, 

em vigor atualmente no Brasil, é necessário um estudo mais profundo a respeito analisando 

suas peculiaridades e seus objetivos, pois o escopo normativo é essencial para a aplicação das 

tecnologias e precauções no tratamento e disposição dos RSSS, bem como a 

responsabilização por eventuais danos causados pelos mesmos. 

 

 

4.1 RESOLUÇÕES DO CONAMA 

 

 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no exercício de sua 

competência normativa no que tange a questões relativas à preservação do meio ambiente em 

geral, editou Resoluções no sentido de traçar metas fundamentais para a definição, 

classificações, tratamento e destinação dos denominados Resíduos Sólidos de Serviços de 

Saúde, tendo em vista a necessidade urgente de conferir tratamento adequado a tais resíduos 

devido ao seu elevado potencial de risco de poluição e contaminação do meio ambiente e dos 

seres vivos. 

 

 

4.1.1 Resolução do CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993 

 

 

A Resolução nº 5 do CONAMA aplica-se aos Resíduos Sólidos gerados em 

Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Saúde, Portos, Aeroportos, Terminais 

Rodoviários e Ferroviários. 

Trazendo as definições de Resíduos Sólidos, segundo a NBR 10.004, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, como 

documento integrante do processo de licenciamento ambiental, que contém ações referentes 

ao manejo de resíduos sólidos compreendendo aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e disposição final, bem como a 

proteção à saúde pública; Sistema de Tratamento de Resíduos, como conjunto de unidades, 



 69

processos e procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos 

resíduos e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente; 

e Sistema de Disposição Final de Resíduos Sólidos como conjunto de unidades, processos e 

procedimentos que visam ao lançamento de resíduos no solo, garantindo a proteção da saúde. 

Segundo a Resolução nº 5 do CONAMA, a responsabilidade pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos caberá ao próprio estabelecimento gerador, desde a geração até a disposição 

final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, devendo os respectivos 

estabelecimentos ter um responsável técnico, devidamente registrado em conselho 

profissional, encarregado deste departamento. 

Estabelece também que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser 

submetido à aprovação pelos órgãos de meio ambiente de saúde, dentro das suas respectivas 

esferas de competência, devendo ser considerados os princípios que conduzam à reciclagem, 

bem como a soluções integradas ou consorciadas, para os sistemas de tratamento e disposição 

final dos resíduos. 

 
A Resolução CONAMA nº 05/1993 estabeleceu, nos seus artigos 2º e 4º, que é de 
responsabilidade do estabelecimento de serviços de saúde gerenciar seus resíduos 
desde a geração até a disposição final, de modo que atendam aos requisitos do meio 
ambiente e da saúde pública, determinando, nos artigos 5º e 6º, a apresentação de 
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) a ser submetido à 
aprovação do órgão ambiental de saúde. O PGRS deve considerar princípios que 
conduzam à reciclagem, bem como soluções integradas ou consorciadas, para os 
sistemas de tratamento e disposição final. [...] (SCHNEIDER, 2001, p. 26). 

 

As condições apropriadas para o acondicionamento e transporte dos resíduos são 

estabelecidas nos artigos 7º e 8º; a Resolução 5/93 estabelece ainda que o acondicionamento 

adequado dos resíduos sólidos deve atender também às normas aplicáveis da ABNT e demais 

disposições legais vigentes. 

Os Resíduos Sólidos do “Grupo A” devem ser acondicionados em sacos plásticos com 

a simbologia de substância infectante. Quando esses resíduos forem perfurantes ou cortantes, 

devem ser acondicionados previamente em recipiente rígido, estanque, vedado e identificado 

com a mesma simbologia de substância infectante. Esses resíduos não poderão ser reciclados, 

nem dispostos no meio ambiente sem tratamento prévio que assegure: eliminação das 

características de periculosidade; preservação dos recursos naturais; e atendimento aos 

padrões de qualidade ambiental de saúde pública.  Após o tratamento, esses resíduos serão 

considerados resíduos comuns do “grupo D”, para fins de disposição final. 
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Os Resíduos Sólidos do Grupo B deverão ser submetidos a tratamento e disposição 

final específicos; de acordo com as características de toxicidade, inflamabilidade, 

corrosividade e reatividade, segundo exigências do órgão ambiental competente. 

Os Resíduos Sólidos do Grupo C, classificados e enquadrados como rejeitos 

radioativos, deverão obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN. 

Os Resíduos Sólidos do Grupo D serão coletados pelo órgão municipal de limpeza 

urbana e receberão tratamento e disposição final semelhante aos determinados para os 

resíduos domiciliares, desde que resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à 

saúde pública. 

Quando não for assegurada a devida segregação dos Resíduos Sólidos, estes serão 

considerados, na sua totalidade, como pertencentes ao grupo A, salvo os resíduos sólidos 

pertencentes aos Grupos B e C que, por suas peculiaridades, deverão ser sempre separados 

dos resíduos com outras qualificações. 

Quando os Resíduos Sólidos Comuns (Grupo D) forem provenientes de 

estabelecimentos situados em áreas endêmicas definidas pelas autoridades de saúde pública 

competentes, serão considerados, com vistas ao manejo e tratamento, como pertencentes ao 

Grupo A. 

Os restos alimentares “in natura” não poderão ser encaminhados para alimentação de 

animais quando provenientes dos estabelecimentos de que trata esta resolução ou de áreas 

endêmicas. 

O transporte dos Resíduos Sólidos deve ser feito em veículos apropriados, compatíveis 

com as características dos resíduos, atendendo às condicionantes de proteção ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

A implantação de sistemas de tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos fica 

condicionada ao licenciamento, pelo órgão ambiental competente, em conformidade com as 

normas em vigor. 
 

Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos é definido pela Resolução Nº 5/93 do 
CONAMA, como sendo o conjunto de unidades, processos e procedimentos que 
alteram as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos e conduzem à 
minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. [...] 
Conforme esta Resolução, Sistema de Disposição Final de Resíduos Sólidos é 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. [...] 
Pode-se verificar que o CONAMA aceita as definições do Centro de Vigilância 
Sanitária do Estado de São Paulo e entende que a destinação final visa o 
lançamento dos resíduos no solo. (OROFINO, 1996). 
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Para tratamento dos Resíduos Sólidos pertencentes ao Grupo A, deve ser considerado 

o estágio atual de desenvolvimento tecnológico. A referida resolução, em seu artigo 11, 

recomenda a esterilização a vapor ou a incineração. Qualquer outro processo de tratamento 

pode ser utilizado desde que haja prévia aprovação do órgão de meio ambiente e de saúde 

competentes. 

A disposição de Resíduos Sólidos pertencentes ao Grupo A só poderá ser feita em 

Aterros Sanitários que possuam em seus licenciamentos ambientais sistemas específicos 

implantados e operados conforme normas técnicas vigentes. 

Infelizmente, ainda não é possível afirmar qual método é o ideal para o tratamento de 

cada um dos diferentes tipos de RSSS, por não existir um sistema que se adapte igualmente às 

particularidades de cada estabelecimento gerador ou grupo de estabelecimentos, e também, 

levando-se em conta as diferenças existentes quanto à classificação dos RSSS. 

 

 

4.1.2 Resolução do CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001 

 

 

A Resolução do CONAMA nº 283/2001 dispõe sobre o tratamento e destinação final 

dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde considerando os princípios da prevenção, da 

precaução e do poluidor pagador; tendo em vista também o aprimoramento, atualização e 

complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 05/1993, adotando 

as seguintes definições: 

Resíduos de Serviços de Saúde - Resíduos Sólidos provenientes de qualquer unidade 

que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; de centros de 

pesquisa e desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia; de barreiras 

sanitárias; de necrotérios, funerárias, serviços de medicina legal; e de medicamentos e 

imunoterápicos vencidos ou deteriorados; 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - documento 

integrante do processo de licenciamento ambiental baseado nos princípios da não geração de 

resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao 

seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento, e disposição final, bem como a proteção à 

saúde pública; 
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Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde - conjunto de unidades, 

processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou 

biológicas dos resíduos e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do 

meio ambiente; 

Sistema de Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde - conjunto de 

instalações, processos e procedimentos que visam à destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes. 

A Resolução do CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, estabelece que a 

responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos até a sua disposição final cabe ao 

responsável legal do estabelecimento, devidamente registrado em conselho profissional, que 

deverá elaborar o PGRSS, considerando os princípios que conduzam à minimização e às 

soluções integradas ou consorciadas, que visem o tratamento e a disposição final destes 

resíduos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e saúde. Ao 

mesmo tempo, ela determina que  a elaboração do PGRSS e  o seu correto gerenciamento seja 

feita por  responsável técnico, devidamente registrado em conselho profissional. O PGRSS 

deverá ser submetido à aprovação dos referidos órgãos, dentro de suas respectivas esferas de 

competência, de acordo com a legislação vigente. 

O acondicionamento dos resíduos deve atender às exigências da legislação do meio 

ambiente e saúde e às normas aplicáveis da ABNT, e, na sua ausência, a padrões 

internacionalmente aceitos. 

A coleta externa e o transporte dos resíduos deverão ser feitos em veículos 

apropriados, em conformidade com as normas da ABNT, de modo a garantir a proteção do 

meio ambiente e da saúde pública. 

As instalações para transferência dos resíduos, quando necessárias, deverão ser 

licenciadas pelos órgãos de meio ambiente, em conformidade com a legislação pertinente, de 

forma a garantir a proteção do meio ambiente e da saúde pública.  

 A implantação de sistemas de tratamento e destinação final de resíduos fica 

condicionada ao licenciamento, pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a 

legislação vigente. Os efluentes líquidos, decorrentes dos respectivos tratamentos, também 

deverão atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes. 

O tratamento dos resíduos deve ser realizado em sistemas, instalações e equipamentos 

devidamente licenciados pelos órgãos ambientais, e submetidos a monitoramento periódico de 

acordo com parâmetros de periodicidade definida no licenciamento ambiental, apoiando 

quando for o caso a formação de consórcios geradores de resíduos. 
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A disposição final dos resíduos do Grupo A deverá assegurar a proteção ao meio 

ambiente e à saúde pública.  Esses resíduos devem ser previamente submetidos a processos de 

tratamento específicos de modo a torná-los resíduos comuns, do Grupo D. 

Quando não for possível tecnicamente submetê-los aos tratamentos mencionados, o 

órgão ambiental competente poderá definir formas alternativas de destinação final, inclusive 

com a exigência de equipamento de proteção individual para as pessoas encarregadas do 

serviço. 

Os resíduos pertencentes ao Grupo B, de acordo com suas características de 

periculosidade, deverão ser submetidos a tratamento e destinação final específicos, segundo 

exigências do órgão ambiental e de saúde competentes. 

Quando se tratar de quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos, hormônios e 

demais medicamentos vencidos, alterados, interditados, parcialmente utilizados ou impróprios 

para consumo, estes devem ser devolvidos ao fabricante ou importador, por meio do 

distribuidor que, juntamente com comércio varejista, farmácias de manipulação e serviços de 

saúde são co-responsáveis por garantir as condições adequadas de retorno, o manuseio e o 

transporte desses resíduos. 

A regulamentação das diretrizes para o gerenciamento desses resíduos, baseada nos 

riscos específicos, deve ser feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Os resíduos pertencentes ao Grupo C deverão obedecer às exigências definidas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

Os resíduos do Grupo D receberão tratamento e destinação final semelhante aos 

determinados para os resíduos domiciliares, devendo ser coletados pelo órgão municipal de 

limpeza urbana. 

O tipo de destinação final a ser adotado para a mistura, excepcional e motivada, de 

resíduos pertencentes a diferentes grupos e que não possam ser segregados, deverá estar 

previsto no PGRSS. 

A Resolução CONAMA nº 283/2001 ampliou as exigências para  o PGRSS, e, apesar 

de manter a mesma  classificação para os Resíduos de Serviços de Saúde dada pela 

CONAMA nº 05/93, exemplificou  um pouco mais o conteúdo de cada Grupo. 
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4.2 RESOLUÇÃO DA ANVISA, RDC Nº 33, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2003. 

