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RESUMO 

A questão dos resíduos de Serviço de Saúde é de grande importância devido à 

periculosidade destes resíduos. 

O Brasil apresenta alguns problemas em relação ao correto gerenciamento dos 

resíduos de saúde, há dificuldade na implantação correta no plano de 

gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, no treinamento, na 

compreensão das resoluções, normas e legislações e na participação de todos 

os colaboradores da área de saúde.  

Esse estudo foi feito baseado em pesquisas e visitas à um hospital em São 

Paulo no Brasil e em San Francisco nos Estados Unidos onde foi feita uma 

comparação na forma como o Plano de Gerenciamento é aplicado nos dois 

países e as diferenças onde em qual país é melhor aplicada e compreendida 

pelos geradores. 

Foi observada a facilidade na classificação dos resíduos segundo sua origem 

na Califórnia, a fiscalização cujo maior objetivo é educar e não multar e a 

preocupação não só com estabelecimentos geradores mas com a população 

local, com distribuição de folhetos explicativos. 

Palavras chave: Resíduos de Serviço de Saúde. Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde. Gerenciamento Califórnia. Gerenciamento São 

Paulo.  

  



ABSTRACT 

The hospital waste is a matter of great importance because of the potential 

hazard. Brazil has some issues related to a correct medical waste 

management, there is difficult on a proper implementation of the waste 

management plan, in training, on understanding the resolutions, standards and 

laws and the cooperation of the employees on health area. 

This study was based on research and visits to hospitals in Sao Paulo, Brazil 

and San Francisco, California and compared the two countries in how the 

management plan was applied and understood most effectively. 

The ease of classification according to its origin was observed in California, the 

goal of supervision is to educate without issuing penalties. There is a concern to 

educate not only establishments but also the local population by distributing 

explanatory leaflets. 

Key Words: Medical Waste. Medical Waste Management. Califórnia 

Management. São Paulo Management. 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 10 

2. OBJETIVO .......................................................................................................... 14 

2.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 14 

2.2 Objetivo Específico .......................................................................................... 14 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 15 

3.1 História dos Resíduos ..................................................................................... 15 

3.2 Primeiros Hospitais .......................................................................................... 15 

3.3 Infecções e Lixo Hospitalar ............................................................................. 17 

3.4 Panorama Geral do Resíduo de Serviço de Saúde ......................................... 20 

3.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no Brasil ........... 22 

3.5.1 Classificação no Brasil ................................................................................. 22 

3.5.2 Acondicionamento ........................................................................................ 25 

3.5.3 Disposição do Resíduo de Serviço de Saúde no Brasil ............................... 28 

3.5.4 Tipos de Tratamento .................................................................................... 30 

3.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde na Califórnia ..... 30 

3.6.1 Classificação ................................................................................................ 30 

3.6.2 Simbologia e Acondicionamento .................................................................. 31 

3.6.3 Disposição do Resíduo de Serviço de Saúde nos Estados Unidos da 
America ..................................................................................................................... 33 

3.7 Legislações...................................................................................................... 35 

3.7.1 Legislação em São Paulo ............................................................................. 35 

3.7.2 Legislação na Califórnia ............................................................................... 35 

4. METODOLOGIA ................................................................................................. 36 

4.1 Características dos locais de estudo ............................................................... 36 

4.2 Coleta de dados .............................................................................................. 37 

5. DISCUSSÃO ....................................................................................................... 39 

5.1 Visitas na Califórnia ......................................................................................... 39 

5.1.1 St. Mary´s Medical Center ............................................................................ 39 

5.1.2 Lixeiras ......................................................................................................... 39 

5.1.3 Armazenamento interno ............................................................................... 40 

5.1.4 Armazenamento externo .............................................................................. 42 



 

 

5.2 Visita em São Paulo ........................................................................................ 49 

5.2.1 Lixeiras ......................................................................................................... 50 

5.2.2 Armazenamento interno ............................................................................... 51 

5.2.3 Armazenamento externo: ............................................................................. 53 

6. CONCLUSÃO ..................................................................................................... 56 

7. ANEXOS ............................................................................................................. 57 

8. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 104 

 

 



10 

 

1. INTRODUÇÃO 

A palavra lixo provém do latim lix e significa cinzas. Segundo definição do dicionário 
Aurélio, lixo pode ser definido como: 

1. Aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua, e se joga fora; entulho. 2. P.ext. 
Tudo o que não presta e joga fora. 3. Sujidade, sujeira, imundice. 4. Coisa ou 
coisas inúteis, velhas, sem valor. 5. Fig. V. ralé. (HOLANDA, 1995). 

Quando se refere a lixo, logo se pensa em coisas sem serventia, sujas e inúteis. 
Mas quando se refere a lixo hospitalar, logo se pensa que qualquer coisa que saia 
de um hospital, está contaminada.  

Resíduo Hospitalar ou Resíduo de Serviço de Saúde (RSS) é oriundo das diversas 
atividades realizadas em unidades hospitalares que atendam seres humanos, bem 
como a animais não racionais, podendo esta, serem clínicas, laboratórios, farmácias, 
universidades que ofereçam cursos na área de saúde, dentre outros. Esses resíduos 
são classificados de acordo com sua origem, uma vez que, dependendo da unidade 
geradora, estes podem ser encaminhados para reciclagem e compostagem, como 
plástico, papel, metal, vidro, restos de alimentos, etc. e parte encaminhado para um 
tratamento e disposição final adequado. (PEREIRA, SUELLEN SILVA, 2001)  

O Gerenciamento de Resíduos Perigosos feito de forma incorreta sem os cuidados 
necessários nos estabelecimentos de saúde, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS 1997), coloca em risco a saúde do profissional que gera os resíduos e 
também dos pacientes, visitantes e daqueles que manipulam posteriormente, como 
os funcionários da limpeza, lavanderia, manutenção, responsáveis pelo transporte, 
tratamento e disposição final e em alguns casos até catadores de lixo. Uma dupla 
situação de risco é ainda com os perfuro cortantes que podem causar acidentes 
como cortes e perfurações e ainda causando infecções através de algum agente 
infeccioso no caso de estarem contaminados. A OMS classifica os resíduos em duas 
grandes categorias: resíduos de saúde gerais dos quais representam 75 – 90% do 
total de resíduos; e os perigosos dos quais representam de 10 – 25% do total de 
resíduos hospitalares (RAFIEE, 2009). 

No Brasil, a lei não é cumprida adequadamente devido ao grande número de 
normas e as mesmas não serem claras e objetivas. O desconhecimento técnico das 
normas e cuidados em todas as fases do gerenciamento dos resíduos, desde a 
geração até a disposição final é comum principalmente entre profissionais da área 
da saúde e agentes de fiscalização. Atualmente há uma preocupação real com os 
impactos dos resíduos, pois houve um aumento na geração e consequentemente 
um comprometimento com a qualidade ambiental, a qualidade de vida, impactos 
socioeconômicos e sanitários inerentes a eles. E quando se fala nos impactos 
decorrentes dos resíduos, estes se estendem a todas as categorias; urbanas, 
comerciais, residenciais, de saúde, industriais, portos e aeroportos, dentre outros. 
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Existem normas, legislações, órgãos responsáveis e ainda sim o desconhecimento é 
grande. Há falta de conhecimento dos profissionais da área de saúde, além de fraca 
fiscalização e como algumas unidades não se comprometem com o gerenciamento, 
a municipalidade ainda assume alguma responsabilidade na gestão dos RSS nas 
etapas de coleta, transporte e disposição final.   

As leis e normas para o armazenamento, descarte, tratamento e disposição final 
adequado, foram criadas devido aos graves problemas observados na saúde 
ocupacional, saúde pública e no meio ambiente devido aos resíduos de saúde 
dispostos inadequadamente. Um dos problemas com a legislação brasileira é ser 
pouco clara e excessivamente detalhista, o que dificulta a compreensão por parte 
dos encarregados de limpeza e profissionais da área da saúde de forma que estes 
não conseguem interpretar qual o recipiente adequado para cada tipo de material, 
pois há muitos grupos e subgrupos.  

Em muitos hospitais não há contêineres adequados para separação, balança para 
pesar o resíduo ou até mesmo um local apropriado para o armazenamento externo. 
Nas unidades de saúde há pouco monitoramento interno relacionados aos: 
acidentes com perfuro cortantes; resíduo que não está sendo devidamente 
segregado e armazenado e se a destinação final está de forma correta. 

