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ABSTRACT 
According to the Law No. 12305/10 terms of the Solid Waste National Policy (PNRS), solid waste can be classified by 
your location and generating activity. The municipal solid waste generation is increasing in Brazil and it deserves 
attention from the municipal managers, particularly to develop of appropriate strategies for the solid waste final 
destination. To assess the solid waste issue in health, we must first understand that the health system presents a 
paradox in its performance in relation to environmental preservation, because it is a supervisory body and also a 
major waste producer. While all the economy sectors focus their attention to the called "sustainable development", 
the health system is still out of this context oftentimes. However, the PNRS is connected with the public health 
performance and health management, because it prioritizes the participation of all segments (including health) to 
improve the solid waste management and environmental preservation. So the PNRS fundamental aspect that needs to 
be well assimilated for health (and other sectors) is a systemic view of waste generation and management, as well as 
a real commitment to an intersectoral cooperation between the different government spheres, the business sector and 
other society segments. At last, the health sector needs not only to take responsibility as an agent of supervision, 
guidance and education, but also review its position as a solid waste producer. 
 
KeyWords: Intersectoriality; Public Health, Solid Waste.  
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IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E DA ANÁLISE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (PNRS) NA ATUAÇÃO DA SAÚDE COLETIVA 

 
 

Resumo 
Os resíduos sólidos podem ser originados de acordo com a sua atividade geradora e localidade, conforme os critérios 
da lei nº 12305/10 que trata da PNRS. A geração dos resíduos sólidos urbanos tem apresentado um crescimento 
considerável em todo o Brasil, fato que merece atenção dos gestores municipais, principalmente quanto ao 
desenvolvimento de estratégias adequadas para a destinação final que acompanhem tal crescimento. Para analisar a 
questão dos resíduos sólidos na saúde, primeiro, é necessário entender que o sistema de saúde apresenta um paradoxo 
na sua atuação em relação à preservação ambiental. Enquanto todos os setores da economia concentram-se suas 
atenções para o chamado “desenvolvimento sustentável”, a saúde ainda apresenta-se como um sistema a parte. A 
PNRS está ligada diretamente com a atuação da saúde coletiva e da gestão em saúde, pois prioriza a participação dos 
diversos segmentos (incluindo a saúde) em prol de um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos e da preservação 
ambiental consequentemente. O aspecto fundamental da PNRS que precisa ser bem incorporado pela saúde (e demais 
setores) é a visão sistêmica da geração e da gestão dos resíduos, assim como, a necessidade de um empenho real para 
a realização de uma cooperação intersetorial entre as diferentes esferas do poder público, do setor empresarial e dos 
demais segmentos da sociedade. Assim, o setor da saúde precisa, não só, assumir a responsabilidade como agente de 
fiscalização, orientação e educação, mas também, rever o seu papel como produtor de resíduos sólidos. 

 
Palavras-chave: Intersetorialidade; Resíduos Sólidos; Saúde Coletiva. 
 

 
A Geração de Resíduos Sólidos no Brasil 

 
De acordo com a lei nº 12305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos sólidos 
podem ser originados de acordo com a sua atividade geradora, bem como, localidade: 
 Urbanos: atividades domésticas em residências e decorrentes da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

urbanas; 
 De atividades comerciais; 
 Gerados por serviços públicos de saneamento básico; 
 Gerados dos processos produtivos e instalações industriais; 
 Gerados nos serviços de saúde; 
 Gerados da construção civil; 
 Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais; 
 De atividades de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e; 
 De atividades de mineração. 
 