 

 

A Resolução da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, RDC nº 33, de 25 de 

fevereiro de 2003, aprova o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, traçando as diretrizes gerais aplicáveis a todos os geradores de Resíduos 

de Serviços de Saúde - RSSS, para elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGRSS, descrevendo todas  as diretrizes de manejo dos RSSS, incluindo: 

segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, 

tratamento, armazenamento externo, coleta e transportes externos e disposição final. 

Estabelece o prazo de 12 meses para todos os serviços em funcionamento se adequarem aos 

requisitos nele contidos, adotando as seguintes definições: 

Geradores de RSSS - Todos os serviços que prestem  atendimento à saúde humana ou 

animal, incluindo os prestadores de serviço que promovam os programas de assistência 

domiciliar; serviços de apoio à preservação da vida, indústrias e serviços de pesquisa na área 

de saúde, hospitais e clínicas, serviços ambulatoriais de atendimento médico e odontológico, 

serviços de acupuntura, tatuagem, serviços  veterinários destinados ao tratamento da saúde 

animal, serviços de atendimento radiológico, de radioterapia e de medicina nuclear, serviços 

de tratamento quimioterápico, serviços de hemoterapia e unidades de produção de 

hemoderivados, laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica, necrotérios e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento e serviços de medicina legal, 

drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na 

área de saúde, unidades de controle de zoonoses, indústrias  farmacêuticas e bioquímicas, 

unidades móveis de atendimento à saúde, e demais serviços relacionados à saúde que gerem 

resíduos perigosos. 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – Conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 

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

gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Deve abranger o planejamento de recursos físicos, recursos materiais e a capacitação de 

recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - Documento 

que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos; observadas suas 
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características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à 

geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

destinação final, bem como a proteção à saúde pública, devendo ser elaborado por todo 

gerador de RSSS. 

 
A Resolução RDC n.º 33 – ANVISA registra alguns avanços nos detalhamentos do 
Regulamento Técnico, mas flexibiliza aspectos técnicos e conceituais sobre gestão 
dos resíduos; conflita com as classificações anteriores de resíduos de serviços de 
saúde e com alguns procedimentos de gestão, até então vigentes; omite a 
obrigatoriedade de aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde e sua inclusão como documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental; interfere na aplicação da legislação de licenciamento ambiental, na de 
regulação urbana e na autonomia do município de legislar sobre assunto de 
interesse local, transferindo a atribuição para as Secretarias de Saúde; direciona a 
responsabilidade técnica pela elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde para profissionais da área de saúde; e exclui 
injustificadamente os engenheiros sanitaristas, que têm formação específica na área 
de resíduos, do exercício de suas atribuições profissionais respectivas. (BORGES, 
2003, p. 10). 
 
 

A Resolução RDC nº 33 da ANVISA estabelece também que é de responsabilidade 

dos dirigentes dos estabelecimentos geradores de RSS a definição do PGRSS, obedecendo a 

critérios técnicos das legislações ambientais e sanitárias. Cópia do PGRSS deve estar 

disponível para consulta das autoridades de meio ambiente e saúde competentes, bem como 

dos funcionários, pacientes e do público em geral. 

Deve ser designado um profissional, devidamente habilitado, em função do tipo de 

resíduo a ser gerenciado, para exercer a função de responsável pela elaboração e implantação 

do PGRSS, que atenda às seguintes características: 

Para os serviços que gerem exclusivamente resíduos potencialmente infectantes e 

comuns, se faz necessário um profissional da área de saúde com treinamento no 

gerenciamento de RSSS.  

Nos serviços que gerem exclusivamente resíduos químicos e comuns, necessário um 

profissional de nível superior com habilitação na área de química com o treinamento em 

gerenciamento de RSSS, independente do volume de resíduos gerados. 

Os serviços que gerem rejeitos radioativos associados ou não a qualquer outro tipo de 

resíduo, é preciso um profissional de nível superior devidamente registrado pela CNEN nas 

áreas de atuação correspondentes, conforme a Norma CNEN-NE 6.01 ou CNEN-NE 3.03. 

Por não serem gerados isoladamente os resíduos perfurocortantes não são 

considerados para a finalidade de determinar a necessidade de profissional responsável 

específico. 
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Os estabelecimentos com geração de resíduos perigosos, com volume médio semanal 

superior a 700 litros ou volume médio diário igual ou superior a 150 litros, deverão possuir 

uma Comissão formada por profissionais de representação das áreas relacionadas ao risco do 

resíduo gerado. O coordenador da Comissão deverá ser o responsável pela elaboração e 

implantação do PGRSS. A referida comissão poderá ter suas funções desempenhadas por 

outra comissão técnica já constituída no estabelecimento, garantida a presença dos 

profissionais relacionados aos riscos envolvidos. 

O Responsável Técnico dos estabelecimentos de atendimento individualizado poderá  

ser o responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

Estabelece ainda a Resolução da ANVISA, RDC nº 33; a necessidade de capacitação, 

treinamento e manutenção de programa de educação continuada para o pessoal envolvido na 

gestão e manejo dos resíduos, objeto deste Regulamento. 

As exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das 

firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos 

estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e destinação final destes 

resíduos, devem constar nos termos de licitação e contratação de serviços objeto desta 

Resolução. 

As empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte ou destinação 

final dos RSS, devem apresentar documentação que atenda às exigências dos órgãos de meio 

ambiente e limpeza urbana. 

A Resolução ANVISA, RDC nº 33, de 25 de fevereiro de 2003, requer dos órgãos 

públicos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos, a apresentação de documento que 

comprove a responsabilidade pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos de 

serviços de saúde, de acordo com as orientações dos órgãos de meio ambiente. 

Requerendo, outrossim, a manutenção de registro de operação de venda ou de doação 

dos resíduos destinados à reciclagem ou compostagem, desde que sejam obedecidos os 

seguintes requisitos: 

Resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de 

alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que 

não tenham mantido contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser 

encaminhados ao processo de compostagem. 

Restos e sobras de alimentos mencionados acima só poderão ser utilizados para ração 

animal se forem submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto, 
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devidamente avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância 

Sanitária do Município, Estado ou do Distrito Federal. 

É de responsabilidade do fabricante e do importador de produto, que gere resíduo 

classificado no Grupo B, fornecer informação documentada referente ao risco inerente ao 

manejo e destinação final do produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o 

produto até o gerador do resíduo. 

Os detentores de registro de medicamentos deverão encaminhar à Gerência 

Geral/GGMED, da ANVISA, listagem de seus produtos que se enquadram na classificação de 

resíduos B2; informando o nome comercial, o princípio ativo e a forma farmacêutica do 

produto. Essa listagem ficará disponível no endereço eletrônico da ANVISA, para consulta 

dos geradores de resíduos. 

O PGRSS deve considerar que, quando for adotada a reciclagem de resíduos para os 

Grupos B e/ou D, deverá ser elaborada, desenvolvida e implantada prática que atenda às 

exigências das normas de meio ambiente e de saúde aplicáveis. 

O estabelecimento que possuir Instalação Radiativa, de acordo com a especificidade 

do serviço, deverá atender  às disposições contidas na norma CNEN-NE 6.05, de dezembro de 

1985. 

Deverão ser adotadas medidas preventivas e corretivas de controle integrado de pragas 

e de controle químico, bem como atender às orientações e regulamentações dos sistemas de 

coleta externa municipal e/ou do Distrito Federal, no que diz respeito ao transporte e 

destinação final dos RSS, observando-se também as rotinas e processos definidos pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH  e pelo serviço de higienização e 

limpeza do estabelecimento. 

Para estabelecimentos com sistema próprio de tratamento de RSSS, o registro das 

informações relativas ao monitoramento destes resíduos deve ser efetuado de acordo com a 

periodicidade definida  no licenciamento ambiental sendo que os resultados serão registrados 

em documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos. 
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS RESOLUÇÕES DO CONAMA E DA 

ANVISA. 

 

 

4.3.1 Aspectos gerais 

 

 

Tanto para o CONAMA quanto para a ANVISA, o conceito de Resíduos de Serviços 

de Saúde – RSS é relativamente equivalente. A Resolução da ANVISA, RDC nº 33/2003, cita 

como fonte da definição apresentada, a Resolução do CONAMA nº 05/1993, a qual em 

nenhum momento define RSS e sim transcreve uma definição genérica de resíduos sólidos da 

NBR 10.004 da ABNT que foi adaptada pela ANVISA para definir RSSS. Já para a 

Resolução do CONAMA nº 283/2001, os RSS são definidos a partir de sua origem. 

Excetuando-se o fato de que excluiu os resíduos gerados em portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários, antes presentes na CONAMA 05, podendo-se concluir que as três 

resoluções abordam o mesmo tema. 

Quanto à competência para aplicação das resoluções e como conseqüência da 

fiscalização e imposição de penalidades, ANVISA e CONAMA apresentam pequenas 

diferenças: 

As resoluções do CONAMA atribuem sua aplicação aos integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, e reservam às secretarias da saúde o 

desenvolvimento conjunto de programas, conforme redação dos artigos 17 e 18 da Resolução 

nº 283/2001. 

A ANVISA atribui no art. 2º da RDC 33 a responsabilidade de “...divulgar, orientar e 

fiscalizar o cumprimento desta Resolução...” “...às Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais 

e do Distrito Federal, em conjunto com os órgãos de meio ambiente e de limpeza urbana...”. 

As resoluções do CONAMA entraram em vigor nas datas de suas publicações 

enquanto a Resolução da ANVISA será aplicada imediatamente apenas aos estabelecimentos 

criados após a publicação, e determina o prazo de 12 meses aos que já estavam em 

funcionamento, destacando-se que esses prazos foram prorrogados para 15 de julho de 2004 

pela RDC nº 36, de  4 de março de 2004 da ANVISA. 

Sobre as respectivas áreas de abrangência, podemos observar através dos 

considerandos, que as resoluções do CONAMA regulamentam o “...tratamento e disposição 

final adequados”, com vistas a prevenir “...danos à saúde pública e ao meio ambiente”. Os 
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considerandos da RDC ANVISA demonstram a mesma preocupação: “[...] riscos a saúde e 

meio ambiente[...]”, mas tem abordagem mais ampla, como demonstrado em: “[...] diretrizes 

para uma política nacional de RSSS [...]” e “[...] disponibilizar informações técnicas [...] de 

manejo de RSSS, seu gerenciamento e fiscalização”. 

Um dos considerandos da resolução nº 283 do CONAMA trata da intenção de 

incorporar alguns procedimentos internos aos serviços de saúde: 

“[...] necessidade de compatibilidade dos procedimentos de gerenciamento de 

resíduos, nos locais de geração, visando seu tratamento e disposição final adequados”. 

Embora façam referências à proteção do meio ambiente, os considerandos da 

ANVISA não mencionam tratamento e destinação final, assuntos que são efetivamente 

abordados ao longo do texto. 

As resoluções do CONAMA têm como objeto central o tratamento e destinação final 

dos RSSS. A RDC da ANVISA, por sua vez, apresenta uma regulamentação ainda mais 

completa abrangendo totalmente o manejo dos RSSS desde a geração até o tratamento e 

destino final. Alguns aspectos são abordados por ambos os órgãos, dentre os quais destacam-

se: classificação, tratamento, destinação final e documentação (PGRSS). 

 

 

4.3.2 Aspectos específicos 

 

 

4.3.2.1 Quanto à classificação 

 

 

As duas classificações partem da mesma estrutura com quatro grupos identificados 

pelas letras A, B, C e D, sendo que a ANVISA criou um grupo a mais, Grupo E, 

desmembrando os perfurocortantes do Grupo A. 

A classificação da ANVISA também passa a identificar os grupos por nomes, além das 

letras, subdividindo o Grupo A “resíduos potencialmente infectantes” em 7 (sete) subgrupos e 

o Grupo B – “resíduos químicos” em 8 (oito) subgrupos; todos eles definidos em virtude dos 

cuidados específicos que requerem. 
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4.3.2.2 Quanto à composição 

 

 

Existem diferenças marcantes de enquadramento entre os grupos A e D de cada 

classificação. A ANVISA passou do grupo A para o D os seguintes resíduos que o CONAMA 

cita como sendo do grupo A: recipientes contendo sangue e hemoderivados, contaminados ou 

não, em quantidades menores que 50ml; resíduos contendo ou que tenham entrado em contato 

com sangue (até 50ml), excreções, secreções, líquidos orgânicos procedentes de pacientes que 

não sejam suspeitos de contaminação com proteína priônica ou vírus listados na classe de 

risco IV. 

