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RESUMO 

Gerenciar os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS é um grande desafio para seus geradores 

uma vez que engloba um conjunto de ações e procedimentos técnicos, normativos e legais. 

Necessitam de comprometimento individual e coletivo, uma vez que essas ações devem 

alcançar todas as esferas envolvidas. Diante disso, observa-se a importância e a necessidade 

de controlar de forma eficiente os resíduos desde a sua geração até a disposição final. O 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás é uma instituição pública federal, de 

grande importância para o Estado, por sua qualidade e quantidade de pacientes que atende. 

Devido às suas atividades, é, também, um grande gerador de resíduos sólidos. Desta forma, 

este trabalho teve como objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de 

saúde no Hospital das Clínicas de Goiás. Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizado 

um levantamento referente aos principais instrumentos legais e normativos relacionados, além 

de visitas ao local, coleta de dados e aplicação de questionários. De acordo com os resultados 

obtidos, verificou-se que o referido hospital cumpre as legislações pertinentes, assumindo 

suas responsabilidades no que diz respeito aos resíduos sólidos gerados na unidade. No 

entanto, assumir tais compromissos implica em custos adicionais. Atualmente, cerca de 3% de 

toda a verba que o hospital recebe é destinada aos serviços de coleta e tratamentos dos 

resíduos gerados. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento dos resíduos. Impactos. RSS. Grande gerador. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

veio para regulamentar, adequar e oferecer instrumentos para o correto manejo e gestão dos 

resíduos gerados pelo país, a fim de suprir um grande déficit no que se relaciona aos 

problemas ambientais, sociais e também econômicos que resultam da geração e destinação 

descontrolada de resíduos sólidos. A referida lei propõe o consumo sustentável, a 

prevenção e a diminuição na geração de resíduos, o aumento de iniciativas de reciclagem e 

reutilização dos resíduos sempre que possível, e a adequada destinação final dos rejeitos 

que não se enquadrarem em nenhum dos instrumentos acima (BRASIL, 2010). 

A PNRS instituiu, ainda, como instrumentos de planejamento, os planos de resíduos sólidos 

para todas as esferas do poder – municipal, estadual e nacional, estabelecendo, também, 

que determinados geradores elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Dentre esses, destacam-se os geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS). 

De acordo com a RDC nº 306 (ANVISA, 2004) e a Resolução nº 358 (CONAMA, 2005), 

são definidos como geradores de resíduos de serviços de saúde todos os serviços 

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

assistência domiciliar e de campo. Esses resíduos podem ser subdivididos em: Grupo A - 

resíduos com a possível presença de agentes biológicos; Grupo B - resíduos contendo 

substâncias químicas; Grupo C - resíduos contaminados com radionuclídeos; Grupo D - 

resíduos que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares; e Grupo E - materiais 

perfurocortantes. 

Considerando o determinado pela PNRS, o município de Goiânia publicou, no ano de 2014, 

algumas leis referentes à prestação dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos classificados como grandes geradores e de prestadores de 

serviços específicos, como os de serviços de saúde. Desta forma, o município reforça a 
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responsabilidade dos geradores e de seus representantes legais quanto ao gerenciamento de 

seus resíduos no município de Goiânia, desde a geração até a disposição final dos mesmos.  

Tendo em vista que os geradores devem se adequar às novas determinações estabelecidas 

pela legislação pertinente, viu-se a necessidade de avaliar os impactos resultantes destas 

medidas no gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde em um grande gerador do 

município de Goiânia, o Hospital das Clínicas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde do Hospital das Clínicas 

do município de Goiânia/GO. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar os quantitativos de resíduos sólidos gerados no Hospital das Clínicas; 

 Avaliar o cumprimento da legislação relacionada ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

 Avaliar os impactos financeiros decorrentes da cobrança pelos serviços de coleta e 

destinação no referido hospital. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A correta gestão dos resíduos sólidos, como um todo, resulta em um grande desafio para as 

políticas ambientais. Os resíduos de serviço de saúde (RSS) compõem uma pequena parcela 

desses resíduos, mas por oferecerem riscos à saúde e ao meio ambiente, necessitam de uma 

atenção especial. 

3.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

Segundo o Art. 1º da Resolução CONAMA N° 358, serviços de saúde são: 

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

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos 

de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle  de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores 

e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis 

de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre 

outros similares. (CONAMA, 2005, p. 01)  

Os RSS são resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde, definidos no art. 1º 

da citada Resolução, que, por suas características, necessitam de manejo diferenciado. De 

acordo com a Resolução CONAMA Nº 358, os RSS são classificados nos seguintes grupos: 

 Grupo A: resíduos com possível presença de agentes biológicos que podem 

apresentar risco de infecção. Ex: sobras de amostras de laboratório, peças 

anatômicas e órgãos. 

 Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que possuem características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex: efluentes dos 

equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. 



Avaliação do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde...                14 
  

 

L. S. LOBO 

 Grupo C: materiais que resultam de atividades com radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de eliminação determinados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear e que não são possíveis de reutilização. Ex: materiais 

resultantes de laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e 

radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de 

eliminação. 

 Grupo D: resíduos equiparados aos resíduos domiciliares, por não apresentarem 

risco biológico, químico ou radiológico à saúde humana e ao meio ambiente. Ex: 

resíduos provenientes das áreas administrativas. 

 Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes. Ex: lâminas de bisturi. 

Os resíduos de serviço de saúde podem oferecer riscos, até mesmo imediatos, necessitando 

assim, de atenção redobrada em todas as fases de manejo. Esse potencial risco pode se 

manifestar na saúde de quem manipula o resíduo, desde o profissional que presta 

atendimento médico até as equipes de limpeza e coleta desses resíduos. Para o meio 

ambiente, esse risco está em função da destinação inadequada, conferindo potencial risco 

de contaminação do solo e da água superficial e subterrânea (ANVISA, 2006). 

3.2 INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS PERTINENTES 

3.2.1 Legislação Federal 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305 de agosto de 

2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404 de dezembro de 2010, veio para suprir a 

demanda de políticas ambientais que visam à melhoria da saúde pública e a preservação dos 

recursos naturais, estabelecendo assim, diretrizes e ações que devem ser adotadas, visando 

o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. A PNRS é um marco regulatório, pois 

oferece instrumentos para o adequado manejo e gestão dos resíduos gerados pelo país, de 

forma a possibilitar um desenvolvimento social e econômico do país, porém aliado ao 

desenvolvimento ambiental e sustentável.  
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A gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2010). 

A PNRS define o gerenciamento de resíduos sólidos como:  

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei 

(BRASIL, 2010, p. 10). 

Segundo a citada lei, os geradores de RSS estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento. Tal determinação já era prevista na Resolução nº 358 (CONAMA, 2005). 

De acordo com esta resolução, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde, os geradores e seus representantes legais são os 

responsáveis pelo gerenciamento dos RSS, que compreende todo o processo de sua geração 

até a disposição final.  

A necessidade de informações técnicas, acessíveis e disponíveis aos estabelecimentos de 

saúde, em relação às técnicas de manejo e gerenciamento dos RSS e aos órgãos sanitários 

no que se diz respeito à fiscalização dessas técnicas, deu origem a Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC da ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004.  

3.2.2 Legislação Estadual 

A Lei nº 14.248, de julho de 2002, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

estabelecendo a obrigatoriedade da segregação e tratamento dos RSS, realizados por 

empresas licenciadas, antes da disposição final desses resíduos. A referida lei se aplica ao 

estado de Goiás e ainda não se encontra regulamentada. 
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3.2.3 Legislação Municipal 

Considerando que a PNRS atribui ao gerador de resíduos não equiparados aos resíduos 

domiciliares à responsabilidade quanto ao gerenciamento dos mesmos, foi publicada em 19 

de novembro de 2014 a Lei n. 9.498 (GOIÂNIA, 2014) que dispõe sobre a cobrança de 

preço público decorrente da prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos sólidos produzidos por grandes geradores e dá outras providências.  

Em seu art. 1, a citada lei estabelece que os resíduos sólidos, produzidos por grandes 

geradores e classificados como Classe II, segundo a NBR 10.004 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT, 2004) poderão ser coletados e transportados, pelos 

interessados, para o local de tratamento e destinação final designado pelo ente gerenciador 

dos serviços públicos de limpeza urbana da municipalidade ou coletados, transportados, 

tratados e destinados por este ente, mediante a cobrança de preço público específico. 

A definição de grandes geradores de resíduos sólidos, segundo a Lei n. 9.498, é 

estabelecida em seu art. 2: 

I - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, 

geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela 

NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume 

superior a 200 (duzentos) litros diários; 

II – proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, 

geradores de resíduos sólidos inertes, tais como entulhos, terra e materiais de 

construção, com massa superior a 150 (cento e cinquenta) quilogramas diários, 

considerada a média mensal de geração, sujeitos à obtenção de alvará de 

aprovação e/ou execução de edificação, reforma ou demolição; 

III - condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos 

resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas unidades 

autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 

1.000 (mil) litros; 

IV - condomínios horizontais, geradores de resíduos sólidos caracterizados como 

resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) (GOIÂNIA, 2014, p. 1). 