Há mais de 30 mil unidades de saúde no Brasil, produzindo resíduos e na maioria 
das cidades a questão da destinação final destes não é realizada de forma 
apropriada, pois predominam os lixões. (CAMPOS, 2008). A questão central que se 
coloca é sobre a periculosidade ou não dos resíduos hospitalares. As propostas para 
o gerenciamento dos resíduos hospitalares têm-se fundamento em padrões do 
Primeiro Mundo.  

No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) têm assumido o papel de orientar, 
definir regras e regulamentar a conduta dos diferentes agentes no que se refere à 
geração e manejo dos resíduos de serviço de saúde, com o objetivo de preservar a 
saúde e meio ambiente, garantindo sua sustentabilidade. Desde o início da década 
de 90, vêm empregando esforços no sentido da correta gestão, do correto 
gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e da responsabilização do gerador.  

Um marco desse esforço foi a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) CONAMA nº005/93 que definiu a obrigatoriedade dos serviços de saúde de 
elaborarem o Plano de Gerenciamento de seus resíduos. Este esforço se reflete 
atualmente com as publicações da RDC ANVISA nº 306/04 e CONAMA nº 358/05.  

Muitos profissionais da área ainda enfrentam alguma resistência por parte das 
instituições para cumprir o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde 
(PGRSS). São necessárias algumas mudanças, compra de materiais, reformas e 
treinamento o que implica em custos. O PGRSS é o documento que aponta e 
descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às 



12 

 

etapas de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final. Deve considerar as características e os riscos dos 
resíduos, as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente, os princípios da 
biossegurança de empregar medidas técnicas administrativas e normativas para 
prevenir acidentes. (ANVISA, 2006) 

A questão central que se coloca é em relação a periculosidade ou não dos resíduos 
de saúde. Os países desenvolvidos adotam uma política cautelosa e consideram 
que tais resíduos exijam um tratamento especial (perigosos, patogênicos, entre 
outras denominações). A recomendação é a incineração dos resíduos. 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA) revelou que, embora 
em poucos Estados os resíduos hospitalares fossem considerados perigosos do 
ponto de vista legal, em todos eles a autoclavagem ou a incineração eram 
recomendadas ou obrigatórias.  

Os EUA possuem 50 Estados e um Distrito Federal, tem uma área total de 9,37 
milhões de km2 (10% maior que o Brasil) e cerca de 318.892,096 habitantes no ano 
de 2014, como demonstrado na Tabela 1. Fonte: CIA World Factbook, outubro, 
2006.  

Tabela 1-Comparativo população e área EUA e Brasil 

ANO 2014 EUA BRASIL  
População  318.892,096 202,656,784 
Área 9,37 milhões de Km2 8,51 milhões de Km2 

Estados  50 26 e 1 DF 
 

O resíduo hospitalar nos EUA nunca foi uma preocupação até em meados de 1987, 
quando as praias de New Jersey e New York foram contaminadas com toneladas de 
seringas usadas. Com o medo da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) em alta, esse incidente marcou sobre o perigo dos resíduos 
hospitalares nas mentes das pessoas. Em resposta, o governo Federal dos Estados 
Unidos decretou o Medical Wasting Track Act (MWTA) que foi um programa federal 
de dois anos no qual a Us Environmental Protection Agency (EPA) foi obrigada a 
promulgar regulamentos sobre resíduos de saúde (EPA, 1988).  

Nossa civilização chega ao limiar do século XXI como a civilização dos resíduos, 
marcada pelo desperdício e pelas contradições de um desenvolvimento industrial e 
tecnológico sem precedentes na história da humanidade, enquanto populações 
inteiras são mantidas à margem, não só dos benefícios de tal desenvolvimento, mas 
das condições mínimas de subsistência.  

Neste trabalho propõe alinhar as regulamentações dos planos de gerenciamento de 
resíduos de serviço de saúde de São Paulo e Califórnia nos EUA, onde foi visto qual 
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gerenciamento é mais seguro e eficiente dentro dos estabelecimentos geradores de 
resíduos de saúde. 

Foram visitados o St.Mary´s Medical Center em San Francisco, Califórnia e o 
Hospital Rede D´Or São Luiz em São Paulo, Brasil. 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Comparar o PGRSS de São Paulo com da Califórnia identificando os aspectos 
positivos e negativos de cada um. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Mostrar as histórias dos hospitais desde a antiguidade e os primeiros relatos 
das infecções e cuidados nos estabelecimentos 

• Caracterizar os Planos de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 
Saúde através de visitas ao Hospital Rede D´Or São Luiz em São Paulo e St. 
Mary´s Medical Center em San Francisco. 

• Realizar um diagnóstico da situação nos dois Estados relacionados ao 
cumprimento dos planos, entendimento das unidades de saúde relacionado 
ao PGRSS 

• Identificar as diferenças nas etapas dos processos de PGRSS de cada 
Estado. 

 

.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 História dos Resíduos 

Os primeiros registros da presença humana mostravam que eles eram nômades. 
Sobreviviam de caça e pesca, moravam em cavernas, vestiam-se de peles e 
formavam uma população minoritária. Quando a alimentação ficava escassa, 
mudavam para outro ambiente e seus resíduos deixados por onde eles passavam se 
decompunham pela ação do tempo.  

Na Idade Média, a ideia dos resíduos remetia aos resíduos eliminados pelo 
organismo, como fezes, urina, pus e o próprio corpo em decomposição. As 
secreções dos indivíduos doentes eram especialmente temidas, pois na Idade 
Média, doença era geralmente associada a um castigo divino e as pessoas ligavam 
doença ao contato com os enfermos. Neste contexto os resíduos, que era 
associados à impureza e ao sofrimento físico e mental representavam uma ameaça 
ao homem, principalmente devido ao surgimento de grandes epidemias na Europa 
com alto índice de mortalidade. A palavra peste nem sempre se referia apenas a 
Peste Negra, pois havia outras doenças como tifo, varíola e cólera. (MARQUES e 
CRUZ, 2007). 

A partir da segunda metade do sec. XX, com novos padrões de consumo da 
sociedade industrial a produção de resíduos vem crescendo em ritmo superior à 
capacidade de absorção da natureza.  

De 2003 a 2014 a geração de resíduos no Brasil, segundo a Associação Brasileira 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) apresentou um aumento de 
29%, taxa cinco vezes maior que o crescimento populacional no período que foi de 
6%. E ainda segundo o levantamento, apenas 58,4% dos resíduos foram destinados 
para aterro sanitário o restante teve como destino os lixões, local considerado 
inapropriado por oferecerem risco à saúde e ao meio ambiente.  

3.2 Primeiros Hospitais 

A palavra hospital vem da raiz latina hospitalis, de hospes – hóspedes. O termo 
hospital tem hoje a mesma acepção de nosocomium de fonte grega que significa 
“tratar doentes” e como nosodochium significa “receber os doentes”, hospital 
significa uma instituição onde se acolhe alguém.  

O nome dos primeiros hospitais eram derivados do grego e designavam o objetivo 
principal de cada instituição. Alguns dos termos mais frequentemente usados era 
“Nosocomium” para os doentes, “Brephotrophium” para enjeitados, o 
“Orphanotrophium” para os órfãos, os “Ptochium” para os pobres que eram 
incapazes de trabalhar, “Gerotochium” para os idosos e “Xenodochium” para os 
peregrinos ou doentes. 

Segundo a OMS, informe técnico, número 122 de 1957:  
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“O hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde cuja função é 
dispersar a comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa quanto 
preventiva, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um 
centro de informação para os que trabalham no campo da saúde e para as 
pesquisas biossociais”. (Ministério de Educação e Saúde, 1944).  

As raízes mais remotas das instituições hospitalares são encontradas em duas das 
civilizações mais antigas; Egito e Índia. No Egito o hospital foi representado pelos 
templos de Saturno, considerados como primórdios da escola médica muitos 
séculos antes de Cristo (a.C.). Os doentes iam para os templos e ficavam juntos de 
viajantes e órfãos. Um dos únicos locais destinados ao atendimento dos doentes era 
o templo de Deir-el-Bahari, em Thebes, onde os pacientes eram atendidos pelo 
sacerdote Imhotep, médico do rei Djéser em 2800 a.C.. Nos mais antigos 
documentos literários encontrados sobre a Índia, são os textos médicos em 
sânscrito, datados em 1500 a.C. O elemento característico da arte médica da época 
foi a prática cirúrgica, que o profissional hindu revestia-se de cuidados higiênicos, 
como tomar banho todos os dias, aparar cabelos e unhas e se vestir de branco. 