Também foram classificados no grupo D, respeitadas as ressalvas acima: resíduos de  

sanitários de pacientes; sobras de alimentos e refeições de pacientes; resíduos advindos de 

áreas de isolamento; materiais descartáveis que tenham entrado em contato com paciente; 

cadáveres de animais, exceto carcaças (cadáveres submetidos a procedimentos invasivos ou 

autopsiados), peças anatômicas e vísceras. 

A classificação da ANVISA não faz referência em nenhum grupo aos resíduos 

provenientes de áreas endêmicas ou epidêmicas definidas pela autoridade de saúde 

competente e lodo de estação de tratamento de esgoto de estabelecimento de saúde; itens 

estes, que o CONAMA classifica no grupo A. 

No grupo B - “Químicos de modo geral”, tanto as classificações do CONAMA quanto 

as classificações da ANVISA abrangem resíduos equivalentes, embora a classificação da 

ANVISA seja muito mais detalhada e distribuída em 8 subgrupos. 

Os grupos C – “Rejeitos Radioativos” são praticamente iguais em todas as 

classificações. 

O grupo D da ANVISA é visivelmente mais extenso, por conter grande parte dos 

resíduos que para o CONAMA são classificados como integrantes do grupo A. 

A criação do grupo E não tem maior repercussão, pois representa apenas um 

desmembramento do grupo A. A  ANVISA determina que “por  não serem gerados 

isoladamente, os resíduos perfurocortantes não são considerados para  a finalidade de 

determinar a necessidade de profissional responsável específico”. Entretanto, justamente por 

ter a característica de perfurocortante e poder  estar contaminado com agente biológico, 

químico ou radioativo é que necessita de pessoal experiente para orientar o seu manejo, 

porque o risco de contaminação é muito maior. 
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4.3.2.3 Quanto ao tratamento e à destinação final 

 

 

Neste item encontram-se as maiores divergências entre as resoluções, sendo que: 

Para os resíduos do grupo A, a resolução nº 283 do CONAMA exige que os mesmos 

sejam “... submetidos a processos de tratamento específicos de maneira a torná-los resíduos 

comuns, do Grupo D”. Adverte ainda sobre a possibilidade de disposição de RSS do grupo A 

em aterros licenciados para esse fim, apenas quando “não for possível tecnicamente, submeter 

os resíduos ao tratamento...” ou quando o tratamento “...não garantir características de resíduo 

comum...”. 

A ANVISA, por sua vez, exige tratamento apenas para alguns subgrupos do grupo A. 

São eles: A1, A5 e A7. Se levarmos em conta que os subgrupos A5 – Resíduos contendo 

agentes Classe de Risco IV e, A7 – Resíduos suspeitos de contaminação com proteína 

priônica, são extremamente raros no Brasil, a exigência de tratamento aplica-se, na prática, 

apenas aos resíduos do subgrupo A1, de laboratórios de microbiologia, engenharia genética e 

vacinas de microorganismos. Para os demais subgrupos do grupo A, a RDC indica a 

disposição em aterros sanitários sem necessidade de tratamento. 

Para os resíduos do grupo B, a principal divergência está no artigo 13 da resolução do 

CONAMA nº 283, que determina que “Os quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos 

e hormônios e demais medicamentos vencidos (...) deverão ser devolvidos ao fabricante ou 

importador, por meio do distribuidor”. Exigência esta, que a ANVISA substituiu pela 

responsabilidade do fabricante em prestar informações sobre procedimentos de segurança e 

riscos, ficando a cargo do gerador do resíduo a responsabilidade pelo eventual tratamento e 

pelo destino final. 

A ANVISA também dispensa a obrigatoriedade de tratamento do grupo E, indicando a 

disposição em aterros sanitários. 

Em vários momentos, a resolução da ANVISA aborda a possibilidade de inexistência 

de aterro sanitário disponível, situação freqüente na maioria das cidades brasileiras. Nesses 

casos são recomendados tratamentos que podem incluir descaracterização e desinfecção, 

visando à reclassificação com o “grupo D”. No entanto, não esclarece que constitui crime a 

disposição de resíduos grupo D ou comuns em aterros não sanitários, segundo determina a lei 

de crimes ambientais. 

 
A Lei dos Crimes Ambientais dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. No seu artigo 54, a 
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Lei considera crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a 
mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. O mesmo artigo no 
seu parágrafo 2º, inciso V, penaliza o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos. No parágrafo 3º do mesmo artigo, a lei 
penaliza quem deixar de adotar, quando assim o exigir, a autoridade competente, 
medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 
(SCHNEIDER, 2001, p. 24). 

 

 

4.3.2.4 Quanto à documentação 

 

 

Quanto à documentação, principalmente em relação ao PGRSS, existem poucas 

divergências em sua forma, abrangência e responsabilidades. A ANVISA não explicitou a 

obrigatoriedade de aprovação do plano. Enquanto o CONAMA afirma que o mesmo deverá 

ser submetido à aprovação das autoridades ambientais e sanitárias competentes e que é parte 

do processo de licenciamento ambiental, a ANVISA prevê apenas que o PGRSS “...deverá 

ficar disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental 

competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral”. 

Quanto às responsabilidades, embora a ANVISA determine a necessidade de 

responsáveis técnicos em vários níveis, conforme o tipo do serviço e sua complexidade, 

ambos os órgãos atribuem ao responsável técnico pelo serviço de saúde a responsabilidade 

final pelas principais providências com o desenvolvimento do PGRSS. 

 

 

4.4 DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, LEI Nº 6.938 DE 1981. 

 

 

No que diz respeito à Política Nacional de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, a Lei 

nº 6.938 de 1981 nos traz, além das Resoluções já apresentadas, diretrizes fundamentais que, 

em seu conteúdo, quase não se diferem dos preceitos já demonstrados até agora. 

Segundo referida Lei, o gerenciamento de resíduos sólidos tem por finalidade evitar 

prejuízos ou riscos à saúde pública e ao meio ambiente e fazer observar as normas pertinentes 

relativas à segurança, proteção individual e coletiva. 
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Estabelece também em suas disposições gerais, que os resíduos deverão ser objeto de 

normatização em nível municipal, preconizando a responsabilidade pelo plano de 

gerenciamento dos mesmos, quando forem obrigatórios. 
 
Art. 11 - Os sistemas de gerenciamento de resíduos da limpeza urbana, de resíduos 
especiais e de resíduos perigosos serão objeto, conforme disposto nesta lei, 
respectivamente, de Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Urbanos, de 
responsabilidade dos executivos municipais ou do Distrito Federal, de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais, quando obrigatório, e de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Perigosos, ambos de responsabilidade do 
empreendedor. (BRASIL, 1981) 

 
 

A política Nacional do meio ambiente em seu artigo 15 prevê a vedação expressa ao 

lançamento de resíduos sólidos a céu aberto, em áreas urbanas ou rurais, não autorizadas pelas 

autoridades ambientais competentes; a queima de resíduos sólidos a céu aberto e/ou em 

instalações, caldeiras ou fornos não licenciados pela autoridade ambiental competente; o 

lançamento de resíduos sólidos no mar, em terrenos baldios, margens de vias públicas, 

coleções hídricas, praias, cavidades subterrâneas, áreas erodidas e poços ou cacimbas, mesmo 

que abandonados e em áreas de proteção permanente ou em áreas não licenciadas para esse 

fim; o lançamento de resíduos sólidos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, 

esgotos, eletricidade, gás e telefone; proíbe ainda, o tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos em áreas de segurança aeroportuária. 

Estabelece aos serviços de saúde em seu artigo 50, a responsabilidade pelo 

gerenciamento completo de seus resíduos, em conformidade com as peculiaridades dos 

serviços por eles oferecidos, desde sua geração até a destinação e disposição final, incluindo a 

separação e coleta interna periódica dos resíduos nas fontes geradoras existentes dentro do 

estabelecimento; o acondicionamento, identificação e transporte interno adequados aos 

resíduos; a manutenção de áreas para operação e armazenagem dos resíduos; a apresentação 

dos resíduos à coleta externa, o transporte externo, tratamento e destinação final dos resíduos, 

na forma exigida pela autoridade ambiental e de saúde pública competentes. 

 Impõe também a responsabilidade aos revendedores e produtores de remédios pelos 

resíduos resultantes de seus produtos considerados impróprios para o uso. 

 
Art. 58 - O importador, o fabricante e o distribuidor de remédios, bem como os 
prestadores de serviços de saúde, são co-responsáveis pela coleta dos resíduos 
especiais resultantes dos produtos vencidos ou considerados, por decisão das 
autoridades competentes, inadequados ao consumo. 
Parágrafo Único - O importador e o fabricante dos produtos descritos neste artigo 
são responsáveis pelo gerenciamento dos respectivos resíduos de saúde. (BRASIL, 
1981) 
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Enumera os métodos de redução e tratamento de resíduos como: incineração de 

resíduos; co-processamento; aterros; reciclagem e unidades de compostagem, trazendo 

pormenorizações relativas a cada espécie de tratamento. 

Estabelece o dever da União em diligenciar para a criação de linhas específicas de 

financiamento para os programas de redução de resíduos sólidos no processo industrial 

produtivo; o gerenciamento de resíduos sólidos e o desenvolvimento de produtos que atendam 

aos princípios de preservação ambiental, com vistas à redução de resíduos e ao favorecimento 

do reuso e da reciclagem. 

Por fim, institui em seu artigo 182, nova tipificação de crime ambiental, fazendo 

inserir na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências", o seguinte artigo 56A: 

 
Art. 56 A - Manipular, acondicionar, armazenar, coletar, transportar, reciclar 
resíduos perigosos ou dar-lhes destinação final de forma diversa da estabelecida por 
esta lei ou sem autorização, registro ou licença legalmente exigida: 
Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa. (BRASIL, 1981) 

 

 

4.5 LEGISLAÇÕES E NORMAS DO RIO DE JANEIRO SOBRE RSSS. 

 

 

No Estado do Rio de Janeiro, assim como no município do Rio de Janeiro, existem 

legislações sobre resíduos sólidos aptas a atender ao respectivo âmbito de suas competências 

no que se refere a procedimentos e diretrizes de interesse regional e local. 

 

 

4.5.1 Legislações Estaduais 

 

 

A Lei Estadual nº 2.060, de 28 de janeiro de 1993, versa sobre a coleta de lixo 

hospitalar, determinando a meta de estabelecer convênios com Prefeituras e empresas de 

limpeza urbana, para regulamentar a coleta de lixo hospitalar, laboratorial e farmacêutica no 

Estado do Rio de Janeiro, a serem firmados através da Secretaria de Estado de Saúde, ficando 

as Secretarias Municipais de Saúde responsáveis pela orientação técnica e treinamento de 
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pessoal necessários a um trabalho eficiente de coleta seletiva de lixo e demais resíduos 

contaminados. 

Estabelece, referida Lei, o encargo das prefeituras municipais ou empresa responsável 

pela coleta, em ceder área destinada a receber o lixo, devidamente estruturada conforme 

padrões técnicos determinados, proibindo a incineração do lixo hospitalar, sem antes ser 

esterilizado a fim de evitar o lançamento de substâncias tóxicas na atmosfera. 

A Lei Estadual subseqüente, de nº 2.061, de 28 de janeiro de 1993, determina que toda 

e qualquer espécie de resíduos, decorrentes de aplicação em clientes da área médica e 

odontológica, sejam incinerados, proibindo o despejo em vazadouros de lixo, de resíduos 

originários da rede hospitalar, casas de saúde, clínicas médicas, odontológicas, ambulatórios, 

postos de assistência médica e assemelhados. 