Ainda no ano de 2014, foi publicada, em 29 de dezembro, a Lei nº 9.522 que dispõe, 

especifica e dá providências sobre a coleta e destinação dos RSS. A citada lei reforça que 
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cabe aos geradores de RSS, bem como aos seus representantes legais, a responsabilidade 

pelo gerenciamento dos seus resíduos, desde a sua geração até a disposição final. 

Em 15 de julho de 2015 foi publicado o Decreto Municipal nº 1789 que regulamenta a Lei 

Municipal nº 9.522. Ficou estabelecido que os geradores de RSS podem optar por 

terceirizar as etapas do gerenciamento de seus RSS contratando empresas especializadas ou 

continuar com a COMURG para executar parte do gerenciamento. 

Por fim, em 07 de junho de 2016, foi publicada pela Companhia de Urbanização de Goiânia 

(COMURG) a Resolução nº 20 que dispõe sobre a normatização para a disposição de 

resíduos no aterro sanitário de Goiânia. Segundo esta resolução, todos os grandes geradores 

devem se cadastrar no site da prefeitura e optar por uma empresa para a realização da coleta 

e transporte dos resíduos por eles gerados. Segundo a citada resolução, a cobrança para a 

disposição dos resíduos no aterro sanitário, quando realizada pela COMURG, mediante 

contrato, será de R$ 108,73/t (COMURG, 2016). 

Da mesma forma, os estabelecimentos geradores de RSS também ficam obrigados a 

realizarem o cadastro. Caso a empresa escolhida para a prestação dos serviços de coleta e 

destinação dos grupos A e E seja a COMURG, será cobrado o valor de R$ 3,51 por 

quilograma de RSS, mediante coleta mínima de 10 kg. Serão coletados apenas os resíduos 

já segregados pelos geradores (COMURG, 2016). 

3.2.4 Normas técnicas relacionadas 

No que diz respeito aos símbolos de risco e manuseio para transporte e armazenamento de 

materiais, a NBR 7500 de 2000, estabelece normas para a correta identificação dos sacos e 

recipientes de acondicionamento de produtos perigosos. 

Outra norma muito importante se refere ao veículo utilizado para a coleta externa. A NBR 

12.810 de 1993 fixa procedimentos para coleta dos resíduos de serviços de saúde, 

priorizando a segurança e a higiene. 
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A NBR 12807 de 1993 define e especifica os termos relacionados aos RSS. Ela 

complementa outras quatro normas e uma resolução, como a NBR 12809 de 1993 que trata 

do manuseio de resíduos de serviço de saúde, fixando procedimentos para garantir a higiene 

e segurança nos serviços de saúde. 

3.3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

O gerenciamento dos RSS depende do equilíbrio entre suas etapas internas e externas, ou 

seja, iniciando na segregação e acondicionamento, passando pela coleta, transporte, 

tratamento e disposição final, e abrangendo todo o planejamento dos recursos físicos, 

financeiros, humanos e materiais.  

Todo gerador deve elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) compatível com as normas locais relativas aos resíduos gerados nos serviços de 

saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis (ANVISA, 2004). 

Dentre as etapas desenvolvidas no ambiente interno do estabelecimento gerador, destaca-se 

a segregação dos resíduos gerados segundo suas características, estado físico e riscos 

envolvidos. Os resíduos segregados devem ser acondicionados em sacos ou recipientes 

apropriados, respeitando a capacidade e compatibilidade dos recipientes utilizados com a 

geração diária de cada tipo de resíduo (ANVISA, 2004). 

No que diz respeito ao acondicionamento dos RSS dentro dos estabelecimentos, a RDC nº 

306 estabelece que: 

- Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de 

material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 

9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.    

- Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema 

de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente 

ao tombamento.   

- Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas 

salas de parto não necessitam de tampa para vedação.   
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- Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, 

resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.  

(ANVISA, 2004, p. 3) 

Outra importante medida que deve ser atendida é a identificação, que visa o 

reconhecimento dos resíduos que estarão contidos nos sacos e recipientes. Essa 

identificação deve ser feita nos sacos e recipientes de acondicionamento, coleta interna e 

externa, nos recipientes de transporte e nos locais de armazenamento. Devem estar em local 

de fácil visualização, de forma permanente, valendo-se de cores, frases e símbolos de 

acordo com a NBR 7.500 da ABNT, e ainda conter identificação referente ao conteúdo e ao 

risco. A identificação destes ainda pode ser feita por meio de adesivos, com a ressalva de 

que eles sejam resistentes (ANVISA, 2004). 