Na Grécia havia os templos gregos que foram considerados como os precursores 
dos hospitais modernos, sendo que um desses templos, dedicados a Eusculápio, o 
deus da medicina, foi construído no ano de 1143 a.C.. Nesses templos, as 
assistências aos doentes eram espirituais e corporais. Havia o templo de Kos onde 
nasceu Hipócrates em 400 a.C., era um ginásio que abrigava centenas de pessoas. 

Na Índia, nos registros históricos há registro que o rei Aoka, considerado o maior rei 
de todos os tempos que, influenciado pelo budismo, construiu dezoito instituições 
hospitalares em 226 a.C. (CAMPOS, 1978).  

A medicina judaica sofre influência assírio-babilonesca, firmada na mística de 
purificação (higiene), com todo o ritual de preservação de certos alimentos, do 
banho das mulheres e da circuncisão cuja origem, se perde na noite dos tempos. 

Só a partir do século IV, com o crescimento do cristianismo os hospitais se 
expandiram. Eram comandados por sacerdotes e religiosos e esses monastérios 
serviam de refúgio para viajantes e doentes pobres. Ali, havia o infirmitorium 
(verbete latino) que significa onde se tratavam os pacientes e onde se abrigava um 
jardim com plantas medicinais e farmácia. Os infirmitorium serviram de modelo para 
os hospitais modernos.  

Em Roma, a primeira fundação foi o Fabíola por volta de 400 d.C.. São Jerônimo 
dizia que: 

 “...ela, antes de todos, fundou um nosocomium para cuidar de doentes de rua e de 
pessoas que sofrem com doença e pobreza.” (Ep. LXXVII; “Ad Oceanum, de morte 
Fabíola”, PL, XXII, 694).  



17 

 

Em Paris, foi construído por volta de 651 d.C. o Hotel Dieu e ainda é um hospital até 
os dias de hoje.  

No Japão, o hospital mais antigo foi criado em 758, pela imperatriz Komyo.  Quando 
os navegantes portugueses chegaram à costa do Japão devido uma tempestade, 
São Francisco Xavier foi para lá e implementou uma igreja católica e hospitais para 
tratamento gratuito, em 1549. Após os missionários serem expulsos do Japão, 
cessaram todas as atividades estrangeiras por ali. Com a abertura dos portos, 
consequente a penetração da esquadra norte-americana de Perry, na baia Uraga 
em 1853, cessou o secular isolamento do Japão. Novamente logo se fez a influência 
médica europeia, desta vez por intermédio dos Holandeses que fundaram em Iedo, 
atual Tóquio, a escola médica em 1857, adquirida pelo governo japonês três anos 
mais tarde. 

Nas Américas, o primeiro hospital foi construído no México em 1524. No Brasil, Bráz 
Cubas fundou a Santa Casa de Misericórdia em Santos em 1543, o hospital atendia 
navegadores, nativos, colonos e escravos. Foi construído num povoado de 
Enguagassú sendo que o Hospital deu origem ao nome da cidade de Santos. Foi 
destruído mais de uma vez e acompanhou o crescimento do porto, da cidade e do 
país e existe até hoje. (Ministério da Educação e Saúde, 1944). 

O Canadá construiu seu primeiro hospital em 1637 em Quebec e os Estados Unidos 
em 1663, cuja população alvo de cuidados eram os feridos da guerra em uma das 
ilhas de Manhattan em New York. (Ministério da Educação e Saúde, 1944; LISBOA, 
2002; ANTUNES, 1991). 

3.3 Infecções e Lixo Hospitalar 

Desde a antiguidade a.C., os hospitais eram espaços abertos para receber viajantes, 
doentes no mesmo ambiente, faziam cirurgias, os cadáveres e as pessoas ficavam 
juntos e ratos e insetos disputavam comida com os pacientes. Para os ricos, os 
médicos iam às suas casas e ali providenciavam todo atendimento necessário. A 
infecção surgiu como consequência das precárias condições em que as pessoas 
eram dispostas e atendidas nesses espaços. Desde a Idade Média os resíduos eram 
associados ao pecado e doença. Acreditavam que quando se contraia uma doença 
era um pecado divino. Nessa época, os resíduos eram constituídos basicamente de 
carcaças de animais, restos de alimentos e resultantes da atividade fisiológica 
humana, como fezes e urina, que eram jogados pela janela (Figura 1). 
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Fig. 1:Despejo de dejetos. 

 

Fonte: Eigenheer, 2009. 

Pacientes e cadáveres ficavam no chão, sobre um colchão de palha, acreditavam 
que o banho não deveria ser tomado mais que três vezes ao ano, porque com a 
abertura dos poros poderia causar doenças. Roupas só eram trocadas depois de 
estarem muito sujas ou velhas. Até meados do séc. XVIII o hospital não era um local 
para se curar e sim um local para assistência aos pobres que estavam morrendo. 
(HAUSER, 2011).  

A infecção surgiu nos hospitais como consequência das precárias condições em que 
as pessoas ficavam dispostas e eram atendidas naquelas instituições.  

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865), médico húngaro, foi trabalhar como 
assistente numa clínica obstétrica que tinha uma perversa fama devido ao alto índice 
de mortalidade das pacientes em meados do séc XVIII. Eram duas clínicas, sendo 
que em uma o índice de mortalidade era de três a dez vezes maiores que na outra 
clínica.  Em uma clínica trabalhavam médicos professores e estudantes e na outra, 
médicos e parteiras. Semmelweis observou que em uma das clinicas, os 
funcionários manipulavam cadáveres e depois manipulavam as parturientes e era 
onde tinha o maior número de óbitos e na outra clínica, manipulavam apenas as 
parturientes e ali o número de óbitos era baixíssimo. Ele intuiu que partículas dos 
cadáveres eram passadas através das mãos dos professores e estudantes para as 
parturientes que causava a febre puerperal e concluiu através de um estudo 
estatístico que os funcionários deveriam lavar as mãos antes de atender os 
pacientes. Neste simples ato, conseguiu reduzir as taxas de infecção de 11,4% para 
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1,3% num período de sete meses. Foi quando começaram a surgir as primeiras 
medidas básicas de controle de infecção. 

Na Inglaterra, no final do séc. XIX, Florence Nightingale (1820-1910), enfermeira 
nascida na Itália, mudou a realidade dos hospitais na época, ela atendia feridos da 
guerra da Criméia na Inglaterra e os hospitais eram onde mortos e feridos conviviam 
no mesmo leito, roedores e insetos disputavam comida com os doentes. Ela foi a 
precursora dos conhecimentos que hoje se aplica na administração hospitalar e na 
enfermagem. Contribuiu na reorganização dos hospitais, com implantações de 
medidas para o controle de infecções hospitalares, com a preocupação voltada para 
os cuidados com a higienização, isolamento dos enfermos, atendimento individual, a 
utilização controlada da dieta e redução dos leitos no mesmo ambiente, instituindo 
medidas de organização, sistematização do atendimento e treinamento de pessoal, 
especialmente as práticas higiênico-sanitárias que estabeleceu e que colaboraram 
para a redução das taxas de mortalidade hospitalar da época. No hospital para 
Florence, a saúde era um bem maior produzido, a morte era um visitante fortuito e 
indesejável e a melhoria da qualidade de vida era uma busca constante.  
(NIGHTINGALE, 1989) 

No nosso país as epidemias eram frequentes e a febre amarela já aparecia desde o 
séc. XVII. A Capital Federal, Rio de Janeiro, estava longe de ser a Cidade 
Maravilhosa. A cidade estava acometida da febre amarela, peste bubônica e varíola. 
A infraestrutura era precária, o lixo se acumulava nas ruas sempre cheias de 
transeuntes, o abastecimento de água era precário e esgotamento sanitário 
praticamente inexistia. A população vivia em habitações coletivas conhecidas como 
cortiços, as ruas eram estreitas que dificultava a ventilação. Quando Rodrigues 
Alves assumiu a presidência, ele designou um jovem cientista indicado pelo Emile 
Roux, diretor do Instituto Pasteur na época, Oswaldo Cruz (1872-1917), que era 
considerado um “brilhante discípulo”, ainda desconhecido no Brasil, mas que já tinha 
conquistado uma sólida reputação científica antes dos trinta anos. Oswaldo Cruz 
desempenhou sua tarefa com extrema competência. Para a diminuição dos casos 
de febre amarela, organizou uma campanha de mata mosquitos, assim combateu os 
focos dos insetos. Apesar de ter havido controvérsia da população os casos de febre 
amarela diminuíram consideravelmente. Após este sucesso inesperado, Oswaldo 
Cruz voltou sua atenção para a peste bubônica. Comprou ratos mortos da 
população, ordenou o recolhimento do lixo sob pena de multa, isto gerou também 
um controle da doença. O objetivo seguinte de Oswaldo Cruz foi a eliminação da 
varíola. A vacina desenvolvida por Edward Jenner, já havia a mais de cem anos, e 
esta não havia sido inserida no Brasil. Oswaldo Cruz, instituiu a vacinação 
obrigatória contra a varíola, fato esse, muito polêmico na época que teve como 
consequência a Revolta da Vacina.  