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, através da Norma 

Técnica DZ – 1317 – R – 2, com o objetivo de definir procedimentos a serem adotados nas 

etapas de acondicionamento, manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e destinação 

final de resíduos sólidos semi-sólidos e líquidos de unidades os serviços de saúde, traz as 

diretrizes fundamentais a serem observadas em todo o Estado, explicitando 

pormenorizadamente os procedimentos a serem adotados em relação aos resíduos, intra e 

extra-estabelecimento. 

Interessante observar que referida norma traz previsão de medidas corretivas em casos 

de acidentes, vejamos: 
 

4.8.1 Os veículos coletores devem conter os seguintes equipamentos: 
- sacos plásticos de reserva; 
- solução desinfetante; 
- pá de cabo longo; 
- rodo; 
- equipamentos de proteção individual constando de: 
- luvas de material impermeável, resistentes, cor branca e canos longos; 
- botas de material impermeável, resistentes, cor branca, solado anti-derrapante 
e canos longos; 
- máscara do tipo facial, com proteção contra a inalação de partículas e  
aerosóis. 
Os equipamentos de proteção individual deverão ser suficientes para atender, no 
mínimo, a uma guarnição de duas pessoas. 
4.8.2 No caso de acidentes de pequenas proporções, a própria guarnição do veículo 
coletor deverá executar a operação de limpeza e desinfecção do local. 
As guarnições deverão receber treinamento adequado, antes de entrarem em efetivo 
trabalho.(RIO DE JANEIRO, ) 

 

Quando da ocorrência de acidentes de grande porte, além das medidas necessárias à 

plena limpeza do local, o acidente deverá ser notificado, de imediato, à FEEMA, que tomará 
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as providências necessárias em cada caso. 

 

 

4.5.2 Legislações Municipais 

 

 

No Município do Rio de Janeiro, a Lei nº 3.273 de 06 de setembro de 2001, dispõe 

sobre a gestão do sistema de limpeza urbana municipal, reafirmando em seu artigo 62 a 

competência do Poder Público para o estabelecimento de normas técnicas e procedimentos 

operacionais para o manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos especiais, sempre que for de seu interesse e em conformidade com a 

legislação ambiental. 

Essa Lei veio revogar expressamente as antigas Leis 1.624, de 09 de outubro de 1990; 

1.856, de 11 de março de 1992; 2.511, de 02 de dezembro de 996 e 2.630, de 26 de maio de 

1998; e ainda o Decreto nº 9.287, de 23 de abril de 1990. 

A referida Lei, em seu artigo 64, estabelece competência exclusiva dos geradores para 

a remoção dos resíduos sólidos especiais, podendo ser efetuada pelo próprio gerador; por 

empresas especializadas contratadas ou pelo órgão ou entidade municipal competente, 

mediante acordos específicos. 

As pessoas físicas ou jurídicas interessadas nesta prestação de serviço devem, 

obrigatoriamente, se cadastrar junto ao poder público, devendo renovar seus cadastros a cada 

período de um ano. 

O artigo 72 da Lei Municipal nº 3273/01 comina as seguintes obrigações aos 

geradores de resíduos infectantes: 

 
Art. 72. Constitui obrigação do gerador de lixo infectante: 
I - promover a segregação na fonte, separando o lixo extraordinário do lixo 
infectante e do lixo químico; 
II - embalar os materiais perfurocortantes separadamente em recipientes de material 
resistente e de espessura adequada, antes de serem levados para acondicionamento; 
III - embalar o lixo infectante em sacos plásticos, na cor branca leitosa, de acordo 
com as especificações da norma NBR-9190 da ABNT e com os procedimentos 
estabelecidos nas Normas Técnicas estabelecidas pelo Poder Público; 
IV - acondicionar os resíduos em contêineres plásticos brancos, estocando-os até o 
momento da coleta em abrigos construídos para esta finalidade, de acordo com o 
disposto nas Normas Técnicas pertinentes; 
V - ofertar ao órgão ou entidade municipal competente a totalidade do lixo 
infectante produzido; 
VI - cumprir o que o Poder Público determinar, para efeitos de remoção dos 
resíduos;) 
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VII - fornecer todas as informações exigidas pelo órgão ou entidade municipal 
competente, referentes à natureza, ao tipo e às características dos resíduos 
produzidos. (RIO DE JANEIRO, 2001a) 

 

Segundo esta Lei, em seu artigo 78, o Poder Público, através do órgão ou entidade 

municipal competente, ou agentes de fiscalização da limpeza urbana do Município, deverá 

observar a gravidade do fato e os antecedentes do infrator ou do responsável solidário para 

imposição das multas previstas, onde, conforme redação do § 1°, são circunstâncias que 

atenuam a aplicação da multa, o arrependimento por escrito do infrator que não seja 

reincidente, seguido de demonstração incontestável de que providenciou a correção do fato 

gerador e colaborou com a fiscalização e § 2°, são circunstâncias que agravam a aplicação da 

multa a reincidência, a vantagem pecuniária e a colocação em risco da saúde pública. 

As multas poderão ser precedidas de advertência escrita ou intimação, a critério do 

órgão ou entidade municipal competente, ou agentes de fiscalização da limpeza urbana do 

Município, por outro lado, também é possível que haja apreensões além de multa, nos casos 

de disposição irregular de resíduos. 

 
Art. 129. Sem prejuízo das multas definidas no capítulo anterior, o Poder Público 
poderá proceder à apreensão de todo e qualquer material, ferramentas, recipientes, 
equipamentos, máquinas e veículos utilizados para remover ou descarregar 
irregularmente qualquer tipo de resíduo. 
Parágrafo único. Caberá aos infratores pagar as despesas decorrentes do transporte 
e guarda dos bens apreendidos, assim como as despesas com a remoção e 
disposição final dos resíduos descarregados irregularmente, independentemente do 
pagamento das multas cabíveis. (RIO DE JANEIRO, 2001a) 
 

Por fim, estabelece um importante encargo ao Poder Público referente ao 

desenvolvimento de projetos de reaproveitamento de resíduos, visando uma reeducação dos 

hábitos de consumo da população, assim como um novo ponto de vista a ser seguido pelas 

indústrias, com escopo último de preservação do meio ambiente e recursos materiais. 

Vejamos o que diz o artigo 132: 

 
Art. 132. O Poder Público deverá executar o desenvolvimento de projetos 
economicamente auto-sustentáveis de redução e reutilização do lixo, de forma a 
estimular revisões das embalagens dos produtos de consumo, mudanças dos hábitos 
pessoais da população e criação de cooperativas de catadores ou, ainda, incrementar 
ações que reduzam a geração de resíduos sólidos urbanos e evitem riscos à saúde 
pública. (RIO DE JANEIRO, 2001a) 
 

Ainda no Município do Rio de Janeiro, o Decreto nº 20.738, de 13 de novembro de 

2001, estabelece o Programa Emergencial de Fiscalização do lixo hospitalar, tendo em vista a 

necessidade de prosseguir no programa de controle ambiental dos hospitais e centros de 
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saúde; assim como as normas definidas em lei e a função fiscalizadora da Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB. 

Tal Decreto estabelece o Programa Emergencial de Fiscalização do lixo hospitalar 

conferindo competência à Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB para as 

funções de fiscalização ambiental, em relação às normas técnicas de depósito de resíduos 

sólidos, podendo ser acompanhada pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Meio 

Ambiente, na medida que entenderem ou forem solicitadas. 

Lamentavelmente, o decreto nº 20.738 arrisca uma pobre classificação dentre os 

resíduos de serviços de saúde, justificando a necessidade de fiscalização dos mesmos da 

seguinte maneira: 

 
Art. 3º O lixo hospitalar é dividido em infectante e não infectante, sendo que o 
material infectante colocado junto com o não infectante é gerador de graves riscos e 
por isso deve ser objeto da fiscalização especial a ser realizada pela Comlurb. (RIO 
DE JANEIRO, 2001b) 
 

 
 

Explica, por fim, em seu artigo 4º que o material cortante, cirúrgico ou não, deve ser 

encapsulado em ambiente próprio pelo risco de infecção que comporta e não pode nunca ser 

mesclado com os demais materiais citados no artigo anterior, devendo por isso mesmo ser 

objeto da fiscalização especial a ser realizada pela Comlurb. 

 

 

4.5.2.1 COMLURB, Norma Técnica 42-60-01. 

 

 

A Companhia de Limpeza Urbana do município do Rio de Janeiro – COMLURB é 

uma grande empresa que trata de todas as espécies de resíduos produzido na cidade. Além dos 

serviços manuais, executados pelos garis, a COMLURB também edita normas técnicas para 

uma melhor atuação na delicada tarefa de disposição de resíduos considerados especiais, em 

virtude de seu alarmante potencial de perigo ao meio ambiente. 

 
A Comlurb, empresa da Prefeitura do Rio de janeiro, é uma das maiores 
empregadoras do país (12º segundo a Revista Exame) com 13,4 mil empregados e 
acolhe, em grande parte, trabalhadores simples e por vezes marginalizados pela 
globalização (mais de 9 mil garis). A Companhia também sustenta uma massa de 
mais 2 mil homens contratados pelas associações de moradores em comunidades 
carentes além de socializar catadores de rua e admitir muitos deficientes físicos em 
seu quadro. (www.rio.rj.gov.br/comlurb) 



 89

Através da Norma Técnica 42-60-01, de 28 de janeiro de 2003, a COMLURB regula a 

respeito de acondicionamento, coleta e disposição final de resíduos de serviços de saúde. 

Estabelece inicialmente em seu texto, que a administração dos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde ou dos condomínios de edificações de uso misto deverá realizar a 

coleta, transporte, tratamento e destinação final do Lixo Químico de acordo com as normas e 

especificações da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente – FEEMA e da 

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro – SMAC, sendo que a 

administração dos condomínios de edificações de uso misto, onde se exerçam atividades 

assistenciais de saúde, humana ou animal, é a única e exclusiva responsável pela adequada 

movimentação interna dos resíduos sólidos gerados no prédio, em especial do Lixo Infectante 

que deverá ser movimentado através do uso de contêineres brancos. 

A COMLURB se escusa expressamente da responsabilidade pelos serviços de coleta 

da qual não seja executora, nos seguintes termos: 
 

Os prestadores de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de 
serviços de saúde ou os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que efetuem o 
transporte de seus resíduos são os únicos e exclusivos responsáveis pelos danos que 
venham a causar aos bens públicos e particulares, não cabendo qualquer tipo de 
responsabilidade à Comlurb. 

 
 

Traz em seu texto os procedimentos detalhados nos mínimos detalhes com relação ao 

tamanho de sacos, cores, etiquetas, tampas, contêineres plásticos padronizados, e também 

estabelece penalidades de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei Municipal 

3.273, quando constatadas infrações ao disposto em seu texto. 

As penalidades variam de apreensão de veículos à suspensão ou cassação do 

credenciamento. 

 
8.02 As empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte de resíduos de 
serviços de saúde e os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde com frota própria, 
que venham a descarregar seus resíduos em logradouros e outros espaços públicos 
do Município sem prévio licenciamento da Comlurb, terão os seus veículos e 
equipamentos apreendidos e removidos para um depósito municipal, de onde 
somente serão liberados após o pagamento das despesas de remoção e das 
respectivas multas. 
8.03 No caso do prestador de serviço ser um infrator reincidente, agir com dolo ou 
cometer infração grave, poderá ter cassado ou suspenso o seu certificado de 
credenciamento, a critério exclusivo da Comlurb.(RIO DE JANEIRO, 2001a). 

 

Estabelece as normas técnicas como matéria mais relevante em seu texto que para o 

tratamento dos resíduos, os recipientes, os contêineres e o local de estocagem temporária terão 

que ser submetidos a processo de limpeza e desinfecção simultâneas, obrigatória e 
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imediatamente após a coleta dos resíduos; os veículos coletores e transportadores terão que 

ser submetidos à lavagem e desinfecção simultâneas, obrigatória e imediatamente após o 

término da jornada de trabalho e os efluentes provenientes da lavagem e desinfecção devem 

ser conduzidos ao sistema de tratamento, de acordo com os padrões estabelecidos na 

legislação ambiental pertinente. 
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5 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 Os resíduos sólidos produzidos pelos estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde representam uma pequena fatia do total de resíduos gerados por uma cidade. Apesar 

disto, demandam atenção especial quanto ao seu Gerenciamento, desde a geração até a 

disposição final, em virtude dos graves riscos que podem oferecer à saúde pública, bem como 

ao meio ambiente. 