A guarda provisória dos recipientes onde os resíduos são acondicionados é chamada de 

armazenamento temporário. Deve estar localizado próximo aos pontos de geração, 

facilitando a coleta interna e os deslocamentos entre os geradores e o local da coleta 

externa. Algumas exigências precisam ser atendidas como, por exemplo, a não disposição 

dos sacos diretamente sobre o piso e salas de guarda com pisos e paredes laváveis. Esse 

armazenamento pode não ser necessário se a distância deste deslocamento, entre a fonte e o 

armazenamento externo (ANVISA, 2004). 

O armazenamento externo compreende a guarda dos recipientes de resíduos até a coleta 

externa acontecer. Os sacos de resíduos devem permanecer fechados.  

As próximas etapas, realizadas em ambiente externo à unidade geradora, consistem na 

remoção dos RSS do abrigo de armazenamento externo para que sejam transportados e 

encaminhados à unidade de tratamento ou disposição final, preservando as condições em 

que os resíduos foram acondicionados, a integridade dos trabalhadores, mas também da 

população e do meio ambiente. Esses procedimentos devem seguir a norma 12.810 da 

ABNT.  

Segundo dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

2012, com base em informações disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações 
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sobre Saneamento (SNIS), foi verificado um aumento da quantidade anual de RSS coletado 

entre os anos de 2002 a 2008. Em 2002, início do levantamento, o total estimado de RSS 

coletados no Brasil era de, aproximadamente, 182 mil t/ano, para os 121 municípios 

amostrados. No levantamento realizado em 2008, foram registrados mais de 481,6 mil t/ano 

de RSS gerados, correspondentes aos municípios que forneceram os dados (Tabela 1). 

Tabela 1 - Geração de RSS pela população urbana brasileira (2002-2008) 

  

Fonte: IBGE apud IPEA (2012). 

De acordo com IPEA (2012), na região Centro-Oeste, o estado de Goiás foi o que 

apresentou maior número de municípios com serviço de coleta de RSS (216 no total), o que 

representou 58,8 % do total de municípios com serviço de coleta na região (Tabela 2). 

Tabela 2 - Número de municípios com coleta e recebimento de RSS por macrorregiões 

 

Fonte: IBGE apud IPEA (2012). 
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No estado de Goiás, segundo dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/GO), a 

maioria dos municípios realiza coleta diferenciada dos RSS (GOIÁS, 2015). Do total dos 

246 municípios goianos, 225 prestaram informações referentes à coleta dos RSS e destes, 

214 afirmaram realizar coleta diferenciada para esses resíduos (Figura 1).  

Figura 1 - Distribuição percentual da forma de coleta dos resíduos de serviços de saúde realizada no 

estado de Goiás 

 

Fonte: Goiás, 2015. 

Ainda de acordo com o PERS/GO, dados fornecidos pelas prefeituras dos municípios 

goianos indicaram que a maioria deles opta por contratar empresas especializadas para 

fazer a coleta dos RSS (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Prestador do serviço de coleta de RSS por regiões goianas 

 

Fonte: Goiás, 2015. 

Especificamente no município de Goiânia, até meados de 2016, a COMURG realizava os 

serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final para todos os geradores de RSS 

que solicitavam esses serviços, sem qualquer tipo de ônus para os geradores.  

Segundo levantamento realizado por França et al. (2015), no ano de 2014 a COMURG 

realizou a coleta de RSS em, aproximadamente, 2.050 estabelecimentos, sendo que, deste 

total, 156 foram classificados como grandes geradores e 1.894 como pequenos geradores. 

Neste ano, a quantidade de RSS coletada pela Companhia foi de 2.927 toneladas (Tabela 

4). Esta situação foi alterada em junho de 2016 com a publicação da Resolução COMURG 

nº 20. 
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Tabela 4 - Quantidades de RSS coletadas pela COMURG entre os anos de 2005 e 2014 

 

Fonte: França et al, 2015. 

Os citados autores também estimaram os custos relacionados aos serviços de coleta e 

destinação dos RSS prestados pela COMURG em Goiânia (Tabela 5). 

Tabela 5 - Custo mensal e por tonelada com coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos infectantes. 

 

Fonte: França et al, 2015. 

Por fim, uma vez coletados, os RSS precisam ser destinados de forma adequada, o que 

varia segundo os diferentes grupos. A RDC nº 306 define tratamento como “a aplicação de 
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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” (ANVISA, 2014, p. 4). 

De acordo com o art. 10 da Resolução CONAMA nº 358:  

Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de 

saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins 

de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com 

parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental 

(CONAMA, 2005, p. 3 e 4). 

Existem várias tecnologias para o tratamento dos resíduos de serviço de saúde, como a 

incineração, autoclavagem, valas sépticas, micro-ondas, entre outros.  

