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Introdução 

Os Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde (RSSS) 

são definidos como aqueles resultantes de atividades 

exercidas por prestadores da área, estes necessitam 

de processos diferenciados em seu manejo exigindo 

ou não tratamento prévio à sua disposição final. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), com a Resolução n° 358/2005, define 

diretrizes sobre o gerenciamento dos RSSS. A 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 306/2004 

apresenta a classificação dos resíduos em cinco 

grupos definindo-os em: grupo A (infectantes), grupo 

B (químicos), grupo C (radioativos), grupo D (similar 

ao resíduo comum) e grupo E (perfurocortantes). 

O manejo dos RSS é entendido como a ação de 

gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra 

estabelecimento, desde a geração até a disposição 

final. (Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde da Procuradoria Geral da 

Republica. Brasília, 2012, p.14).  

Objetivo 

   O objetivo do presente estudo consiste em analisar 

o manejo interno, comparando dois Centros de 

Saúde (CS) no município de Marabá, identificados 

neste trabalho como Centro I e II, apontando os 

grupos de resíduos de A a E, e contrastando o que 

foi observado com as leis e normas que preconizam 

estes tipos de resíduos. 

Materiais e Métodos 

   A metodologia aplicada no presente trabalho foi um 

estudo de observação, descritivo, sistemático, de 

campo, pois neste a pesquisa é realizada in loco. 

Realizou-se uma análise superficial a respeito dos 

resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) por 

meio da aplicação de um Check list (lista de 

verificação) em dois Centros de Saúde (CS) um do 

núcleo Marabá Pioneira e um do núcleo Cidade 

Nova, da cidade de Marabá- PA. Para formação do 

acervo fotográfico utilizou-se a câmera fotográfica 

SONY, modelo Cyber- shot, 14.1 MP. 

Resultados e Discussão 

 A partir de dados coletados do Check List, junto às 

recomendações por meio da ANVISA e CONAMA, a 

respeito do manejo interno adequado dos RSSS, nos 

USF do município de Marabá-PA ocorre 

irregularização nas etapas deste, por meio das fontes 

geradoras e dos prestadores de serviço. Foram 

analisadas a Sala de Curativos, Sala de 

Medicamentos, Cozinha e a Sala da Vacinação de 

tais CS, para os Grupos A, B, D e E, visto que os CS 

não apresentam resíduos do grupo C.  

SEGREGAÇÃO 

   Verificou-se que ocorre a segregação adequada 

dos RSSS do grupo A e E nos dois CS, logo, este 

está de acordo com a legislação e não há programa 

de reciclagem. Não ocorre segregação adequada do 

grupo B acordo com a composição química, 

contrariando o que preconiza a legislação. Os RSSS 

do grupo D não são segregados na fonte geradora, 

logo não está de acordo com o indicado pela 

legislação, e também não há programa de 

reciclagem. 

   Em benefício disso observa-se que apesar da 

segregação do RSSS por grupos ser recomendada 

pela ANVISA e CONAMA, nem sempre a mesma 

ocorre da forma adequada. Isto impossibilita um 

manejo e destino adequado para cada tipo de 

resíduo, que reduziria custos e permitiria inclusive a 

implantação do sistema de coleta seletiva e 

reciclagem. 

ACONDICIONAMENTO 

   Para os resíduos do grupo A ocorre o 

acondicionamento inadequado nas fontes gerados, 

pois os resíduos gerados nas Salas de Curativo são 

acondicionados em sacos plásticos de resíduos 

comuns de cor azul ou preta temporariamente nos 

Centros I e II diferindo do que rege a legislação.  Os 

resíduos do Grupo B apresentam acondicionamento 
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impróprio, não há embalagens aptas para descarta-

los, sendo misturados sem qualquer preocupação 

com a composição química onde estes são 

armazenados de maneira igualitária aos resíduos do 

grupo A em ambas os Centros. Na Figura 1 e 2 tem-

se o acondicionamento temporário dos resíduos do 

grupo A nos Centros I e II, respectivamente  
 

 
Figura 1. Acondicionamento Temporário dos 
resíduos do grupo A no Centro I. Acondicionamento 
Temporário dos resíduos do grupo A no Centro II. 

 
Figura 2. Acondicionamento Temporário dos 
resíduos do grupo A no Centro II. 
   No que tange o acondicionamento dos Resíduos do 

Grupo D nos CS I e II ocorrem de forma temporária, 

onde na cozinha não há receptores de resíduos 

adequados para realizar a segregação. Ambos as 

unidades não preparam alimentos. 

   No caso dos resíduos do grupo E ocorre o 

acondicionamento definitivo, em embalagens 

adequadas, e identificadas com símbolo de 

periculosidade conforme a Legislação preconiza na 

Sala de Vacinas dos CS I e II. A figura 3 e 4 mostra 

o local de acondicionamento definitivo dos resíduos 

do grupo E nos Centros I e II, respectivamente.  
 

 
Figura 3. Acondicionamento definitivo dos resíduos 
do grupo E no Centro I.  

 
Figura 4. Acondicionamento definitivo dos resíduos 
do grupo E nos Centros II. 
TRANSPORTE INTERNO 

   Pode- se observar nas salas de vacina, curativo e 

de medicamentos que tanto no centro I quanto no 

centro II não há manejo adequado para o transporte 

nos CS, pois para o deslocamento da fonte geradora 

ao local de armazenamento temporário o único EPI 

usado são luvas. Sendo que o transporte interno na 

cozinha é inexistente. 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

   Os resíduos da cozinha e da administração são 

dispostos na frente dos CS sem ter o local apropriado 

neste caso. E observou– se que no Centro I o 

armazenamento era feito nas próprias salas que 

produziam os resíduos e ficavam a vista dos 

profissionais e pacientes, ocorrendo o risco de 

contaminação das duas partes, concluindo que o 
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mesmo era posto de forma inadequada, já no Centro 

II o armazenamento era feito em uma sala próprio 

para esses resíduos, mas não obedece as normas da 

sala de 2x2m. É o que preconiza a RDC da ANVISA 

n° 306/2004, p.03. 

COLETA E TRANSPORTE EXTERNO  

A coleta e o transporte externo dos resíduos dos 

serviços de saúde são realizados por uma empresa 

terceirizada contratada pelo município, sendo que o 

manejo pelo profissional é feito de forma adequada 

por usar os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) corretos e pelo veículo ser identificado com 

símbolo de periculosidade segundo as normas. E a 

coleta dos resíduos do grupo D é feitas pelos 

veículos apropriados que fazem a coleta domiciliar do 

sistema público.  

Conclusões 

 Há necessidade de adequação por parte dos 

estabelecimentos de saúde, segundo as 

recomendações da ANVISA e do CONAMA; 

 Embora houvesse preocupação com a 

segregação dos resíduos do grupo E, nos 

agrupamentos A, B e D, não havia manejo 

adequado desses resíduos no período de 

elaboração deste trabalho; 

 Podem-se propor aos gestores dos CS medidas 

mitigadoras tais como a capacitação e a 

educação ambiental dos profissionais; 

 A fiscalização intensa do gerenciamento destes 

resíduos elevam a eficiência dos serviços 

prestados pelo estabelecimento de saúde. 

____________________ 
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