A Resolução CONAMA nº 5/1993 define Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde - GRSS, como sendo todo o conjunto de ações relativas ao manejo dos resíduos 

produzidos nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. 

 
[...] o gerenciamento refere-se ao conjunto articulado de ações normativas, 
operacionais, financeiras e de planejamento baseadas em critérios sanitários, 
ambientais, sociais, políticos, técnicos, educacionais, culturais, estéticos e 
econômicos para a geração, manejo, e disposição final dos resíduos sólidos. 
(MANDELLI, 1997 apud SCHNEIDER, 2001, p. 33). 

 

Para atingir o tão almejado “desenvolvimento sustentável”, revela-se indispensável um 

sistema eficiente de Gerenciamento de resíduos em todas as localidades, com especial atenção 

ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em razão de suas características 

prejudiciais à ecologia. 

As políticas de Gerenciamento são essenciais na busca de tecnologias para minimizar 

os danos causados e promover dentro do possível, a reutilização, reaproveitamento, e 

reciclagem dos resíduos, aproveitando-se a matéria prima que, apesar da abundância aparente, 

é limitada. 

 
No Brasil, a problemática dos resíduos sólidos urbanos vem assumindo, na esfera 
da administração pública, um caráter puramente emergencial, caracterizado, na 
maioria das vezes, por ações pontuais sem integração com outros setores e sem o 
apoio de um arcabouço de disposições em instrumentos legais e de estratégias 
capazes de modificar a situação e de estimular a mudança de comportamento dos 
geradores de resíduos. (SCHNEIDER, 2001, p. 34). 

 

Entre as dificuldades encontradas para a solução da problemática dos resíduos, a 

ausência de políticas para redução da quantidade dos mesmos, as dificuldades entre a forma 

de acondicionamento e armazenamento interno e o tipo de coleta, transporte e destinação final 
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empregados pelos Municípios, a escassez de conhecimentos específicos, a carência de normas 

ou leis efetivas, a negligência dos responsáveis, a fiscalização inadequada e a falta de 

programas de prevenção à poluição mostram-se como empecilhos lamentáveis. 

Além disso, não há consenso quanto à forma de gerenciamento dos resíduos, tanto em 

nível nacional como mundial, uma vez que existem inúmeros pontos ainda obscuros nas 

conceituações básicas dos resíduos em geral e os resíduos perigosos e infectantes. 

Portanto, é realmente necessário que todos os estabelecimentos de serviços de saúde 

tenham um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS, devidamente aprovado 

e licenciado pelo órgão ambiental competente; e em perfeita sintonia com o sistema adotado 

pelo serviço de coleta de RSSS adotado pelo respectivo município, no que diz respeito à 

definição de responsabilidades, existência ou não de coleta diferenciada, horários e freqüência 

de coleta, entre outros importantes detalhes para que possam ser alcançados seus objetivos 

fundamentais de controlar os riscos para a saúde e facilitar a reciclagem, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos. 

 

 

5.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 

PGRSS 

 

 

 A definição de PGRSS é trazida tanto nas Resoluções nº 5/1993 e 283/2001 do 

CONAMA, quanto da Resolução RDC 33 da ANVISA. 

 

Resolução CONAMA nº 5/1993: 

 
Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução definem-se: 
II - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: documento integrante do 
processo de licenciamento ambiental, que aponta e descreve as ações relativas ao 
manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos mencionados no art. 2º 
desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como a proteção à saúde pública; 

 
Resolução CONAMA nº 283/2001: 

 
Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução definem-se: 
II - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS: 
documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos 
princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que 
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aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos estabelecimentos 
mencionados no art. 2º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. O PGRSS 
deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e meio ambiente federais, 
estaduais e municipais. 

 
 

Resolução ANVISA RDC nº 33/2003: 

 
6.1 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o 

documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à 
saúde pública. 

 
 

Todas as definições acima são convergentes quanto ao objeto e a finalidade do Plano 

de Gerenciamento, o que denota uma louvável coerência normativa entre o CONAMA E A 

ANVISA. Inclusive a definição dada pela Resolução nº 283/2001 é muito mais completa e 

detalhada que as demais, mencionando ainda, acerca da obrigatoriedade da aprovação do 

Plano conforme critérios dos órgãos de vigilância sanitária e meio ambiente em todas as 

esferas de atuação do poder público. 

Os objetivos essenciais de todo PGRSS são proteger a saúde pública e o meio 

ambiente, estabelecendo em cada etapa do sistema de gerenciamento de resíduos, 

equipamentos e facilidades necessários à conscientização e treinamento adequado, 

equipamentos de proteção individual – EPI, determinando também o melhor sistema de 

tratamento e disposição final para cada tipo de resíduo, assegurando o manejo seguro e o 

equilíbrio da natureza. 

 
O propósito fundamental de se formular e aplicar um plano de gerenciamento de 
RSSS dentro de um estabelecimento é o de reduzir, tanto quanto possível, os riscos 
para a saúde da população atendida, derivados do manejo de diferentes tipos de 
resíduos gerados, especialmente aqueles que, por seu caráter infeccioso ou por suas 
propriedades físicas e/ou químicas, representam um alto grau de periculosidade. 
(SCHNEIDER, 2001, p. 42). 

 
 

A correta segregação dos resíduos é a etapa mais importante no gerenciamento dos 

mesmos e requer a participação de toda a comunidade hospitalar, por isso, os 

estabelecimentos de saúde devem conscientizar seus funcionários para sua importância, 

atentando também, para aspectos organizacionais como a subdivisão do estabelecimento de 
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saúde conforme os serviços especializados; estabelecimento de uma classificação dos resíduos 

sólidos gerados; determinação de responsabilidades aos funcionários e instituição de um 

comitê de higiene e segurança, a ser formado pelos chefes dos serviços especializados e 

presidido pelo diretor do estabelecimento. 

A determinação e caracterização através de estudos dos resíduos gerados deve ser 

especificada em percentual de resíduos infecciosos, especiais e comuns, assim como sua 

quantidade aproximada, composição e destinação, devendo tais informações constar do 

PGRSS. 

 

 

5.1.1 Gerenciamento interno 

 

 

O gerenciamento interno interfere diretamente na definição das tecnologias a serem 

adotadas para o tratamento e disposição final dos resíduos, bem como na sua correta 

operação. Busca ainda, uma utilização racional dos recursos disponíveis.  

Um dos principais motivos, que levam à implantação de um sistema de gerenciamento 

interno dos resíduos sólidos nos estabelecimentos de saúde, é o de diminuir os riscos aos 

pacientes e profissionais que lá atuam, em função do manejo destes resíduos e em especial os 

considerados infectantes e tóxicos. 

Para facilitar a elaboração dos planos para o gerenciamento interno dos RSSS, deve-se 

levar em conta a quantificação e classificação dos resíduos gerados, selecionando alternativas 

técnicas e procedimentos convenientes; a elaboração de um plano de emergência, bem como 

programas de treinamento, capacitação e fiscalização interna. 

O envolvimento de todos os empregados no processo do gerenciamento interno dos 

resíduos sólidos é essencial quando se pretende implantar um sistema desta natureza. 

 
[...] as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH tem uma participação 
fundamental neste grupo. Estas consistem em comissões multiprofissionais, onde os 
vários serviços do hospital encontram-se representados. Suas competências são 
definidas por portaria ministerial, e basicamente são: realizar vigilância 
epidemiológica das infecções hospitalares; implantar ações visando reduzir o 
número de infecções; e capacitar os profissionais de saúde para execução das ações 
de prevenção das infecções hospitalares. (OROFINO, 1996, p. 54). 
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A comissão deve definir a política interna de gerenciamento, com base nas 

informações levantadas, seguindo as legislações e normas existentes. 

Assim é elaborado o projeto, na política interna do estabelecimento, com detalhamento 

do sistema de segregação visando minimização e reciclagem; do sistema de coleta e 

transporte; do plano de emergência; dos equipamentos necessários; dos locais para estocagem; 

do pessoal necessário, além da definição do(s) sistema(s) de tratamento e destino final para 

cada tipo de resíduo.  

Para uma eficaz implantação do sistema de gerenciamento de resíduos, o mesmo 

deverá ser divulgado em todos os setores do hospital, mencionando-se os benefícios 

esperados; além de providenciar treinamento para os empregados do hospital, detalhando as 

práticas de segregação, as técnicas de minimização e os cuidados com acidentes. 

Importante também ser promovido um rigoroso monitoramento do sistema para se 

avaliar e após, divulgar os resultados obtidos; observando se há necessidade de reforços no 

treinamento ou mudanças na operacionalização das tarefas. 

Todos os setores do estabelecimento são essenciais para que o gerenciamento interno 

se viabilize e se mantenha ao longo do tempo, requerendo envolvimento e dedicação por parte 

de todas as pessoas. 

 

 

5.1.2 Gerenciamento externo 

 

 

O gerenciamento externo dos resíduos de serviços de saúde deve contar com o apoio 

dos diversos setores da sociedade envolvidos, mormente referindo-se ao plano municipal de 

coleta, tratamento e disposição final dos resíduos.  

Inicialmente devem ser realizados estudos a respeito da localização dos 

estabelecimentos de serviços de saúde, bem como uma correta avaliação técnica e econômica 

para instituição de planos de solução, considerando-se a capacidade dos equipamentos 

disponíveis para o tratamento e a possibilidade de se conferir maior eficiência no processo. 

Em seguida, deverá ser elaborado um regulamento em conformidade com a política e 

o esquema de soluções adotados. 

Cabe à prefeitura municipal a definição de uma política de gerenciamento, onde 

devem estar previstos os aspectos sanitários e ambientais; o sistema tarifário; as 

responsabilidades e os mecanismos necessários à fiscalização.  
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O sistema de gerenciamento interno dos estabelecimentos hospitalares deve estar em 

conformidade com a política de gerenciamento externo dos resíduos de saúde, para uma real 

integração no processo de disposição de resíduos. 

 
Para a elaboração do plano de gerenciamento externo deverão ser levantadas 
informações como a quantidade de estabelecimentos de saúde do município; sua 
localização geográfica; serviços prestados; porte e características quali-
quantitativas dos resíduos gerados. A partir destes dados, deve-se fazer um 
levantamento das alternativas existentes para o tratamento e disposição final, 
detalhando as características de cada uma, vantagens, desvantagens e apresentá-las 
para discussão e decisão aos 'atores' envolvidos, como os hospitais, órgãos de meio 
ambiente, entidades representando a comunidade; setor de limpeza pública; e 
outros. (OROFINO, 1996, p. 56). 

 

Uma vez elaborado todo o sistema de tratamento e disposição final de resíduos de 

saúde, os planos de coleta deverão ser elaborados definindo os roteiros; veículos coletores, 

pessoal envolvido, treinamento e manual de procedimentos, tudo em conformidade com a 

legislação e as normas vigentes, em especial as disposições da resolução nº 5/93 do 

CONAMA. 

A responsabilidade pela execução da coleta e tratamento e/ou disposição final ficará a 

cargo da prefeitura ou de empresas contratadas para esta tarefa, dependendo da política 

municipal adotada. 

 

 

5.2 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

 

 

 Para estar em dia com as obrigações públicas de registros e licenças para 

funcionamento, os estabelecimentos de serviços de saúde devem observar os procedimentos 

legais previstos, de modo a se obter o devido alvará de construção, licença ambiental, 

aprovação do PGRSS, etc. 

As prefeituras municipais são responsáveis pela expedição do alvará de construção, 

sendo que a liberação sanitária e a respectiva inspeção, incumbem às Secretarias Estaduais de 

Saúde. Já os Órgãos Estaduais de Saúde são os encarregados da expedição do licenciamento 

ambiental. 