A população se revoltou contra os métodos aplicados para a vacinação obrigatória, 
quando as brigadas sanitárias iam às casas das pessoas para aplicar a vacina à 
força. Em vez do diálogo, Oswaldo Cruz impôs que todos deveriam ser vacinados 
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independentes da aceitação. Em dois anos as mortes por varíola reduziram de três 
mil e quinhentos mortos para nove. (CRUZ e MARQUES, 2007). 

No Brasil, as primeiras referências ao controle de contaminação hospitalar, termo 
usado na época, surgiram na década de 50, com questionamentos quanto a 
medidas ambientais, práticas relativas aos procedimentos invasivos como técnicas 
assépticas, processos de esterilização de material hospitalar e aparecimento de 
micro-organismos resistentes. (SARVIER,1997) Isto, porque era comum, 
especialmente em cidades menores, que a remoção dos resíduos, mesmo os 
potencialmente contaminados eram deixados ao encargo dos serviços regulares de 
limpeza pública. 

Em São Paulo, um dos primeiros relatos sobre problemas com resíduo hospitalar foi 
1951 quando o Hospital Municipal de São Paulo vendia sobras de refeições e restos 
de pacientes para chacareiros, para engorda de suínos. Houve um alto risco de 
contaminação devido aos restos alimentares de pacientes com tuberculose, por 
exemplo. A orientação estabelecida na ocasião era de que todos os resíduos 
hospitalares fossem recolhidos com veículos reservados para tal fim e incinerados 
pelas prefeituras das grandes cidades. (LUZ, 1972)  

Em 29 de dezembro de 1951 a lei estadual 1561-A, estabeleceu em seu artigo 165, 
que todos os hospitais deveriam possuir sistema de coleta de lixo que oferecesse 
garantias de higiene e assepsia e que os resíduos resultantes de intervenções 
cirúrgicas deveriam ser incinerados. Em 1º de junho de 1963, a lei municipal 6297, 
determinou que devessem dispor de incineradores todos os hospitais, sanatórios, 
casas de saúde, maternidades, ambulatórios, creches e outros. A lei não chegou a 
ser regulamentada, não foram especificados exatamente quais resíduos deveriam 
ser incinerados, nem estabelecidos requisitos mínimos para os incineradores. Como 
decorrência as tentativas da sua aplicação revelaram-se infrutíferas e inviáveis. 

Vários eventos internacionais e nacionais foram realizados para a discussão de 
estabelecimento do controle de infecções hospitalares. Dentre eles, o da década de 
70 foi o de maior repercussão, do qual várias organizações participaram e dentre 
delas o Centro de Controle de Doenças (CDC) de Atlanta. Neste momento, teve 
início ao reconhecimento da infecção hospitalar pelo CDC dos Estados Unidos, do 
qual se tornou um dos principais centros de referência para estudos, estratégias e 
ações de controle. Na mesma década, nos Estados Unidos, a remoção e destinação 
final dos resíduos hospitalares eram consideradas problemas de competência dos 
próprios estabelecimentos geradores e não atribuição dos setores de limpeza 
pública da cidade, medida que prevalece até hoje. 

3.4 Panorama Geral do Resíduo de Serviço de Saúde 

O gerenciamento de RSS é um desafio para os hospitais dos países em 
desenvolvimento.e isto pode resultar em problemas de infecção hospitalar 
(Kanclerski 2008). Estes países são acometidos por práticas impróprias de 
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gerenciamento de resíduos de saúde que se torna um desafio para a saúde pública 
e ocupacional (de Vias SJ 2009). 

O resíduo hospitalar é de grande risco, pois nele pode conter resíduos biológicos 
como: órgãos, tecidos, líquidos corpóreos; agulhas; lâminas de bisturi; vidrarias de 
laboratórios; resíduos químicos, rejeitos radioativos (material radioativo ou 
contaminado usado na medicina nuclear ou tomografia por emissão de pósitrons 
acoplados a tomografia computadorizada- Pet/Ct; laboratórios de análises clínicas e 
radioterapia); resíduos comuns que se equiparam aos domiciliares.  

No PGRSS são definidos os procedimentos corretos de gerenciamento dos resíduos 
de serviço de saúde, bem como as implicações destes na preservação ambiental; 
racionalizar o consumo de material evitando desperdícios, prevenir e reduzir riscos à 
saúde e meio ambiente, minimizar a quantidade de resíduos contaminantes e 
perigosos gerados; orientar profissionais da saúde quanto ao manejo correto dos 
resíduos gerados a fim de evitar contaminação acidental; cumprir a legislação 
vigente. (EIGENHEER, 2000). 

Nos resíduos onde predominam riscos biológicos, é considerado o conceito de 
cadeia de transmissibilidade de doenças que envolvem características do agente 
agressor, tais como capacidade de sobrevivência, virulência, concentração e 
resistência, da porta de entrada do agente agressor às condições de defesas 
naturais do receptor. Tendo em vista esses conceitos, foram publicadas as 
resoluções RDC ANVISA nº 306/04 que dispõe sobre o gerenciamento interno e a 
RDC CONAMA nº 358/05 que dispõe sobre o gerenciamento externo dos RSS. Em 
meio a vários pontos significantes das resoluções destaca-se a importância dada à 
segregação na fonte, a orientação para os resíduos que necessitam de tratamento e 
à possibilidade de uma solução diferenciada para disposição final, desde que 
aprovadas pelos órgãos de Meio Ambiente, Limpeza Urbana e de Saúde.  

A RDC CONAMA nº358/05 trata do gerenciamento sob o prisma da preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente. Promove a competência dos órgãos 
ambientais estaduais e municipais para estabelecerem critérios para o licenciamento 
ambiental dos sistemas de tratamento e destinação final dos RSS. 

A RDC ANVISA nº306/04 concentra sua regulação no controle dos processos de 
segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final. Estabelece procedimentos operacionais em função dos riscos 
envolvidos e concentra seu controle na inspeção dos serviços de saúde. 

Há controvérsias em relação as categorias de resíduos hospitalares nas agências 
federais dos EUA. A EPA e outras agências federais definem terminologias 
consistentes para os resíduos e cada Estado tem seu PGRSS desenvolvido através 
de programas sobre resíduos de saúde no âmbito federal baseado no MWTA feito 
em 1988 pelo Congresso Federativo do qual estabeleceu: 
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...”qualquer resíduo sólido gerados no diagnóstico, pesquisa, tratamento, 
imunização, produção ou testes biológicos de humanos ou animais”. 

3.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no Brasil 

O PGRSS no Brasil tem um manual dividido em duas partes onde a primeira parte 
aborda as discussões relativas ao campo institucional, legal, normativo e técnico: 

1- Evolução do quadro legal das questões relativas à gestão dos resíduos 
sólidos e do gerenciamento RSS. 

2- As definições, classificações, riscos potenciais ao meio ambiente e à 
saúde, sistema de limpeza urbana dos resíduos sólidos e dos RSS. 

3- Considerações à respeito dos Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos e 
Planos de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde. 

A segunda parte aborda a aplicação dos conceitos e normativas na prática, ou seja, 
orienta a elaboração do PGRRS nos diferentes estabelecimentos de saúde. Ele é 
constituído por um passo-a-passo que mostra as diferentes etapas de implantação 
de um PGRSS e sugestões de como montar os documentos para o PGRSS.  