A incineração é um processo que visa reduzir o peso, o volume e as características de 

periculosidade dos resíduos, no qual os materiais à base de carbono são decompostos, 

desprendendo calor e assim, eliminando a matéria orgânica e as características de 

patogenicidade, através da combustão controlada, gerando cinzas. Deve obedecer ao 

estabelecido na Resolução CONAMA nº 316 de 2002. 

No caso dos resíduos infectantes, o tratamento por meio da incineração é o mais usual. 

Porém, outro processo muito utilizado no Brasil é a autoclavagem, que mantem o material 

contaminado em contato com vapor úmido em alta temperatura por tempo suficiente para 

matar os microrganismos presentes no material. 

Já no processo de micro-ondas os resíduos são triturados, colocados em contato com vapor 

à elevada temperatura e colocados em forno, onde todo o material recebe de forma 

uniforme, a radiação de micro-ondas. Sua grande vantagem é a ausência de emissão de 

efluentes de qualquer natureza. 

Há ainda a possibilidade de reciclagem de parte dos resíduos comuns, como por exemplo, 

os resíduos provenientes das áreas administrativas do hospital, garrafas de vidro, papel, 

papelão, plásticos, dentre outros. Desde que se encontrem devidamente separados e não 
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haja contaminação com outros resíduos, os resíduos passíveis de reciclagem devem ser 

enviados para cooperativas. 

Após passarem por tratamento, os RSS precisam ser enviados para disposição final em 

aterro sanitário.  

Em relação ao tipo de destinação utilizado pelos municípios goianos, segundo Goiás 

(2015), dos 220 municípios que forneceram informações, 189 utilizam o processo de 

incineração, 6 utilizam aterro sanitário, 24 declararam dispor esses resíduos em lixões e 1 

município indicou utilizar tanto a incineração quanto o aterro sanitário (Figura 2). 

Figura 2 - Distribuição do tipo de destinação dada aos RSS no estado de Goiás 

 

Fonte: Goiás, 2015. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 A ÁREA DE ESTUDO 

O trabalho foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(Figura 3). Localizado no município de Goiânia, na 1ª Avenida, Setor Leste Universitário, o 

Hospital das Clínicas (HC) foi fundado em 23 de fevereiro de 1962 com o objetivo de 

atender às necessidades de estágio dos alunos das turmas da Faculdade de Medicina da 

UFG. O HC é uma instituição pública federal, de grande importância para o Estado, por sua 

qualidade e pela quantidade de pacientes que atende.  

Figura 3 – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

 

Fonte: Site do Hospital das Clínicas, 2018. 

4.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Para o levantamento de trabalhos existentes que tratassem do tema da pesquisa, foram 

consultados sites relacionados como o do Ministério do Meio Ambiente (MMA); da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 
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Assuntos Metropolitanos (SECIMA); da Prefeitura de Goiânia; e da Companhia de 

Urbanização de Goiânia (COMURG); além de sites de pesquisa acadêmica, como SciELO 

e Capes.  

4.3 AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS NO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

Para o levantamento de dados relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos no 

hospital, foi realizado, em um primeiro momento, um estudo de caráter observacional com 

o objetivo de verificar quais medidas o hospital adota em relação à segregação dos RSS, 

seu acondicionamento, fluxo da coleta, transporte e a destinação final. Nesta etapa foram 

feitos, também, registros fotográficos. O período de estudo foi o segundo semestre de 2016, 

o ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018. 

Além das visitas ao local, foram realizadas entrevistas com funcionários do HC e aplicados 

questionários com perguntas específicas, a saber: 

 O HC possui informações sobre o gerenciamento dos RSS realizado antes da 

implementação da Resolução COMURG N 20, que estabeleceu a cobrança por esse 

tipo de serviço (ou seja, antes de junho de 2016)? Se sim: 

 Qual era a empresa que prestava os serviços de coleta e destinação? 

 Havia segregação dos resíduos? Como eles eram acondicionados? 

 Qual era a quantidade diária média gerada? 

 O HC pagava por esse serviço? 

 Qual era a destinação dada a esses resíduos? 

 Houve alteração do volume de resíduos de serviço de saúde gerado no 

estabelecimento após o início dessa cobrança? Se sim, aumentou ou diminuiu?  
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 Atualmente, qual empresa presta o serviço de coleta e tratamento dos RSS para o 

estabelecimento?  

 Quais grupos de RSS são coletados/tratados pela empresa? 

 Como os resíduos coletados atualmente são acondicionados? 

 Qual é a forma de tratamento adotado pela empresa contratada? 

 Qual o impacto percentual atual desses serviços nos gastos do estabelecimento?  

 Houve alteração do volume de resíduos de serviço de saúde gerado no 

estabelecimento após o início dessa cobrança? Se sim, aumentou ou diminuiu? 