É de responsabilidade Estadual o estabelecimento de procedimento próprio para a 

liberação das unidades de saúde, que poderão diferir, em detalhes, entre uma e outra unidade 
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da Federação sem acarretar problemas com isso, pelo fato de que suas competências já estão 

devidamente delimitadas e sua esfera de poder regulamentar restringe-se a fatores 

operacionais. 

Aos Órgãos de meio ambiente e saúde, caberão especificar, segundo seus próprios 

critérios, quais estabelecimentos de saúde deverão obrigatoriamente apresentar para 

aprovação Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, entendido como documento 

integrante do processo de licenciamento ambiental que descreve as ações relativas aos 

resíduos produzidos. 

Vejamos o teor das resoluções do CONAMA que nos trazem o respaldo jurídico a 

respeito do licenciamento: 

 

Resolução CONAMA nº 5/1993 – Artigo 5º: 

 
Art. 5º - A administração dos estabelecimentos citados no art. 2º, em operação ou a 
serem implantados, deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, a ser submetido à aprovação pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, 
dentro de suas respectivas esferas de competência, de acordo com a legislação 
vigente. 
[   ]§ 2º Os órgãos de meio ambiente e de saúde definirão, em conjunto, critérios 
para determinar quais os estabelecimentos estão obrigados a apresentar o plano 
requerido neste artigo.  

 
Resolução CONAMA nº 283/2000 – Artigo 5º: 

 
Art. 5º - O responsável legal dos estabelecimentos citados no art. 2º desta 
Resolução, em operação ou a serem implantados, deve apresentar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, para análise e 
aprovação, pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de suas respectivas 
esferas de competência, de acordo com a legislação vigente. 

 

 Não obstante às implicações citadas, muitas unidades de saúde operam sem possuir 

todas as licenças legais obrigatórias e sem que os órgãos fiscalizadores que detêm 

competência para tanto possam exercer tal controle de modo mais incisivo, em razão da 

função social que o serviço de saúde tem junto à população. Desse fato decorre que alguns 

estabelecimentos de saúde acabam por ignorar o gerenciamento de seus resíduos, acarretando 

graves danos ao meio ambiente. 

 Ademais a forma descentralizada de controle, fiscalização e licenciamento; gera uma 

independência que pode acabar prejudicando o desempenho da atuação dos próprios órgãos 

fiscalizadores em seu papel de fazer cumprir o previsto nos regulamentos. 
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5.3 O CURSO REFORSUS FRENTE ÀS NOVAS IMPLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO 

ANVISA RDC Nº 33/2003.  

 

 

O Projeto REFORSUS é um sistema de acompanhamento de obras civis que 

contempla atividades como conclusão, ampliação, reforma e recuperação de obras de 

estabelecimentos assistenciais de saúde.  

Com grande número de obras distribuídas pelo território nacional, tornou-se 

necessário a elaboração de uma estratégia de supervisão e gerenciamento que contemplasse 

vários agentes, instâncias e instituições de modo a assegurar, entre outros, a garantia da 

qualidade da obra e sua entrega dentro dos prazos e custos acordados em contrato.  

Para esse mister, foi criado um curso especial para a supervisão dos trabalhos com o 

objetivo de garantir a aplicação rigorosa das técnicas de engenharia nas obras e o 

cumprimento das exigências legais e de contrato por parte da construtora. 

 
Cabe à supervisão técnica verificar se: 
 
Os projetos de arquitetura aprovados pelo REFORSUS estão sendo executados em 
conformidade; 
Os serviços programados estão sendo executados de acordo com o cronograma 
físico; 
A construtora utiliza os materiais e segue os procedimentos conforme contratado; 
A construtora executa os serviços nos quantitativos e custos acordados; 
Os procedimentos estão de acordo com as normas técnicas vigentes; 
A construtora mantém em seu poder toda a documentação legal e contratual da 
obra; 
O diário de obra é mantido atualizado corretamente. (REFORSUS, 2002, p.3) 
 
 

A Resolução ANVISA RDC nº 33 apresenta o Regulamento Técnico, traçando as 

Diretrizes Gerais para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, abordando 

detalhadamente todas as etapas, desde a classificação até a destinação final dos vários grupos 

de RSSS, incluindo os cuidados a serem observados com a segurança e o treinamento do 

pessoal. 

O curso do REFORSUS aborda todos os aspectos tratados pelas resoluções da 

ANVISA e do CONAMA e inclui também temas relativos à gestão ambiental de modo geral 

tais como: educação ambiental; determinação de indicadores; sistema de abastecimento, 

tratamento e manutenção da qualidade da água; tratamento de efluentes líquidos; emissões 

gasosas, avaliação e controle de riscos; planejamento de ações e recursos necessários. 
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Em relação à forma e abrangência, o PGRS proposto no curso atende às especificações 

da ANVISA de forma ainda mais abrangente que o exigido. 

No entanto, em se tratando do conteúdo técnico, existe um alto nível de divergência, 

em virtude das mudanças trazidas com a introdução da Resolução ANVISA RDC 33/2003, 

em relação às resoluções do CONAMA nº 05/1993 e nº 283/2001, vigentes durante o 

desenvolvimento do curso. 

O Regulamento Técnico criado pela ANVISA não conflita tecnicamente com o 

material utilizado no curso, porém, adota diretrizes operacionais diferentes das principais 

referências disponíveis até então. 

 
As recomendações adotadas no curso levaram em conta, além das resoluções do 
CONAMA, as normas da ABNT, portarias e resoluções de diversos estados e 
municípios, e principalmente, as versões preliminares do então projeto de 
regulamento técnico divulgadas pela própria ANVISA por ocasião da consulta 
pública de julho de 2000 e do seminário de dezembro de 2001, promovidos pela 
ANVISA, bem como outras versões divulgadas nos primeiros meses de 2002. 
(RIBEIRO, 2003, p. 12). 

 

A perfeita adequação e compatibilização do material utilizado pelo curso REFORSUS 

aos termos do regulamento técnico poderia ser alcançada através do fornecimento de um 

conjunto de novas informações que se somariam ao material inicial, complementando e 

ratificando parte dos procedimentos atualmente modificados. 

A apresentação da nova legislação e orientações básicas na sua aplicação; assim como 

as mudanças quanto às responsabilidades técnicas e PGRSS; introdução à nova classificação; 

novas exigências em procedimentos, instalações e equipamentos além da versão atualizada do 

programa de elaboração de PGRS são os principais itens a serem atualizados através de um 

material complementar ao curso. 
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6 METODOLOGIA ADOTADA 

 

 

Nesta dissertação, o tema é desenvolvido em um ambiente onde os principais objetos 

de análise são as legislações que disciplinam o tratamento dos Resíduos Sólidos de Serviços 

de Saúde no Brasil, bem como os reflexos do comportamento humano em relação ao 

Gerenciamento dos mesmos; a proteção da saúde pública e a preservação do meio ambiente 

para que gerações futuras possam sobreviver em condições satisfatórias.  

A base lógica da investigação em que esta dissertação está inserida é o método 

dialético, visto que o tema em questão possui características de indução que é o atendimento a 

exigências regulatórias, pré-estabelecidas. 

Segundo Gil: 

 
A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 
considerados isoladamente, abstraídos de influências políticas, econômicas, 
culturais etc. (GIL, 1999, p. 32). 

 

O meio técnico utilizado na investigação para o desenvolvimento desta pesquisa foi o 

método comparativo, de vez que; foram utilizadas as três legislações federais sobre o tema em 

questão com o objetivo de ressaltar as compatibilidades e diferenças existentes entre elas, bem 

como em relação às Leis Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro, enfatizando a coerência e 

correlação ente si. 

Segundo Gil (1999, p.34), “O método comparativo procede pela investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades 

entre eles”. 

Como quadro de referência para esta pesquisa foi adotado o materialismo histórico 

que, segundo Gil (1999 p. 40), “é utilizado quando o pesquisador passa a enfatizar a dimensão 

histórica dos processos sociais”. Tal ‘materialismo histórico’ evidencia-se no momento em 

que é traçada uma linha do tempo em se tratando da conscientização e de uma sistematização 

de normas acerca da problemática dos resíduos de serviços de saúde. 

Gil destaca também em pág. 36, como quadro de referências, o funcionalismo como 

“uma corrente das ciências humanas que enfatiza as relações e o ajustamento entre os diversos 

componentes de uma cultura ou sociedade”. O que nos leva a concluir que podemos 

considerá-lo como complementar nesta pesquisa, dado o seu caráter funcional, em virtude do 
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fato de que toda e qualquer sociedade existente produz resíduos, os quais devemos ter a 

máxima atenção ao que fazemos com ele para que assim possamos elaborar meios de 

prevenção contra acidentes, poluição, doenças e desastres ecológicos; justificando assim, o 

funcionalismo, pelo elevado número de pessoas envolvidas em todo o processo de 

gerenciamento de resíduos até a sua disposição final. 

Objetivando identificar quais os estabelecimentos de assistência à saúde, no país, que 

possuíam um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, um 

questionário foi elaborado e dirigido a empresas da área de Saúde e Serviço Social com 

certificação ISO 9001 e 14.001. Entretanto, não foi obtido sucesso no retorno das 

informações, uma vez que nenhuma das empresas respondeu ao questionário formulado. 

Foi então realizada via Internet, minuciosa busca de documentos, legislações 

nacionais, trabalhos de pesquisas, teses de mestrado e doutorado, artigos e publicações 

técnicas existentes na área de resíduos de serviços de saúde, bem como bibliotecas 

universitárias especialistas na área, que contribuísse para dar suporte à pesquisa em questão. 

De posse da documentação selecionada, análises, comparações e críticas foram feitas, 

visando identificar possíveis contradições, verificando também, se referidas legislações 

atingiam o objetivo a que se propunham, uma vez que deveriam estabelecer diretrizes e 

orientar o processo de manejo de resíduos de serviços de saúde, equalizando os 

procedimentos que garantissem a elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS.  

Analisados os trabalhos selecionados, os requisitos de manejo interno dos serviços de 

saúde foram apresentados, bem como o manejo externo do qual foram destacados os 

mecanismos de tratamento de resíduos de serviços de saúde disponíveis no mercado, bem 

como as vantagens e desvantagens de cada sistema. 

Fazendo uma análise comparativa entre as Normas da ABNT e as Resoluções do 

CONAMA e da ANVISA, é obtido como resultado: 

1 - As Resoluções do CONAMA partem da mesma estrutura de quatro grupos 

identificados pelas letras A,B,C e D. A Resolução da ANVISA cria um grupo a mais, “Grupo 

E”, para Perfurocortantes que nas Resoluções do CONAMA encontram-se no “Grupo A”. 

2 - A Norma ABNT parte de uma estrutura de três grupos. Esta Norma inclui os 

resíduos radioativos na Classe B enquanto que as Resoluções do CONAMA e da ANVISA 

criaram uma Classe C específica para rejeitos radioativos. 

3 - A classificação da ANVISA passa a identificar os grupos por nomes, além das 

letras, e criou subgrupos definidos pelos cuidados específicos que requerem. 
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4 - Quanto à composição dos resíduos; existem diferenças significativas entre os 

“Grupos A e D” de cada classificação. A ANVISA passou do “Grupo A”, para o “Grupo D” 

os seguintes resíduos que o CONAMA considera como sendo do “Grupo A”: 

• recipientes contendo sangue e hemoderivados, contaminados ou não, em quantidades 

menores que 50 ml;  

• resíduos contendo ou que tenham entrado em contato com sangue (até 50ml), 

excreções, secreções, líquidos orgânicos procedentes de pacientes que não sejam 

suspeitos de contaminação com proteína priônica ou vírus listados na classe de risco 

IV. 

            Como conseqüência, a Resolução da ANVISA desconsidera a infectividade dos RSSS 

quando os encaminha para a disposição final em aterro sanitários, quando, em nosso País a  

grande maioria dos municípios, cerca de 63,6 % segundo a PNSB 2000 não possui aterro 

sanitário. 

5 - Também foram classificados no “Grupo D”, respeitadas as ressalvas acima: 

resíduos de sanitários de pacientes; sobras de alimentos e refeições de pacientes; resíduos 

advindos de áreas de isolamento; materiais descartáveis que tenham entrado em contato com 

paciente; cadáveres de animais, exceto carcaças (cadáveres submetidos a procedimentos 

invasivos ou autopsiados), peças anatômicas e vísceras. 