O manual, com 189 páginas e 10 capítulos, detalha nos anexos a classificação dos 
RSS por grupos, os processos de minimização e segregação, os procedimentos 
recomendados para o acondicionamento e tipos de tratamento.  Reúne as 
legislações e normas relacionadas aos resíduos. Para facilitar o entendimento um 
glossário reúne as expressões, vocabulário técnico e há ainda uma lista de siglas 
utilizadas. Documentos e livros sobre o assunto estão agrupados nas referências 
bibliográficas. 

3.5.1 Classificação no Brasil 

Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública a Norma 
Brasileira (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
classifica os resíduos sólidos em duas classes: Classe I e Classe II. 

Os resíduos Classe I, denominados perigosos, são aqueles que em função das suas 
propriedades químicas, físicas ou biológicas podem apresentar riscos à saúde e ao 
meio ambiente. São caracterizados por possuírem uma ou mais das seguintes 
propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. 

Os resíduos Classe II são denominados não perigosos e subdivididos em duas 
classes: Classe II-A e Classe II-B. 

Classe II-A – não inertes podem ter as seguintes propriedades: biodegrabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. 
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Os resíduos Classe II-B – inertes não apresentam nenhum dos seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, com 
exceção dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. 

De acordo com a RDC ANIVSA nº 306/04 e a RDC CONAMA nº358/05 os RSS são 
classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. 

 

Grupo A: 

Engloba componentes com possível presença de agentes biológicos, que por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas 
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. 
Simbologia Figura 2. 

A1-cultura e estoque de micro-organismos entre outros; 
A2-carcaças, peças anatômicas, vísceras, entre outros; 
A3-peças anatômicas (membros) do ser humano, entre outros; 
A4-kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, quando descartados, entre 
outros; 
A5-órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, entre outros. 
 
Fig. 2: simbologia infectante. 

 
Fonte: Seton, 2016. 
 
Grupo B:  
 
Contem substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, 
reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. 
Simbologia Figura 3. 
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Fig. 3: Químicos. 

 
Fonte: Mil ideias, 2016. 
 
Grupo C:  

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados 
nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, como, por exemplo, 
serviços de medicina nuclear e radioterapia, etc. Simbologia, Figura 4. 

 

Fig. 4: radioativo. 

 

Fonte: Encart Ale, 2016. 

 

Grupo D: não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras de 
alimentos e do preparo dos alimentos, resíduos das áreas administrativas, etc. 
Simbologia, Figura 5. 
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Fig. 5: recicláveis. 

 

Fonte: Croove, 2012. 

 

Grupo E: material perfuro cortante ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, 
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 
espátulas e outros similares. 

3.5.2 Acondicionamento 

Grupo A 

Saco branco leitoso com simbologia internacional de infectante; sacos coloridos para 
lavanderias hospitalares e vermelho para peças anatômicas; para perfuro cortante 
contaminado com residuo infectante caixa rigida de plástico ou de papelão com a 
simbologia de infectante. Figuras 6, 7, 8 e 9. 

 

Fig. 6: Saco branco leitoso. 

 

Fonte: prime cirúrgica, 2016. 
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Fig. 7: Saco colorido infectante. 

  

Fonte: prime cirúrgica, 2016. 

 

Fig. 8: Caixa rígida de plástico. 

  

Fonte: bio-brasil, 2016.  

 

Fig. 9:caixa rígida de papelão. 

 

Fonte: prime cirúrgica , 2016. 

 

Grupo B 

Saco laranja com simbologia de perigo, caixa coletora perfuro cortante laranja com 
simbologia e caixa plástica com tampa de rosca laranja. Figuras 10,11 e 12. 



27 

 

Fig. 10: saco plástico laranja. 

   

Fonte: martec clear, 2016. 

 

Fig. 11: Caixa descarpac perfuro cortante laranja 

 

Fonte: bio-brasil, 2016. 

 

Fig. 12: caixa rígida com tampa de rosca laranja. 

    

Fonte: cirúrgica estilo, 2016. 

 

Grupo C 
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Tambores específicos para proteger da radiação. Figura 13. 

Fig. 13: tambores. 

 

fonte: http://escolakids.uol.com.br/cesio-137-em-goiania.htm 

 

Grupo D 

Saco preto de lixo comum e lixeiras coloridas para resíduo reciclável. Figura 14 e 15. 

Fig. 14: saco preto lixo comum. 

 

Fonte: Destak Sul Descartáveis, 2016. 

Fig. 15: Lixeiras coloridas para resíduo reciclável. 

 

Fonte: Nowak, 2016. 
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Disposição do Resíduo de Serviço de Saúde no Brasil  

Através da RDC 306/04, o PGRSS deve ser elaborado com normas relativas a 
coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, 
estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. 

1. Manejo: manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos e, 
seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até disposição 
final, incluindo seguintes etapas: 
1.1. Segregação: separação dos resíduos no momento da geração. 

1.2. Acondicionamentos: embalar os resíduos segregados, em sacos ou 

recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de ruptura e punctura. 

1.3. Identificações: consiste no conjunto de medidas que permite o 
reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e nos recipientes, 
fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 

1.4.  Transporte interno: consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração 
até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento 
externo com a finalidade de apresentação para a coleta. 

1.5. Armazenamento temporário: consiste na guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo ao ponto de 
geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o 
deslocamento entre pontos geradores e ponto destinado à apresentação 
para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com 
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação 
dos sacos em recipientes de acondicionamento, 

1.6. Tratamento: consiste na aplicação de método, técnica ou processo que 
modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou 
eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano 
ao meio ambiente. 

1.7. Armazenamento externo: consiste na guardo dos recipientes de resíduos até 
a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso 
facilitado para veículos coletores.  

1.8. Coleta e transporte externos: consistem na remoção dos RSS do abrigo de 
resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou 
disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das 
condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 
população e meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 
dos órgãos de limpeza urbana. 

1.9. Disposição final: consiste na disposição de resíduos no solo, previamente 
preparados para recebê-los, obedecendo a critérios de construção e 
operação e com licenciamento ambiental de acordo com a RDC CONAMA 
nº237/97. 
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3.5.3 Tipos de Tratamento 

Os RSS em São Paulo são destinados para tratamento de acordo com sua natureza 
a cinco instalações no município ou em sua proximidade, licenciadas pela 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo- CETESB para 
desativação eletrotérmica- ETD, autoclavagem, cremação e incineração. Os 
resíduos já com características de não periculosidade são destinados a aterros 
sanitários 

3.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde na Califórnia 

O documento de PGRSS da Califórnia indica como gerenciar o resíduo medico 
hospitalar na geração, nas estações de transferências e nos locais de tratamento. 
Este plano também direciona como os documentos devem ser preenchidos e 
armazenados, bem como deve ocorrer o transporte dos materiais. A lei da Califórnia 
interage com a lei Federal realizando uma regulamentação única. Estas leis, não são 
apenas para os locais de grande porte, e sim para quaisquer locais que gerem 
resíduos de saúde.  

No PGRSS da Califórnia, que é atualizado anualmente, contém 59 páginas e 11 
capítulos.  

3.6.1 Classificação  

Os EUA se basearam na OMS, que classifica os resíduos em oito categorias: 

1. Resíduo Infectante: resíduo que pode transmitir infecções de vírus, bactérias 
ou parasitas aos humanos, por exemplo: cultura de laboratórios, tecidos, 
swab (cotonetes usados para coleta de material em laboratórios), 
equipamentos e excreções.  

2. Perfuro cortante: resíduo perfuro cortantes como agulhas, bisturi, laminas, 
navalhas, etc. 

3. Patológicos: tecido humano ou fluido, por exemplo: membros, sangue e 
fluidos corpóreos. 

4. Radioativo: líquido não utilizado em radioterapia ou pesquisa laboratorial, 
equipamentos de vidro contaminados, etc. 

5. Químico: reagentes de laboratório vencidos, revelador de filmes de imagem, 
desinfetantes. 

6. Farmacêuticos: medicamentos vencidos e contaminados. 
7. Contêineres pressurizados: cilindro de gás, cartuchos de gás. 
8. Resíduo comum (UMW): sem risco à saúde humana por não conter sangue 

ou fluidos corpóreos, por exemplo: papéis de escritório, embalagens, resíduos 
de cozinha, resíduo de varreduras gerais, etc.  
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3.6.2 Simbologia e Acondicionamento 

Sharps – Agulhas, vidros quebrados, lâminas, e outros. Caixa rígida vermelha com 
simbologia internacional de infectante que possa ser visto por todos os lados da 
caixa. (Figura 16): 

Fig. 16: caixa rígida vermelha. 