A obtenção dos dados solicitados permitiu uma avaliação do atual gerenciamento dos 

resíduos sólidos no referido hospital. 

4.4 AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO NO 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DO HC 

A avaliação do impacto financeiro da Resolução COMURG n
o
 20 no gerenciamento do 

Hospital das Clínicas foi realizada considerando os custos atuais com os serviços de coleta, 

transporte e destinação dos resíduos, além da receita mensal repassada à unidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Hospital das Clínicas (HC) é classificado como um hospital de médio porte, possuindo 

três pavimentos em uma composição de sete prédios. Conta com um quadro de 2.464 

funcionários, um total de 255 leitos e uma média de atendimento de 49.000 pacientes por 

mês. 

De acordo com informações prestadas pelos funcionários, o hospital não possui dados 

referentes aos quantitativos de RSS gerados em períodos anteriores a julho de 2016. 

Somente a partir desta época foi iniciado o registro dessas quantidades, devidamente 

controladas e organizadas em um banco de dados, e distribuídas em resíduos comuns, 

infectantes e químicos. Além dos resíduos citados, é feito, também, o registro do número de 

lâmpadas descartadas. Nas Tabelas 6, 7 e 8 são apresentados os valores fornecidos pelo 

hospital referentes aos resíduos gerados no segundo semestre de 2016, 2017 e primeiro 

semestre de 2018 (até o mês de maio), respectivamente. 

Tabela 6 – Quantitativos de RSS gerados no segundo semestre de 2016 

Mês 
Resíduos comum 

(Kg) 
Resíduo Infectante 

(Kg) 
Resíduo 

Químico(Kg) Lâmpadas(unid) 

Julho 8.000,00 13.533,50 436,1 0 

Agosto 40.800,00 14.533,50 527,4 0 

Setembro 41.000,00 15.024,54 347 0 

Outubro 33.400,00 14.675,90 282,1 0 

Novembro 40.000,00 14.045,80 490,2 0 

Dezembro 35.800,00 13.395,10 377,2 0 

Total 199.000,00 85.208,34 2460 0 

 

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar – HC, 2018. 

Tabela 7 – Quantitativos de RSS gerados no ano de 2017 

Ano 
Resíduo comum 

(kg) 

Resíduo Infectante 

(kg) 

Resíduo Químico 

(kg) 
Lâmpadas (unid) 

2017 284.093,06  158.219,67 4.965,42 2.821  

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar – HC, 2018. 
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Tabela 8 - Quantitativo de RSS gerado no primeiro semestre de 2018 

 

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar – HC, 2018. 

Destaca-se que o HC, além de ser um gerador de RSS, foi enquadrado, também, como um 

grande gerador de resíduos sólidos pela COMURG, seguindo as definições constantes na 

Lei n
o 
9.498 de 2014. 

Uma vez gerados, os resíduos precisam ser gerenciados de forma adequada. Como disposto 

na RDC n
o
 306 de 2004, o correto manejo só é alcançado quando há equilíbrio entre o 

gerenciamento dos aspectos intra e extra estabelecimento. Segundo informações fornecidas 

pelos funcionários, o hospital tem investido na segregação adequada dos RSS segundo suas 

características, estado físico e riscos envolvidos e no acondicionando destes em sacos e 

recipientes apropriados, respeitando a capacidade e compatibilidade dos recipientes. É 

importante destacar que não foi permitido o acesso às áreas internas do hospital. 

Foi observado o atendimento à NBR 7.500 da ABNT que dispõe sobre a identificação para 

reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes de acondicionamento, coleta 

interna e externa, nos recipientes de transporte e nos locais de armazenamento. Os sacos e 

recipientes possuem identificação de forma permanente, com cores, frases e símbolos em 

local de fácil visualização, contendo identificação adequada referente ao conteúdo e ao 

risco (Figuras 4 e 5).  

Mês 

Resíduo Comum 

(Kg) 

Resíduo Infectante 

(Kg) 

Resíduo Químico 

(Kg) 

Lâmpadas 

(unid) 

Janeiro 21.369,10 12.479,58 77,96 0 

Fevereiro 19.164,40 11.852,11 230,36 300 

Março 24.089,40 14.216,35 645,6 109 

Abril 22.085,65 14.408,33 335,02 184 

Maio 22.949,03 13.319,38 196,92 0 

Total 109.657,58 66.275,75 1485,86 593 
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Figura 4 - Identificação dos recipientes de acondicionamento de resíduos infectantes 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Figura 5 – Identificação de recipiente utilizado para transporte interno de resíduos infectantes 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Em relação à coleta interna todos os resíduos de serviço de saúde são coletados 

diariamente. A equipe que realiza esse serviço segue uma tabela com horários estabelecidos 
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(Figura 6) para não interferir nas atividades do hospital e evitar riscos durante a própria 

coleta e transporte. Os funcionários utilizam os EPIs e são alertados a todo o momento 

sobre a importância de sua utilização e do correto manejo dos resíduos. 