6 - A classificação da ANVISA não faz referência em nenhum grupo aos seguintes 

itens que o CONAMA classifica no “Grupo A”: resíduos provenientes de áreas endêmicas ou 

epidêmicas definidas pela autoridade de saúde competente e lodo de estação de tratamento de 

esgoto de estabelecimento de saúde. 

7- O “Grupo B”, químicos de modo geral, abrangem resíduos equivalentes embora a 

classificação da ANVISA seja muito mais detalhada e distribuída em 8 sub-grupos. 

8 - Os “Grupos C” – Rejeitos Radioativos, são praticamente iguais nas classificações 

do CONAMA e da ANVISA. 

9 – “O Grupo D” da ANVISA é visivelmente mais extenso, por conter grande parte 

dos resíduos que para o CONAMA são do “Grupo A”. 

10 - A criação do “Grupo E” não tem maior repercussão por representar apenas um 

desmembramento do “Grupo A”. 

A ANVISA determina que “por  não serem gerados isoladamente; os resíduos 

perfurocortantes não são considerados para  a finalidade de determinar a necessidade de 

profissional responsável específico”. Entretanto, por ter  a  caraterística de perfurocortantes e 

poder estar contaminado com agente biológico,  químico ou radioativo é que necessita de 
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pessoal experiente para orientar o seu manejo, porque o  risco de  contaminação é muito 

maior. 

Por fim, a classificação adotada para os RSSS influencia diretamente no plano de 

gerenciamento dos mesmos, isto porque na implantação de um sistema de segregação interno, 

a classificação deve ser obedecida, assim como os sistemas de tratamento e disposição final 

precisam ser adaptados em função das características dos resíduos que vão processar. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Devemos dedicar especial atenção aos RSSS em virtude do grande potencial de risco 

de contaminação existente em suas propriedades. Isso justifica a relevância de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nos hospitais, farmácias, centros de saúde, 

clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, etc. Portanto, o gerenciamento dos RSSS deve 

representar uma questão de maior importância devido à necessidade de socialização do 

conhecimento, do desenvolvimento de recursos humanos, dos processos legais e normativos 

envolvidos, tendo em vista a necessidade de minimizar os impactos causados à saúde e ao 

meio ambiente. 

As políticas de Gerenciamento são essenciais na busca de tecnologias para minimizar 

os danos causados e promover dentro do possível, a reutilização, reaproveitamento, e 

reciclagem dos resíduos, aproveitando-se a matéria prima que, apesar da aparente abundância, 

é limitada. 

O problema enfocado por esta pesquisa consiste na necessidade de se harmonizar as 

normas sobre PGRSS no nosso ordenamento jurídico interno, observando principalmente as 

diretrizes das Resoluções do CONAMA e da ANVISA sobre Resíduos Sólidos oriundos de 

estabelecimentos prestadores de Serviços de Saúde, vez que é necessário adotar 

procedimentos adequados para tratar os resíduos conferindo-lhes destinação satisfatória, 

almejando o desenvolvimento sustentável livre de poluições. 

Para esse mister, a classificação dos RSSS é muito importante, pois é o ponto de 

partida para a elaboração de planos de gerenciamento, e também serve de parâmetro para a 

segregação dos resíduos, ainda na fonte. 

Existem no mundo todo muitos sistemas de classificação para os RSSS. No Brasil, há 

classificações que são conflitantes entre si, o que acaba por ocasionar uma incerteza 

operacional no que tange à segregação, acondicionamento, identificação, manejo, 

armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos. 

Esse fato reclama atenção, pois somente será alcançado o objetivo de preservação do 

meio ambiente com a uniformização dos procedimentos mais convenientes segundo estudos 

fundamentados em segura base científica. Lamentavelmente, em virtude da descentralização 

existente no Brasil, tal normalização resta conflitante entre Normas Técnicas e Resoluções de 

entidades de proteção ao meio ambiente, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente; a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou mesmo a Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas – ABNT, como também, incluída na pauta dos trabalhos de próprios dos Poderes 

Legislativos e Executivos Federal, Estaduais e Municipais. 

Não há consenso quanto à forma de gerenciamento dos resíduos, tanto a nível nacional 

como mundial. Ainda existem inúmeros pontos obscuros nas conceituações dos resíduos, por 

isso, todos os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem ter um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde obrigatoriamente aprovado e licenciado 

pelo órgão ambiental competente, observando o sistema adotado pelo serviço de coleta de 

resíduos do município do qual faz parte. 

As metas de tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

estão sendo alcançadas apenas em poucos Estados da Federação que contam com tecnologia 

adequada e capaz de atender a demanda. Porém, na maioria dos municípios tais resíduos 

recebem destinação inadequada; sendo muitas vezes expostos em lixões a céu aberto junto 

com o lixo urbano. O agravo se torna maior quando se tem a certeza que esses lixões permite 

acesso à população pobre onde encontram no lixo o alimento para  a sua sobrevivência, 

resultando em sérios problemas  para  a saúde das pessoas e degradação do meio ambiente, 

tanto para o solo quanto para  a atmosfera quando praticam a queima a céu aberto. 

O objetivo fundamental do PGRSS é a proteção à saúde pública e a preservação do 

meio ambiente, instituindo primeiramente a segregação e identificação de resíduos, e, 

estabelecendo em cada etapa do sistema de gerenciamento de resíduos a adoção de 

equipamentos necessários, conscientização dos geradores, treinamento adequado e uso de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, buscando o melhor sistema de tratamento e 

disposição final para cada tipo de resíduo. 

O gerenciamento interno interfere diretamente na definição das tecnologias a serem 

adotadas para o tratamento e disposição final dos resíduos; a utilização racional dos recursos 

disponíveis, bem como sua correta operação.  

O gerenciamento externo dos resíduos de serviços de saúde deve contar com o apoio 

da sociedade, observando-se o plano municipal de coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos, conferindo operacionalização prática e satisfatória através de estudos que devem 

variar desde a localização física dos estabelecimentos e do local da disposição dos resíduos 

até a avaliação técnica e econômica buscando soluções para casos de acidentes. 

O Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde se mostra indispensável, 

portanto, para diminuir os riscos aos pacientes e profissionais que atuam, em função do 

manejo adequado destes resíduos e em especial os considerados infectantes e tóxicos, bem 

como para garantir a integridade física da sociedade e preservação do meio ambiente. 
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Dessa forma, a responsabilidade dos estabelecimentos quanto aos resíduos gerados e 

quanto à necessidade de minimizar os riscos associados aos RSSS são sem dúvida, de extrema 

importância. De acordo com a Resolução CONAMA no 5/93, a responsabilidade dos RSS é 

da fonte geradora em todas as etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Assim, 

mesmo que algumas dessas atividades sejam realizadas por terceiros, a responsabilidade 

acompanha o resíduo, de modo que, cada estabelecimento é totalmente responsável e deve ter 

pleno conhecimento das condições em que são realizados esses serviços, em relações aos 

equipamentos utilizados, capacitações e condições de segurança oferecidas aos funcionários, 

licenciamento e cumprimento das normas aplicáveis. 

Como sugestão, considero que uma Legislação Federal conjunta, aprovada no âmbito 

dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente contribuirá para que sejam adotados requisitos 

harmonizados, tanto para a classificação quanto para o manejo dos RSSS, evitando problemas 

decorrentes do impasse gerado com o não atendimento das legislações, tanto a nível federal 

quanto estadual e municipal. Além disso, a aprovação de uma Política Nacional de Resíduos, 

com destaque para os RSSS, torna-se da maior relevância neste momento. 

Considero também que a conscientização da população, através de uma campanha 

informativa, nos veículos de comunicação de massa, e nas escolas, mostrando os cuidados que 

devem ser tomados com os RSSS para evitar danos a saúde pública e ao meio ambiente, bem 

como minimizar os acidentes com os profissionais de limpeza urbana, torna-se é 

imprescindível nesse momento para que todos nós possamos contribuir com o futuro do nosso 

planeta e das gerações futuras. 

 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES E NOVOS TRABALHOS 

 

 

O Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde requer o amplo conhecimento e 

a aplicação eficaz de todo o arcabouço legal e normativo existente, sendo que a ação mais 

eficiente para a obtenção dos resultados almejados é a segregação na fonte e no momento da 

geração dos resíduos; necessidade de conscientização e treinamento dos recursos humanos 

dos estabelecimentos de assistência à saúde. 

A conscientização dos profissionais de serviços de saúde acerca das responsabilidades 

dos geradores de resíduos deve ser prioridade fundamental na implantação dos sistemas de 
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Gerenciamento e, portanto; programas de educação continuada visando à sistematização de 

fontes geradoras são indispensáveis em se tratando deste tema. 

É urgente a necessidade de uma conscientização não somente por parte dos 

profissionais de saúde, como também, pela diferentes áreas da sociedade, requerendo uma 

soma de esforços para minimizar as conseqüências indesejáveis, uma vez que a disposição 

clandestina de resíduos é comum e na grande maioria dos depósitos de resíduos não existe 

qualquer forma de controle, além do execrável descaso político e do fato de que nosso sistema 

de saúde está voltado para a medicina curativa e não preventiva. 

O presente trabalho foi produzido a partir de informações atuais, disponibilizadas à 

sociedade. Porém, no Brasil, temos uma visão ainda incompleta dos Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde, havendo ainda um longo caminho a ser percorrido e lacunas a serem 

preenchidas para que alcancemos a universalização dos serviços de coleta, tratamento e 

disposição dos Resíduos. Assim, novos estudos estão em andamento e novas normas estão 

sendo elaboradas visando à otimização do trabalho, com a devida importância que o assunto 

merece. 

Um grande exemplo disto é a Norma Técnica NBR 10004/2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Referida norma foi elaborada pela Comissão de 

Estudo Especial Temporária de Resíduos Sólidos (ABNT/CEET – 00:001.34), com o objetivo 

de revisar a norma em vigor, ABNT NBR 10004/1987 – Resíduos Sólidos Classificação, 

buscando aperfeiçoá-la, corrigindo, complementando e atualizando seu conteúdo e entrará em 

vigor a partir de 30 de novembro de 2004. 

O escopo da citada Norma técnica é classificar os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 

adequadamente, tendo como única exceção os resíduos radioativos, que não são objeto de sua 

normalização, vez que são de competência exclusiva da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 

Os estudos relacionados aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde estão em 

andamento e evolução constante, na esperança de alcançar o mais breve possível, a forma 

ideal de tratamento e disposição dos mesmos, porém, enquanto isso não ocorre a NBR 

10004/2004 constitui mais uma inovação no que tange à normalização dos RSSS, condizente 

com o atual estágio de nossos estudos e pesquisas científicas no ramo. 

Por fim, novos trabalhos e estudos a respeito desse assunto tão relevante, são 

realidades imprescindíveis à preservação do planeta e devem ser adotadas com otimismo e 

empenho no trabalho. 
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Como sugestão, considerado oportuno um estudo aprofundado dos tipos de acidentes 

que ocorrem com os operadores de limpeza urbana no país, identificando as causas e as 

doenças que sejam decorrentes desse trabalho. Além disso, é da maior relevância uma 

pesquisa sobre a importância da conscientização da população no processo de descarte dos 

RSS.  

Cabe destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Portaria n ° 37, de 

06 de dezembro de 2002, colocando em consulta pública a NR 32 - Norma Regulamentadora 

de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência a Saúde que 

estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção á saúde dos 

trabalhadores em estabelecimentos de assistência a saúde, bem como daqueles que exercem 

atividades de promoção e assistência a saúde em geral.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

AGENDA 21: produto de consenso entre os diversos setores da sociedade brasileira 

objetivando definir uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o país e pactuar os 

compromissos para sua implementação assumidos na Rio 92 e referendados na conferência de 

Joanesburgo em 2002.  

AGENTE DE CLASSE DE RISCO 4: patógeno que representa grande ameaça para o ser 

humano e para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande 

poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de 

tratamento para esses agentes. ( Fonte: Instrução normativa CTNBio nº 7, de 06/06/97) 

AGENTE INFECCIOSO: qualquer microrganismo que tenha capacidade de causar doença. 