A geração dos resíduos sólidos urbanos tem apresentado um crescimento considerável em todo o Brasil, fato que 
merece atenção dos gestores municipais, principalmente quanto ao desenvolvimento de estratégias adequadas para a 
destinação final que acompanhem tal crescimento, visto os prejuízos à população e ao meio ambiente ocasionados 
pelo destino inadequado destes resíduos. Somente entre os anos de 2000 e 2008, houve um aumento de 58.207 
toneladas coletadas ao dia na quantidade total de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil (VILANOVA NETA, 
2011). 
Das regiões no País, a Sudeste apresenta a maior quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados diariamente com 
uma quantidade acima de 37% do total gerado no Brasil, seguida da região Nordeste, com 25% e da região Sul, com 
cerca de 20% (IBGE, 2008). 
A quantidade dos resíduos sólidos urbanos coletados também tem aumentado nos últimos anos, devido ao aumento da 
oferta deste tipo de serviço nas cidades. No entanto, ainda 50,8% dos municípios fazem a destinação inadequada dos 
seus resíduos, encaminhando-os para lixões, vazadouros a céu aberto, que além de permitirem a contaminação de 
lençóis freáticos, também possuem um aspecto social negativo (VILANOVA NETA, 2011). 
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De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (IBGE; 2008), somente 27,7% dos municípios 
destinam os seus resíduos adequadamente em aterros sanitários, enquanto que, 22,5% os destinam a aterros 
controlados, estruturas intermediárias entre o lixão e o aterro sanitário. Em contrapartida, cerca de 80,6% dos 
municípios com população acima de 500.000 habitantes destinam os seus resíduos para aterros sanitários. 
Entretanto, percebe-se que a destinação final dos resíduos sólidos urbanos ainda carece na maioria dos municípios 
brasileiros de uma melhoria em suas práticas e soluções, visto que ainda são adotadas até hoje, práticas do início do 
século passado para a destinação destes resíduos. 
Os resíduos de construção e demolição são daqueles classificados como especiais, aos quais uma maior quantidade de 
municípios declara haver controle público. Destaca-se que, a região Sul apresenta menor percentual de municípios 
com controle sobre resíduos de construção e demolição (ANTUNES, 2011). 
Verifica-se o aumento de construções e reformas também nas áreas periféricas das cidades, tendo como resultado, um 
aumento da quantidade de entulho liberado em áreas públicas, cujo impacto ainda é desconhecido, já que a 
responsabilidade para com estes resíduos é dos seus respectivos geradores. Tal fato requer uma atenção especial dos 
municípios, quanto à fiscalização e o controle junto aos geradores desses resíduos. 
Os resíduos de serviços de saúde são gerenciados pelas instituições de saúde de acordo com a RDC 306/04 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004). 
De acordo com o IBGE (2008), 24,1% dos municípios que coletam e/ou recebem os resíduos sólidos de serviços de 
saúde sépticos fazem a sua disposição em aterros específicos para resíduos especiais, enquanto que 61,1% os 
destinam para vazadouros ou aterros, juntamente com os demais resíduos. Cabe destacar que 39,3% e 46,4% dos 
municípios das regiões Sul e Sudeste, respectivamente, destinam os resíduos de serviços de saúde em vazadouros ou 
aterros conjuntamente com os demais resíduos, contrastando em muito, com a quantidade de municípios das regiões 
Nordeste (72,6%) e Norte (65,7%). 
No que tange aos municípios com população acima de 500.000 habitantes, verifica-se que cerca de 86,1% realizam a 
coleta de resíduos sólidos de saúde. 
O IBGE (2008) destaca um avanço considerável no número de programas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos 
sólidos em todo o País: de 451 unidades em 2000, 994 unidades em 2008. Evolução verificada principalmente nas 
regiões Sul e Sudeste, onde 46,0% e 32,4%, respectivamente, dos seus municípios possuem programas de coleta 
seletiva que cobrem todo o município (IBGE, 2008). 
Também, cerca de 80,6% dos municípios brasileiros com população acima de 500.000 habitantes possuem programas 
de coleta seletiva. 
No entanto, menos de 20% dos municípios brasileiros possuem algum tipo de coleta seletiva ativa, situação que se 
torna mais agravante nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde mais de 90% dos municípios não possuem 
coleta seletiva (ANTUNES, 2011). 
Deve-se considerar que em grande parte das vezes, ao invés da disponibilização de serviços públicos de coleta 
seletiva com eficiência e frequência adequada, tais iniciativas resumem-se na disponibilização à população de pontos 
de entrega voluntária ou na simples formalização de convênios com cooperativas de catadores para a execução dos 
serviços, aos quais não são medidas suficientes para elevar os índices de reciclagem. 
 
 
A Ambiguidade do Sistema de Saúde na Atuação de Proteção do Meio Ambiente. 
 