Figura 6 – Horários e avisos referentes à coleta interna dos RSS 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Para o armazenamento externo dos resíduos comuns e infectantes gerados no hospital, há 

um abrigo específico (Figura 7). Embora esse abrigo seja único para esses resíduos, os 

mesmos são separados por divisórias atendendo ao estabelecido na NBR 11174. O abrigo 

possui pisos e paredes lisas e laváveis, sendo que o piso é resistente ao tráfego dos 

recipientes coletores (Figuras 8), possui iluminação artificial e área suficiente para 

armazenar um volume considerável até o próximo período de coleta. Neste local, os 

resíduos comuns são armazenados em containers (Figura 9) e os infectantes são 

acondicionados em bombonas que, quando tem sua capacidade limite atingida, são lacradas 

para transporte (Figura 10).  
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Figura 7 – Vista externa do abrigo para resíduos comuns e infectantes 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Figura 8 – Piso impermeável existente no abrigo de resíduos comuns e infectantes 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Figura 9 – Armazenamento de resíduos comuns em contêineres 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Figura 10 – Bombonas para armazenamento de resíduos infectantes no abrigo 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Para o armazenamento dos resíduos químicos há um abrigo específico (Figura 11). Neste 

local, os resíduos são armazenados em bombonas e galões (Figura 12). 
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Figura 11 - Abrigo de resíduos químicos 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Figura 12 – Bombonas de armazenamento de resíduos químicos no abrigo 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Observa-se que, embora os abrigos estejam localizados relativamente próximos aos pontos 

de geração, há certa dificuldade de deslocamento entre a coleta interna e o armazenamento 

externo, já que o HC é composto por sete prédios.  

Até junho de 2016, portanto, antes da implementação da Resolução COMURG n
o
 20, os 

serviços de coleta e tratamento dos resíduos armazenados eram realizados pela COMURG 

sem qualquer ônus para o HC. A partir de então, o hospital contratou empresas privadas 

para a prestação desses serviços, arcando, então, com os custos relacionados: 

 Para a coleta e o tratamento dos resíduos infectantes foi contratada uma empresa 

privada autorizada. Esses resíduos são incinerados e o produto gerado (cinzas e escórias 

que, em geral, contem metais pesados) é encaminhado a um aterro especial Classe I; 

 Para os resíduos químicos e lâmpadas fluorescentes, a coleta é feita por outra empresa 

privada e o tratamento é terceirizado para empresas parceiras; 

 Para os resíduos comuns, a empresa responsável realiza a coleta e encaminha os 

resíduos para disposição no aterro sanitário municipal.  

 Para os resíduos recicláveis, a COMURG faz a coleta, sem custos, e repassa para 

cooperativas. 

Tais condutas indicam que o HC cumpre as legislações pertinentes, assumindo suas 

responsabilidades no que diz respeito aos resíduos sólidos gerados na unidade. No entanto, 

assumir tais compromissos implica em custos adicionais. 

Atualmente, o HC recebe do governo uma quantia mensal de aproximadamente R$ 

4.000.000,00 para todas as suas despesas, o que totaliza um valor anual de 

R$44.400.000,00. Porém, é comum que, além dessa quantia fixa mensal, o hospital receba, 

também, algumas verbas específicas destinadas para alguns setores.  

Considerando que o valor pago pelos serviços relacionados aos resíduos infectantes é de R$ 

1,49 por kg, que o valor pago pelos resíduos comuns é de R$ 0,37 por kg, de R$ 1,90 por 

Kg de resíduos químico e de R$ 1,90 por cada lâmpada, observa-se que o HC tem um gasto 

elevado com os RSS, o que representa um impacto percentual de cerca de 3% de toda a 

verba que o hospital recebe (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Gastos e impactos percentuais com os serviços de coleta e tratamento dos RSS 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Considerando que os custos com os serviços de coleta e destinação são consideráveis e que 

não é possível eliminá-los, percebe-se a necessidade da implementação de novas medidas 

que visem um melhor gerenciamento dos resíduos, aprimorando a segregação dos resíduos 

perigosos e dos que possuem potencial para reciclagem. 