ATERRO CONTROLADO: técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, com 

o cuidado de, diariamente, após a jornada de trabalho, cobrir esses resíduos com uma camada 

de material inerte. Geralmente, esta forma de disposição, não dispõe de impermeabilização de 

base (comprometendo a qualidade das águas subterrâneas), nem de tratamento do percolado 

(termo empregado para caracterizar a mistura entre o chorume, produzido pela decomposição 

do lixo, e a água de chuva que percola o aterro) ou do biogás gerado. 

ATERRO SANITÁRIO: Técnica de destinação final de resíduos sólidos urbanos no solo, 

por meio de confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo normas 

específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais. 

CARCAÇAS DE ANIMAIS: são produtos de retaliação de animais, provenientes de 

estabelecimentos de tratamento de saúde animal, centros de experimentação, de 

Universidades e unidades de controle de zoonoses e outros similares. 

CARROS COLETORES: são os carros providos de rodas, destinados à coleta e transporte 

interno de resíduos de serviços de saúde. 

CÉLULA ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: forma de disposição 

final para resíduos de serviços de saúde no solo que obedeça a critérios técnicos, inclusive 

procedimentos de impermeabilização, que garanta proteção à saúde pública, ao meio ambiente 

e à segurança e saúde do trabalhador. 

CLASSE DE RISCO: de um agente infeccioso leva em conta o potencial patogênico do 

microrganismo (morbidade leve X alta mortalidade, doença aguda X crônica). Quanto mais 

grave potencialmente a doença adquirida, maior o risco. 



 117

COLETA EXTERNA: é a remoção e o transporte de resíduos do estabelecimento de 

serviços de saúde para o local de tratamento ou disposição final. 

COLETA INTERNA: é a remoção e o transporte de resíduos de serviços de saúde das áreas 

de geração para guarda temporária dos mesmos. 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH - Órgão de 

assessoria à autoridade máxima da instituição e de coordenação das ações de controle de 

infecção hospitalar. 

COMPOSTAGEM: processo de decomposição biológica de fração orgânica biodegradável 

de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada de organismos em condições 

controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de 

degradação ativa e outra de maturação. 

CONTENEDOR OU CONTÊINER: é o equipamento fechado, de características definidas 

em normas específicas, empregado no armazenamento de resíduos sólidos devidamente 

acondicionados. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI – dispositivo de uso individual, 

destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades 

de cada atividade profissional ou funcional. 

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE: nome genérico dado às instituições 

que prestam atendimento à saúde humana ou veterinária, em regime de internação ou não, 

independente do nível de complexidade dos serviços prestados. 

ESTERILIZAÇÃO: é o tratamento de resíduos de serviços de saúde, com neutralização ou 

eliminação total de todos os microrganismos, na forma vegetativa ou esporulada 

(autoclavação). 

HEMODERIVADOS: produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, 

submetidos a processo de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, 

estabilidade e especificidade. 

INFECÇÃO: é a penetração, proliferação e/ou desenvolvimento dos agentes infecciosos no 

organismo dos seus hospedeiros. 

INSTALAÇÕES RADIATIVAS: estabelecimento onde se produzem, processam, 

manuseiam, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação, excetuado-se as 

Instalações Nucleares definidas na norma CNEN-NE-1.04 "Licenciamento de Instalações 

Nucleares" e os veículos transportadores de fontes de radiação. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: atos administrativos pelos quais o órgão de meio 

ambiente aprova a viabilidade do local proposto para uma instalação de tratamento ou 
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destinação final de resíduos, permitindo a sua construção e operação, após verificar a 

viabilidade técnica e o conceito de segurança do projeto. 

LIXÃO: forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela 

simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública.O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto. 

MATERIAIS PERFUROCORTANTES: materiais pontiagudos ou que contenham fios de 

corte capazes de causar perfurações ou cortes. 

MINIMIZAÇÃO: é o conjunto de ações que permite a não geração de resíduos ou a redução 

de geração, por meio de capacitação de pessoal, uso de novos métodos, mudanças de 

tecnologias, equipamentos, substituição de materiais e processos que possam dar condições de 

reutilização, reciclagem, reprocessamento ou transformação de materiais. 

PATOGENICIDADE: capacidade de um agente infeccioso causar doença em indivíduos 

normais suscetíveis. 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 

PGRSS - é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos 

sólidos, no âmbito dos estabelecimentos de serviços de saúde, contemplando os aspectos 

referentes às fases de gerenciamento intra e extra-estabelecimento de saúde. 

PROTEÍNA PRIÔNICA: estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das 

diversas formas de Encefalite Espongiforme. 

RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 

beneficiamento para o reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para fabricação de 

novos produtos. 

RESÍDUO POTENCIALMENTE INFECTANTE: resíduo com a possível presença de 

agente infeccioso com virulência e quantidade tais que a exposição a este, resulte em doença. 

RESÍDUO RECICLÁVEL: resíduo que devido a sua natureza pode receber tratamento e/ou 

beneficiamento e ser reutilizado ou transformado em insumo para fabricação de novos 

produtos. 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS – resíduos sólidos dos estabelecimentos 

prestadores de serviço de saúde em estado sólido, semi-sólidos, resultantes destas atividades. 

São também considerados sólidos os líquidos produzidos nestes estabelecimentos, cujas 

particularidades tornem inviáveis o seu lançamento em rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso, soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível.(Resolução CONAMA Nº 05/1993) 
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – conjunto de unidades, processos e 

procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos e 

conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente.  

TRATAMENTO TÉRMICO – é o processo de redução, neutralização ou eliminação total 

de agentes nocivos à saúde e ao meio ambiente, existentes nos resíduos, pelo uso dos 

processos: incineração, pirólise, microondas, autoclavação e outros similares. 

VALAS SÉPTICAS: método de disposição que consiste no aterramento do RSSS, não 

tratado, em uma vala escavada no solo, de 1 metro de profundidade, preferencialmente em 

locais altos e onde o lençol freático esteja bem abaixo da superfície.O fundo da vala deve ser 

revestido com uma manta de material polimérico, para sua impermeabilização.  

VIRULÊNCIA: uma medida quantitativa da patogenicidade, ou seja, da probabilidade de 
causar doença 
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ANEXO A – Limpeza e higienização 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Manual de Higienização de Estabelecimentos de Saúde e Gestão de seus Resíduos. 
Rio de Janeiro: IBAM/COMLURB, 2001. 
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ANEXO B  - Simbologia internacional para resíduos 

 

 

B 1 - Símbolo internacional de Radiação 

 

 
 
B 2 - Símbolo Internacional de substâncias Infecciosas 
 

 
 
 

A Organização Mundial da Saúde permite que estas figuras sejam distribuídas ou 

vendidas, uma vez impressas diretamente em folhas transparentes.  

Estes são apenas alguns exemplos de símbolos no assunto. 

O Guia do Professor da OMS acompanha a publicação da Administração de Resíduos 

de serviços de saúde (Genebra, 1999). Provê material pedagógico e recomendações para o 
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curso, projetado principalmente para gerentes de estabelecimentos de assistência à saúde, 

profissionais de saúde pública e políticos. 
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ANEXO C –  Fluxograma do PGRSS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, 2002 p. 65 

ETAPAS  DO  MANEJO

Segregação

Acondicionamento 

Identificação

Transporte Interno 

Armazenamento Temporário

Transporte Interno II

Armazenamento Externo

Coleta e Transporte Externo

Tratamento

Destinação Final
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ANEXO D  – Sistema de manejo nos estabelecimentos de saúde 
 

 

 
 
 
 

FONTE: Obladen et al, Curitiba (PR), 1995, p. 26-27. 
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ANEXO E– Coleta seletiva e reciclagem 
 

 

E 1  Cores  Oficiais  

 

 
 

A Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/2001, estabelece as cores oficiais para coleta 

seletiva. 

 

E 2 -  Simbologia  da Reciclagem 

FONTE:  Simbologia Internacional da Reciclagem 
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ANEXO F – Acondicionamento 

 

 

F 1 - Resíduo Infectante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 2 - Resíduo Perfurocortante 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Manual de Higienização de Estabelecimentos de Saúde e Gestão de seus Resíduos. 
Rio de Janeiro: IBAM/COMLURB, 2001. 
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ANEXO G –  Sistema  de armazenamento  do hospital universitário Antônio Pedro – 
HUAP 

 
 
 
End.: Rua Marques do Paraná, 303, Centro - Niterói - RJ. 
 
G 1 - Sala de  Expurgo do Centro de Pesquisa Clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 2 – Armazenamento Externo ( Resíduo Infectante ) 
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G 3 – Armazenamento Externo ( Resíduo Comum ) 
 

 
 
G 4 – Armazenamento Interno 
 
 
G 4. 1 - Resíduo Infectante                                    G 4. 2 - Resíduo Comum 
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ANEXO H –  Área destinada  ao armazenamento interno 
 

 

• Contêineres de RSS dotados de tampa basculante permanecendo fechados 

• Capacidade (120, 240 e/ou 360 litros) 

• Sem empilhamento 

• NBR 12810 – Coleta de RSS 

• Permanência: Não superior a oito horas 

• O local e os contêineres devem sofrer processo de higiene sempre e após o transporte 

interno e quando necessário 

• Os contêineres para resíduos infectantes e/ou biológicos devem ser na cor branca 

• Simbologia de substância infectante ( NBR 7500) 

 

FONTE: Manual de Higienização de Estabelecimentos de Saúde e Gestão de seus Resíduos. 

Rio de Janeiro: IBAM/COMLURB, 2001. 
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ANEXO I – Armazenamento de resíduos. 

 

 

I 1 -  Falta de  Abrigo interno e externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Diagnóstico da situação dos RSSS na área do Programa Nova Baixada. 

www.cide.rj.gov.br  
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I 2 – Ausência de ponto de água e de um ralo sifonado no abrigo .  

FONTE: Diagnóstico da situação dos RSSS na área do Programa Nova Baixada. 

www.cide.rj.gov.br 
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ANEXO J – Área destinada ao armazenamento externo 

 

 

 

• Armazenamento externo ou abrigo de contêineres de RSS infectantes. 

• Área exclusiva, distante do prédio hospitalar, restrito aos profissionais de transporte dos 

resíduos.  

• Dimensões segundo a NBR 12809. 

• Construção alvenaria, fechado, abertura telada, ventilação 1/20 da área do piso, não 

superior a 0,20 m². 

• Revestimento interno ( piso e parede) com material liso, resistente, lavável, impermeável e 

na cor clara. 

• Porta com abertura para fora, dotado de proteção interior, dificultando o acesso de vetores. 

• Dotado de ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão, ralo sifonado, ponto de 

esgoto sanitário e iluminação artificial interna e externa. 

• Localização tal que permita facilidade de acesso e de operação das coletas internas e 

externas. 

• Possuir símbolo e identificação, em local de fácil visualização, de acordo com a natureza 

do resíduo, conforme NBR 7500. 

• Ser dimensionado de forma a comportar resíduos em quantidade equivalente a geração de 

três dias. 

• Possuir ambientes distintos para a guarda de contêineres de resíduos de acordo com a 

classificação de cada um. 
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• No caso de coleta diferenciada de resíduos devem ser armazenados em abrigos 

diferenciados, individualizados, com acesso próprio, conforme NBR 12809. 

• Abrigos e contêineres devem sofrer processo de higiene (desinfecção e limpeza), após a 

coleta externa e sempre que se fizer necessário. 

• Atender as exigências  dos órgãos de controle ambiental quanto ao correto tratamento que 

devem ser receber os efluentes provenientes da lavagem do abrigo e da área de higiene 

dos contêineres. 

 

FONTE: Diagnóstico da situação dos RSSS na área do Programa Nova Baixada. 

www.cide.rj.gov.br 
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ANEXO K – Transporte  externo 

 

 

 

FONTE: Manual de Higienização de Estabelecimentos de Saúde e Gestão de seus Resíduos. 
Rio de Janeiro: IBAM/COMLURB, 2001. 
 