Para analisar a questão dos resíduos sólidos na saúde, primeiro, é necessário entender que o sistema de saúde 
apresenta um paradoxo na sua atuação em relação à preservação ambiental. Hora, atuando como órgão de fiscalização 
e de proteção do meio ambiente nas situações que envolvem a saúde humana. Hora, atuando como um sistema 
produtor de lixo, no qual, a discussão sobre redução e melhor utilização dos bens e produtos (que originarão o lixo 
futuro) é muito pequena. Enquanto todos os setores da economia concentram-se suas atenções para o chamado 
“desenvolvimento sustentável”, a saúde ainda apresenta-se como um sistema a parte. 
Contudo, a própria lei regulamentadora do Sistema Único de Saúde no Brasil (Lei 8080/90) afirma em suas 
disposições que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. (BRASIL, 1990). Sendo o Estado responsável pelas condições indispensáveis para o exercício 
pleno da saúde. Portanto, é reponsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio 
ambiente, a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Assim como, a avaliação e 
divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais (BRASIL, 1990). E, além destas obrigações, 
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cabe à direção nacional do SUS: participar na formulação e implementação das políticas de controle das agressões 
ao meio ambiente; participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o 
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana (BRASIL,1990). 
Existem, também, leis e regulamentos mais específicos, dentro da área da saúde, para a proteção do meio ambiente, 
como é o caso da resolução n° 306 (de dezembro de 2004) da Agencia Nacional e Vigilância Sanitária (Anvisa) que 
estabelece as regras para o descarte dos resíduos dos serviços de saúde (ANVISA, 2004). Há, ainda, a Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA) que regulamenta a vigilância ambiental em saúde por meio da instrução normativa nº 
01/2005 que estabelece as principais atribuições das três instâncias de governo, descreve as ações específicas da 
vigilância ambiental em saúde e as medidas de prevenção e controle de fatores de riscos físicos, químicos e 
biológicos do meio ambiente, relacionadas a doenças e agravos à saúde (ver referência da normativa) (FUNASA, 
2002). 
De uma forma geral, o nosso sistema de saúde está bem direcionado em relação à sua legislação. Mas, há um 
problema quando o modelo médico hospitalar encontra-se desconectado do entendimento de promoção da saúde. É 
do conhecimento de todos que o meio ambiente reflete diretamente da saúde da população, contudo, muitas vezes, tal 
fato é desvalorizado diante de uma cultura de saúde que prioriza o tratamento da doença ao invés da prevenção e 
promoção da saúde. 
Outra análise importante a ser feita é que o setor saúde desempenha um importante papel como indutor do 
crescimento econômico e da competitividade. No Brasil, é responsável por boa parte dos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, apresentando forte impacto sobre o estágio de desenvolvimento nacional. Porém, os interesses 
predominantes se movem pela lógica econômica do lucro e não para o atendimento das necessidades da saúde 
(FIOCRUZ, 2011). Em consequência, há uma certa inobservância dos riscos ambientais, já que estes não representam 
uma forma direta de obtenção de lucro para a indústria da saúde. 
Segundo documento apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20. É necessário uma atenção especial aos 
resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde. Destes, 80% são comparáveis aos resíduos domésticos e 20% são 
considerados resíduos perigosos que podem ser infecciosos, tóxicos ou radioativos. Contudo, o que mais impressiona 
é que cerca de 56% dos municípios brasileiros dispõem de forma inadequada seus resíduos sólidos hospitalares, 
sendo que 30% deste total correspondem aos lixões. O restante os depositam em aterros controlados, sanitários e 
aterros especiais. A disposição desses resíduos em locais inadequados (lixões e aterros controlados) permite que o 
chorume e todos os agentes patogênicos se infiltrem no solo, contaminando-o e comprometendo os lençóis freáticos, 
além de ampliar os riscos aos catadores. Também há o risco de contaminação do ar, dada quando os resíduos são 
tratados pelo processo de incineração descontrolado (FIOCRUZ, 2011) (OLIVEIRA, 2012). 
O mesmo relatório aponta que a falta de conexão entre os órgãos fiscalizadores é um importante empecilho para o 
gerenciamento adequado destes resíduos, já que a Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização dentro do 
estabelecimento de saúde, mas a disposição final juntamente com o transporte é responsabilidade do órgão ambiental. 
A falta de integração entre estes dois setores torna a fiscalização deficiente. Quanto à questão governamental, os 
interesses se resumem, muitas vezes, ao repasse financeiro (FIOCRUZ, 2011).  
Em 2010, após 20 anos de discussão no congresso, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei 
12.305/10). Diante de todos estes fatos, esta é uma lei que precisa ser vista com mais atenção dentro do setor saúde 
para que a sua atuação, tanto de proteção como de não agressão ao meio ambiente, seja mais eficiente. 
 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) está ligada diretamente com a atuação da saúde coletiva e da gestão 