  

Ano Custo total (R$) Impacto percentual (%) 
Total 

(%)   
Resíduo 

comum 

Resíduo 

infectante 

Resíduo 

químico Lâmpadas 

Resíduo 

comum 

Resíduo 

infectante 

Resíduo 

químico Lâmpadas 

2016/2 73.630 126.960 4.674 0 1,66 0,29 0,01 0,00 1,95 

2017 105.114 235.747 9.434 5.360 2,37 0,53 0,02 0,01 2,93 

2018/1 40.573 98.751 2.823 1.127 0,91 0,22 0,01 0,00 1,15 
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6  CONCLUSÕES 

Ao serem descartados inadequadamente os resíduos geram impactos ao meio ambiente e, 

consequentemente, à saúde pública. Os RSS possuem agravantes, pois são passíveis de 

contaminação, geram impactos sanitários, ambientais, epidemiológicos e sociais. 

Como foi observada, a quantidade de RSS gerado no Hospital das Clínicas de Goiás é 

considerável e os resíduos infectantes correspondem ao maior gasto que o hospital tem em 

relação à coleta e tratamento e também são responsáveis pelos impactos mais significativos 

em relação ao meio ambiente e saúde pública.  

Considerando que o Hospital das Clínicas oferece uma gama de diferentes serviços como 

fonoaudiologia, fisioterapia, serviços laboratoriais e outros, e que os resíduos gerados 

envolvem riscos diferentes, se faz necessária à análise da geração de resíduos por áreas do 

hospital, tendo assim dados suficientes para identificar as áreas ou serviços que mais geram 

resíduos, como esses resíduos se apresentam e quais medidas devem ser adotadas para 

adequar esses resultados. Para isso, é preciso, principalmente, a orientação dos funcionários 

e pacientes em relação ao correto descarte. 

A conscientização dos funcionários através de palestras e cursos já é uma realidade no HC, 

no entanto é importante salientar que essas ações devem ser periódicas e didáticas. Os 

funcionários que trabalham diretamente no gerenciamento dos RSS devem ser atualizados 

constantemente sobre o correto manejo dos resíduos, a importância do uso dos EPIs, o 

potencial de risco dos RSS gerados no hospital, as formas de redução da geração desses 

resíduos, reutilização de materiais e do conhecimento das suas atribuições. 

A conscientização dos pacientes deve ser feita por meio de campanhas educativas e 

disposição de lixeiras adequadas próximas aos leitos e nas áreas de circulação dos pacientes 

e acompanhantes.  

No entanto, essas ações demandam envolvimento individual e coletivo, não sendo eficiente 

conscientizar somente os funcionários que realizam a coleta e os pacientes do hospital, 

enquanto os profissionais da saúde, que tem o primeiro contato com os RSS e, portanto a 
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responsabilidade do descarte na fonte dos resíduos, não os descartarem da forma adequada, 

o que pode resultar ainda em acidentes e outros riscos aos funcionários da limpeza e coleta 

em geral. Portanto é extremamente necessária a adoção de ações voltadas especificamente 

para os profissionais da saúde, como cursos, palestras e ações fiscalizatórias. 

A partir disso percebe-se também a necessidade de criar ações de monitoramento da 

geração dos RSS, definindo indicadores e visitas periódicas a todas as áreas do hospital 

como forma de fiscalização. 

Todas essas ações gerarão impactos ambientais, financeiros e sociais no hospital. Em 

relação ao impacto ambiental, essas intervenções promoverão uma disposição final dos 

resíduos de forma adequada, uma vez que a correta segregação dos RSS minimiza as 

possibilidades de resíduos comuns serem infectados e, consequentemente, dispostos como 

resíduos infectantes. Em relação ao impacto financeiro, a segregação adequada promoverá 

a diminuição dos resíduos infectantes e o aumento dos recicláveis, o que gerará economia, 

que pode ser revertida em investimentos como, por exemplo, na aquisição de novas lixeiras, 

melhorias no hospital e capacitações dos funcionários. As intervenções propostas 

apresentam ainda, impactos sociais, pois o funcionário que aprende e muda de atitude no 

seu local de trabalho estende essa conduta, também, para sua casa e integra essa 

consciência ambiental ao seu dia a dia. 

Sabendo que os geradores de RSS precisaram se adequar às novas determinações 

estabelecidas pela legislação pertinente, conclui-se que essas determinações impactaram o 

Hospital das Clínicas, uma vez que os quantitativos de RSS gerado pelo hospital passaram 

a ser devidamente controlados. Conclui-se também que o grande gerador em questão já 

adota boas práticas de gerenciamento dos resíduos gerados, porém, uma vez constatado que 

esse quantitativo é relativamente alto e gera uma série de impactos no hospital percebe-se a 

necessidade de adoção de novas medidas para sua redução, minimização dos impactos, 

conscientização dos pacientes e de todo o quadro de funcionários. 
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