 

: Fonte: princenton, 2016. 

 

Biohazard – resíduo infectante, sangue, Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
contaminado, culturas, tubos IV. Saco vermelho com simbologia internacional e tem 
que estar escrito “resíduo infectante”, segundo o MWMA. (Figura 17): 

 

Fig. 17: saco plástico vermelho. 

 

Fonte: amazon, 2016. 

 

Trace Chemo- quimioterápicos, ampolas vazias, seringas vazias, agulhas, luvas, 
itens que tiveram contato com quimioterápicos. Caixa plástico rígido amarelo escrito 
“quimio” que possa ser visto em todos os lados (Figura 18):  
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Fig. 18: Caixa plástico rígido amarelo escrito “quimio”. 

  

Fonte: bemishealthcare, 2016. 

 

Patológicos: caixa de plástico rígido cinza (Figura 19): 

 

Fig. 19 caixa de plástico rígido cinza. 

 

Fonte: bemishealthcare, 2016. 

 

Farmacêuticos: caixa de plástico rígida azul ou preta. (Figura 20 e 21): 

Fig. 20: caixa plástica rígida azul. 
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Fonte: bemishealthcare, 2016. 

Fig. 21: caixa plastic rígida preta. 

  

Fonte: bemishealthcare, 2016. 

 

Comum, orgânico e reciclável: A lixeira preta para comum, azul para reciclável e 
verde para orgânico. (Figura 22): 

Fig. 22: Lixeira preta, azul e verde. 

 

Fonte: mid state solid waste and recycling, 2016. 

 

3.6.3 Disposição do Resíduo de Serviço de Saúde nos Estados Unidos da 
América 

Estágio 1- coleta e segregação: os RSS devem ser coletados em contêineres fortes 
e resistentes a quebras durante o processo de manuseio. Não pode ser colocado 
agulhas usadas, seringas ou outras ferramentas contaminadas no lixo comum ou 
reciclável, senão todo o resíduo se contamina e se torna infectante. A segregação 
também deve ser realizada entre resíduos sólidos e líquidos. Categorizando o RSS 
com a segregação correta para isolar e manusear cada resíduo de maneira 
apropriada. Para este propósito, a segregação é feita em contêineres coloridos, com 
etiqueta com código e sacolas plásticas.  
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Estágio 2- armazenamento e transporte: requerimentos específicos para as 
instalações do armazenamento, como uma área segura inacessível ao público e 
também separado da área de consumo de alimentos. As instalações do 
armazenamento devem vir acompanhadas de um freezer e ar condicionado para 
colocar o resíduo de saúde se necessário. Algumas instalações até mesmo 
fornecem e providenciam veículos especiais e dispositivos de proteção para 
manusear e transportar RSS. Lembrar-se de observar e manter a manutenção dos 
equipamentos de proteção periodicamente para não ser uma fonte de transmissão 
de infecções.  

Estágio 3- tratamento: são necessários que o funcionário que manipula os resíduos 
nesse trabalho esteja de acordo com a regulamentação da lei pela Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) para garantir que o resíduo hospitalar 
regulamentado é adequadamente manuseado. O processo de tratamento usará 
vários equipamentos para resíduos de saúde que variam no manuseio, carreto, 
trituração, transporte, redução do tamanho, compactadores para esterilizar ou 
reciclar. Os equipamentos a seguir são necessários para processar adequadamente 
o resíduo na ordem de reduzir o perigo, e preservar o meio ambiente: 

Carretos e contêineres: comumente usado para coletar os RSS. Por exemplo: lixeira 
basculante, contêineres, compactadores podem ser usados para a coleta de RSS. 

Esteira- o equipamento ajuda a separar os resíduos. 

Esterilizador: como autoclave, triturador, redutor de tamanho. 

Manipulando o resíduo: como compactador, contêineres, pré-triturador e sistema de 
liquefação. 

Sistema de reciclagem: enfardadeiras e equipamentos de redução.  

Tipos de tratamento 

Tipo 1- Incineração: para tratamento de RSS.  

Tipo 2- Não incineradores como autoclave, irradiação e métodos químicos que 
também pode ser indicado para tratamento de RSS, como o sistema de autoclave 
que é utilizado para fluidos corpóreos, lâminas e resíduo microbiológico de 
laboratório. 

Estágio 4- disposição final: nos EUA para resíduo sólido, uma vez que os geradores 
de RSS aderiram as regulamentações para coletar, armazenar, transportar e tratar 
seu resíduo eles podem usar o aterro municipal de sua cidade ou o sistema de 
esgoto para disposição final. Para o sistema de esgoto, após a autoclavagem dos 
fluidos, há necessidade de algumas precauções para não ocorrer entupimento ou 
vazamento.  
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3.7 Legislações 

3.7.1 Legislação em São Paulo 

A lei federal sobre Saneamento Básico não define RSS entre os resíduos 
componentes do serviço público, e atribui às empresas privadas as 
responsabilidades sobre seu manejo e decorrente custo. No setor municipal, na Lei 
13478/2002 está instituída a Taxa de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (TRSS) 
que juntamente com outras receitas, compõe o Fundo Municipal de Limpeza Urbana 
(FMLU), destinado a custear os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos RSS de utilização obrigatória, prestados em regime público 
pelas concessionárias locais.  

Há ainda a constituição, leis federais, leis municipais, portarias, decretos, normas e 
resoluções relacionadas aos resíduos de saúde, como por exemplo: 

• Constituição Federal- cap. IV 
• Constituição do Estado de São Paulo- cap. IV. 
• Política Nacional Resíduo Sólido PNRS- Lei nº 12.305/2010. 
• Política Nacional do Meio Ambiente PNMA- Lei nº 6938/1991 e nº 9605/1998. 
• Política Nacional do Saneamento Básico PNSB- Lei nº 11.445/2007. 
• Política Estadual do Resíduo Sólido SP PERS- Lei nº 12.300/2006 e Lei nº 

12.478/2002. 
• Política Municipal do Estado de São Paulo PMSP- Lei Municipal nº 

13.478/2002. 
• Resoluções: CONAMA Nº 358/05 

ANVISA nº 306/04 
Portaria 3214/78, NR 07, NR 32 
Norma CETESB P4.262, Portaria nº21/08 CVS. 
Portaria Limpurb/SES 05/2008, Limpurb/SES 06/2008 

• Normas ABNT: NBR nº 7.500, 7.503, 9.191, 10.004, 12.809, 12.810, 13.853. 

3.7.2 Legislação na Califórnia 

Os regulamentos sobre resíduos de saúde foram promulgados pela Agência de 
Proteção Ambiental (EPA) do governo Federal. 

EM 1988, o Congresso realizou a primeira lei significativa em relação aos resíduos 
de saúde, o MWTA que foi um projeto piloto de dois anos feito pela EPA em 24 de 
março de 1989, aplicado em quatro Estados; New York, New Jersey, Connecticut e 
Rhode Island e Porto Rico e terminou em 21 de junho de 1991 sobre gerenciamento 
de resíduos de saúde para os geradores de RSS se organizarem, após encontrarem 
várias embalagens contendo resíduos de saúde em algumas praias nos EUA, pois 
antes desse evento não havia um plano específico para o gerenciamento de 
resíduos de saúde. Após o vencimento em 1991 a maior parte da responsabilidade 
passou para os governos estaduais. (COOL e GILBERT, 1991). 
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O EPA concluiu que as informações recolhidas durante esse período foi que o 
potencial causador das doenças dos resíduos hospitalares é maior no ponto de 
geração. Assim, o risco para o público em geral de doenças causadas pela 
exposição aos resíduos de saúde é provável que seja mais baixa do que para os 
trabalhadores da área de saúde.  

Após os dois anos do MWTA em 1991, os estados assumiram os regulamentos para 
resíduos de saúde através do guia que foi desenvolvido pelo programa de dois anos.  

No Estado da Califórnia, nos EUA os resíduos hospitalares são manipulados de 
acordo com o Medical Waste Management Program através do Medical Waste 
Maganement Act e algumas jurisdições são supervisionadas pelo California 
Department of Public Health (CDPH). Os EUA têm o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos de Saúde regulamentado pelas leis federais e cada Estado tem o seu 
programa que são atualizados anualmente. 