em saúde, pois prioriza a participação dos diversos segmentos (incluindo a saúde) em prol de um melhor 
gerenciamento dos resíduos sólidos e da preservação ambiental consequentemente.  
Através desta política, foram estabelecidas diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. Contudo, esta lei não se aplica para os rejeitos radioativos (que contam com uma legislação específica), e 
também, não invalida as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) (BRASIL, 2010). 
A PNRS tem como objetivo a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental através da não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
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rejeitos. Assim, tem como obrigatoriedade a preparação de planos municipais de gerenciamento de resíduos e o 
estabelecimento de prazos para a erradicação dos lixões e a implantação da coleta seletiva e aterros sanitários 
(GOUVEIA, 2012). A meta desejada é que até 2014 todos os municípios depositem apenas os rejeitos (resíduos 
sólidos cujas todas as possibilidades de tratamento e recuperação estão esgotadas) em seus aterros sanitários. 
Para isso, a lei utiliza-se da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que consiste no conjunto 
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Outro termo importante a ser analisado é 
o da logística reversa que responsabiliza o setor empresarial pela coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
próprio setor, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 
A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos, como é o 
caso dos serviços de saúde, somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o 
responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados 
necessários ao gerenciamento desses resíduos. As pessoas jurídicas que operam com estes resíduos, em qualquer fase 
do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 
Assim, os serviços de saúde são obrigados a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao 
órgão competente (BRASIL, 2010). 
Dentre as obrigações citadas, cabe ainda, aos gestores de saúde: I - manter registro atualizado e facilmente acessível 
de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput; II - 
informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a 
destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade; III - adotar medidas destinadas a reduzir o 
volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; IV - 
informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados 
aos resíduos perigosos (BRASIL,2010). E também, sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do 
SNVS, será assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à 
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos. Além disso, a contratação de serviços de coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não 
isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 
gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos (BRASIL, 2010). 
No entanto, não se pode esquecer que a questão da fiscalização e do manejo de resíduos perigosos dentro dos serviços 
de saúde não são situações novas ou desconhecidas, também não são questões que exijam críticas a sua forma de 
técnica de operacionalização interna. Contudo, responsabilidade compartilhada nos propõe pensar além da atuação 
interna dos serviços de saúde, e assim, visualizar a promoção e a proteção da saúde enquanto coordenamos o destino 
dos nossos resíduos. E não só os perigosos, mas priorizar também a redução e reutilização dos resíduos comuns. 
Enxergar que o problema dos resíduos sólidos é um problema da Saúde Coletiva e exige uma real disponibilidade do 
setor da saúde para uma ação intersetorial eficiente com os demais setores. 
Portanto, o aspecto fundamental da PNRS que precisa ser bem incorporado pela saúde (e demais setores) é a visão 
sistêmica da geração e da gestão dos resíduos. Assim como, a necessidade de um empenho real para a realização de 
uma cooperação intersetorial entre as diferentes esferas do poder público, do setor empresarial e dos demais 
segmentos da sociedade.  
 
 
Conclusão 
 
Inúmeros são os agentes físicos, químicos e biológicos presentes nos resíduos sólidos capazes de interferirem na 
saúde humana (FERREIRA, 2001). O tratamento adequado destes resíduos é um fator fundamental para a proteção da 
saúde da população. 
Entretanto, os problemas decorrentes dos resíduos sólidos na América Latina continuam presentes e sem um 
equacionamento adequado (FERREIRA, 2001). No Brasil, mesmo com a implementação da PNRS há dois anos, a 
solução para essa equação ainda se mostra desafiadora. Contudo, percebe-se que só iremos obter resultados 
satisfatórios através de políticas públicas saudáveis (BUSS, 2000) que utilizem estratégias e iniciativas capazes de 
operacionalizar a interação entre os diversos setores atuantes no governo e fora dele. 
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Não há um protocolo previamente estabelecido de como essas relações intersetoriais devem ocorrer. Mas é 
importante que todos os segmentos envolvidos reconheçam a responsabilidade sobre as repercussões positivas ou 
negativas de suas ações. Assim, o setor da saúde precisa, não só, assumir a responsabilidade como agente de 
fiscalização, orientação e educação, mas também, rever o seu papel como produtor de resíduos sólidos. 
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