Leis e Regulamentos: 

Sessões de Código de Recursos Públicos:  

• CCR Titulo 27, Seções 20510-20706. 
• CCR Titulo 14, Seções 17301-17350, 17400-17405. 
• Medical Waste Management Act, Seções 117600-118360. 

4. METODOLOGIA 

Nesse estudo pretende-se apresentar as diferenças no gerenciamento de resíduos 
no Estado da Califórnia, nos EUA e São Paulo. 

Este estudo será feita através de análises dos documentos, legislações, da 
participação dos funcionários e visitas com registro fotográfico nos locais de 
interesse para o estudo. Os hospitais escolhidos têm a quantidade de leitos 
aproximada para uma melhor e mais justa comparação. 

4.1 Características dos locais de estudo 

Em São Paulo, através de palestras sobre Resíduos de Saúde que são oferecidas 
na empresa UTR- Unidade de Tratamento de Resíduo S/A, que trata RSS para os 
geradores da cidade de São Paulo e arredores para estudantes e funcionários da 
área da saúde. E em palestras feitas dentro dos hospitais e universidades. Foi feita 
uma visita monitorada em novembro/2016 no Hospital Rede D´Or São Luiz em todas 
as instalações do hospital com entrevista à responsável pelo gerenciamento dos 
resíduos do hospital. 

Nos Estados Unidos, na Califórnia em Julho/2016, onde foi feita uma visita 
monitorada pelo hospital St. Mary´s em todas as instalações do hospital, com 
entrevista à responsável pelo gerenciamento dos resíduos no hospital e foi feita 
também uma visita ao Departamento de Saúde Pública de San Francisco com uma 
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entrevista à responsável pela fiscalização onde foi obtido o documento do Plano de 
Gerenciamento da Califórnia. 

4.2 Coleta de dados 

Inicialmente foi feito um estudo de pesquisa sobre o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Saúde em todos seus aspectos e como funcionam dentro dos 
estabelecimentos de saúde.  

Com as visitas no Hospital St. Mary´s e em SP, foi possível acompanhar in loco 
todos os passos referentes ao gerenciamento e foi feita uma entrevista com a 
responsável pelo gerenciamento dos resíduos do hospital. No Departamento de 
Saúde Pública de San Francisco foi feita uma entrevista com a fiscal responsável 
pelos RSS.  

Através da comparação dos dados obtidos nas visitas e análise documental foi 
demonstrado as principais diferenças entre os dois estados de cada país Tabela 1. 
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Tabela 1. Conteúdo do Plano de Gerenciamento 

São Paulo Califórnia 
Introdução Provisões Gerais 

Políticas de Resíduos Sólidos Definições 
Resíduos sólidos, resíduo de serviços de 

saúde e meio ambiente 
Poder e deveres 

Gestão integrada de resíduos de 
serviços de saúde 

Requerimentos para pequenos 
geradores 

Passo-a-passo: como elaborar e 
implementar o PGRSS 

Requerimentos para grande geradores 

Anexos Transportadores para resíduo 
hospitalares 

Glossário Licenças de instalação para tratamento 
de resíduos hospitalares 

Siglas utilizadas Tratamentos 
Referências bibliográficas Contenção e armazenamento/ 9.5 

gerenciamento de resíduos em caso de 
acidentes 

Resolução da Diretoria Colegiada 
ANVISA- RDC nº 306, de 7 de dezembro 

de 2004. 

Aplicação 
Suspensão ou revogação 

 

O recurso fotográfico dos ambientes de estudo foi empregado para retratar as 
formas de acondicionamento e salas de armazenamento dos RSS. 
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5. DISCUSSÃO  

5.1 Visitas na Califórnia 

5.1.1 St. Mary´s Medical Center 

As visitas na Califórnia foram feitas no dia 14 de junho de 2016 no St. Mary´s 
Medical Center, hospital localizado na cidade de San Francisco, com 430 leitos, 
fundado em 1857 (Figura 23 A e B).  

Fig.23 A e B - St. Mary´s Medical Center. 

   

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.1.2 Lixeiras 

Foram observados todos os setores do hospital, numa visita monitorada com a 
responsável pelo gerenciamento de resíduos do hospital, Sra. Debi Simon. 

Em todos os setores de internação havia lixeiras para resíduo infectante, químicos e 
recicláveis (Figura 24 A, B, C e D). 
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Fig. 24 A, B, C e D- lixeiras nos setores de internação. 

   

   

Fonte: arquivo pessoal. 

 

5.1.3 Armazenamento interno 

Nos corredores do hospital as salas de armazenamento interno eram identificadas 
na porta em inglês e espanhol, com símbolo de infectante e tem senha para entrar. 
Apenas funcionários responsáveis podem ter a senha para entrar. (Figura 25 A e B) 
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Fig. 25 A e B- entrada da sala de armazenamento interno, com identificação e senha. 

   

Fonte: arquivo pessoal,2016. 

Nessas salas além dos resíduos descartados, havia cartazes com explicações sobre 
a segregação correta, pia para lavar as mãos e avisos (Figura 26 A, B, C, D, E e F).  

 

Fig. 26 A, B, C, D e F- sala de armazenamento interno. 
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 Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

 

5.1.4 Armazenamento externo 

As salas de armazenamento externo para os resíduos infectantes são fechadas e 
com senha para entrar perto da área externa (Figura 27 A, B, e C). Nas salas para 
resíduos químicos e perfuro cortantes, são salas na área externa do hospital, 
fechada com grade e tem cadeado na porta (Figura 28 A e B). Tem outra sala para 
lâmpadas e baterias com grade também (Figura 29 A e B). Para os recicláveis 
(Figura 30), comuns e os que vão para compostagem, ficam numa área do lado de 
fora de livre acesso.  

 

 



43 

 

Fig. 27 A, B e C.- Sala de armazenamento externo para infectantes e quimioterápicos. 

  

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 
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Fig. 28 A e B- Sala de armazenamento externo para perfuro cortantes e químicos. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

 

Fig. 29 A e B- sala de armazenamento externo para lâmpadas e baterias. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 
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Fig. 30 A e B - área de armazenamento de resíduos recicláveis. 

    

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

 

Fig.31 A e B.- área para armazenamento de resíduo compostável. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Em entrevista com a Sra. Debi Simon, responsável pelo gerenciamento do resíduo 
do hospital, há treinamentos com os funcionários e em todos os andares há um 
informativo fixado na parede explicando sobre a segregação correta com ilustração 
(Figura 32). 
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Fig. 32- aviso informativo sobre segregação. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Os resíduos infectantes eram tratados por autoclave na própria unidade, mas há 5 
anos a empresa Stericycle é responsável pela coleta, tratamento e disposição final.  

A incineração é proibida no estado da Califórnia apesar de que para os resíduos 
patológicos, quimioterápicos e farmacêuticos é obrigatória a incineração, estes são 
coletados e transportados de caminhão para o Estado de Utah, na incineradora da 
empresa Stericycle a mais de 1000 km de distância. Apesar do custo alto, não é 
permitida outra opção.  

 

5.1.5 Departamento de Saúde Pública da Cidade de San Francisco. 

A visita foi realizada no dia 17 de junho de 2016 no Departamento de Saúde Pública 
de San Francisco com a fiscal dos resíduos infectantes (Figura 33 A e B). 
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Fig. 33- Departamento de Saúde Pública da cidade de San Francisco. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

A entrevista foi realizada com a Sra. Seretha Brewer, fiscal responsável pelos 
resíduos infectantes na cidade de San Francisco. 

• A fiscalização nos estabelecimentos geradores de RSS ocorre de uma a três 
vezes ao ano.  

• Para pequenos geradores as visitas são feitas sem aviso prévio. 
• Para grandes geradores as visitas são avisadas com uma semana de 

antecedência. O objetivo é para que se preparem antes porque é até mais 
seguro que o hospital mantenha o PGRSS correto. Não são a favor de multar 
e sim educar. Só aplicam multa em caso de reincidência ou quando notam 
que o responsável não conhece o trabalho que deve ser realizado e não está 
habilitado para o cargo. 

• Há a obrigação da certificação nos hospitais de San Francisco, a Joint 
Comission.  

• O departamento de saúde pública têm tentado implementar no ensino nas 
escolas sobre resíduos infectantes e químicos desde a pré-escola para 
educar a população sobre segregação correta. Ainda não conseguiram 
aprovar a lei para que seja uma matéria obrigatória na grade curricular. 

• Há distribuição de guias rápidos explicativos para a comunidade sobre como 
segregar e descartar agulhas e resíduos infectantes, com atenção especial 
aos usuários de drogas e pessoas com parentes doentes que se tratam em 
casa. O folheto mostra como descartar agulhas, o que fazer no caso de 
encontrar agulhas em local não apropriado, como se proteger para evitar 
acidentes ao usar agulhas e para descartar, como limpar sangue, onde 
encontrar lixeiras adequadas e onde descartar com a lista dos 
estabelecimentos que fornecem recipiente adequado para agulhas e ainda o 
telefone de contato do departamento de saúde pública (Figura 34). 
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Fig. 34- Guia rápido explicativo para a comunidade. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Para as empresas geradoras de RSS há também um guia rápido explicativo sobre o 
plano de gerenciamento, quais são as multas aplicadas, quem são responsáveis 
pela fiscalização, como cadastrar a empresa na prefeitura, para onde o resíduo é 
levado para tratamento, tipos de tratamento disponíveis e como obter certificação 
(Figura 35). 

Fig. 35- Guia rápido explicativo para geradores. 
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Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Há também um folheto explicativo para geradores com exemplos de segregação 
(Figura 36). 

Fig. 36 folheto explicativo. 

  

 Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

5.2 Visita em São Paulo 

Em São Paulo foi feita a visita monitorada pela enfermeira chefe Sra. Tereza 
Tessutti Pinheiro, responsável pelo gerenciamento dos resíduos do Hospital Rede 
D´Or São Luiz com 403 leitos, fundado em 1938. (Figura 37): 

Fig. 37: Hospital São Luiz 

 

Fonte: Revista Panorama Hospitalar, 2014. 
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O treinamento dos funcionários é feito na integração, quando são admitidos, 
recebem um guia de consulta rápida do Plano de Gerenciamento dos RSS feito pelo 
hospital.  Há um guia explicativo fornecido pelo hospital aos funcionários (Figura 38). 

Fig. 38: Guia de Consulta Rápida do PGRSS 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

5.2.1 Lixeiras 

Na visita monitorada pela enfermeira chefe responsável pelo gerenciamento do 
hospital, na área administrativa havia lixeiras para resíduo comum e reciclável, 
identificada como mostra a Figura 39. 

Fig. 39 Lixeira na área administrativa. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 
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 Na UTI havia lixeiras infectante, identificadas ao lado dos leitos, na UTI Neonatal, a 
sala de procedimento tinha a lixeira para infectante identificada e lixeira para 
comum. (Figura 40). 

Fig. 40: lixeira infectante na UTI neonatal. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

5.2.2 Armazenamento interno 

As salas de armazenamento interno que ficam em cada andar do hospital, as salas 
tem aviso na porta em português e inglês que era de resíduos e não é trancada, que 
possibilita a entrada de qualquer pessoa. Há salas para resíduo comum e reciclável, 
com aviso explicativo na parede como observado na Figura 41:  

Fig. 41: Sala de armazenamento interno para resíduo comum e reciclável. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 
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Para os infectantes há outra sala de armazenamento interno nos corredores, 
também identificada e em português e inglês e não é trancada (Figura 42) e com 
aviso explicativo e também era armazenado roupas e lençóis usados. (Figura 43) 

Fig. 42: Sala de armazenamento interno para resíduo infectante. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

Fig. 43: Avisos explicativos na sala dos resíduos infectantes. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Há uma sala de resíduo infectante na área da hotelaria com acesso restrito que 
exige uso de senha. (Figura 44). 
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Fig. 44: Sala de armazenamento interno para resíduo infectante na área de hotelaria, com senha para 
entrada. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

5.2.3 Armazenamento externo:  

As salas de armazenamento externo ficavam na parte de trás do hospital. As portas 
são identificadas e não são trancadas. Há sala para resíduo infectante Figura 45 A e 
B, resíduo químico (Figuras 42 e 43). 

 

Fig. 45 A e B: Sala armazenamento externo para resíduo infectante. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 
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Fig. 46 A e B: Sala de armazenamento externo para resíduo químico. 

  

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Os resíduos recicláveis tem identificação na porta, (Figura 47). 

Fig. 47: sala de resíduo reciclável. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

A coleta é feita pela concessionária responsável na cidade de São Paulo e os 
infectantes vão para tratamento por Desativação Eletrotérmica- ETD e os químicos 
são encaminhados para incineração. 
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Tabela 3- Comparativo geral entre Califórnia e São Paulo 

 California São Paulo 

PGRSS  59 páginas. Há PGRSS 

específicos para pequenos e 

grandes geradores. 

189 páginas. Há um tipo só de 

PGRSS. 

Classificação  8 categorias 5 categorias com subdivisões 

Classificação infectante Infectantes, todos são 

descartados em sacos ou caixa 

rígida vermelha. 

Grupo A, com 5 subdivisões:A1, 

A2, A3, A4 e A5. São 

descartados em sacos brancos, 

mas a categoria A3 deve ser 

descartado em saco vermelho e 

há ainda saco azul, verde, 

amarelo ou vermelho para 

lençóis ou roupas. Perfuro 

cortantes são descartados em 

caixa rígida amarela. 

Armazenamento interno Acesso restrito, com senha Acesso livre 

Armazenamento externo Acesso restrito com senha para 

resíduos perigosos e acesso 

livre para outros resíduos 

Acesso livre para todos os 

resíduos 

Treinamento dos funcionários Constante sob-risco de 

penalidades e todos recebem 

treinamento. 

Quando são admitidos no 

hospital. Há dificuldade com a 

participação dos médicos. 

Folhetos explicativos Para funcionários do hospital, 

para geradores de resíduos e 

para comunidade. 

Apenas para funcionários do 

hospital. 

Compostagem Sim 

 

Não 

 

Reciclagem Em todos os setores do hospital Em alguns setores do hospital 
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6. CONCLUSÃO 

Baseando-se no que foi apresentado na discussão, a diferença entre os dois 
Estados é significativa. Na Califórnia há plano de gerenciamento de RSS adequado 
para pequenos e grandes geradores, em São Paulo temos um único PGRSS.  

Os grupos dos resíduos na Califórnia são divididos de forma mais simples, o que 
facilita no ato da segregação e não gera dúvidas. Há vários cartazes explicativos nos 
corredores do hospital e a fiscalização interna é constante, o que evita erros. O 
grupo A, por exemplo, é subdivido em dois subgrupos; os algodões, gases, 
esparadrapos, etc. que devem ir para tratamento por autoclave ou similar e os 
patológicos como lâminas de laboratório e peças anatômicas que devem ser 
incinerados. Em São Paulo, o grupo A é subdividido em cinco grupos, algumas das 
classificações sempre geram dúvidas no ato da segregação e descarte e são 
comum os erros.  

Na Califórnia, a sala de armazenamento interno tem dispositivo com senha na 
entrada, apenas alguns funcionários tem o acesso, o que proporciona maior 
segurança a todos os funcionários, pacientes e acompanhantes que circulam pelo 
hospital. As salas têm avisos explicativos, e lixeiras separadas em ambos países. 
Em São Paulo, essas salas ficam abertas, o que permite o acesso de qualquer 
pessoa, funcionário ou não e pode acarretar em sérios perigos se alguém sem o 
conhecimento técnico manusear os resíduos perigosos. As salas de armazenamento 
externo na Califórnia também tem senha para acesso para os infectantes e 
químicos, para outros resíduos ficam separados por grades, é uma área bem 
ventilada e limpa e o acesso é restrito para funcionários. Diferentemente de São 
Paulo, onde o acesso para as salas de armazenamento externo é para qualquer 
pessoa.  

O grande número de leis e normas em São Paulo gera mais dúvidas e erros para o 
correto gerenciamento, assim, deveriam ser simplificados e objetivos para o êxito 
dos geradores de RSS dentro dos estabelecimentos. A fiscalização deveria ser mais 
presente e confiável, para houvesse mais cuidado e atenção dos colaboradores. É 
preciso também, um maior comprometimento da direção dos hospitais, fato que 
compromete e muito o trabalho dos responsáveis pelo PGRSS. A falta de apoio da 
direção dificulta o êxito no trabalho dos responsáveis pelo gerenciamento, pois se 
pôde comprovar que eles são muito aplicados no que fazem.  
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7. ANEXOS A
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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