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ABSTRACT 

The proper management of healthcare waste allows to minimize waste production and to perform a safe 

handling with respect to the protection of workers and the preservation of public health and the environment, 

reducing the use of natural resources. This work aims to present the development of the Healthcare Waste 

Management at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a public university general hospital, with 795 beds 

and services in 60 specialties. The generated waste is classified, according to the law, in 5 main groups: Group 

A (biohazardous waste), group B (chemical waste), group C (radioactive waste), group D (common waste) and 

group E (sharps waste).For a long time, the biggest concern of the Institution has regarded the proper treatment 

of biohazardous waste. Over the years, the publication of research that indicated the presence of drugs in 

surface waters and their impact on the health of various ecosystems and some changes in the legislation have 

made the Hospital focus its efforts on finding safe solutions for treating chemical wastes. Currently, the 

Institution collects and sends to treatment approximately 20 m³ of chemical waste, consisting of bottles of 

medicines and materials for administration of dangerous drugs like chemotherapy and antibiotics. Within this 

group, about 2m³ of liquid chemical waste are also generated, standing among them: 10% formalin and 

wastewater from clinical analysis equipments, which after passing through a solidification process are sent to a 

hazardous waste (class I) landfill. Also, it has been replacing the use of toxic substances, equipment and 

processes that use heavy metals, such as mercury and silver, for cleaner technologies. Other types of generated 

waste amounted to 164 tons per month, being 67% of common waste and 13% of biohazardous waste. 
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Gerenciamento de resíduos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA/ Brasil) 
 
 
Resumo 
O gerenciamento adequado dos Resíduos de Saúde permite minimizar a produção de resíduos e realizar um 
manejo seguro com relação à proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública e do meio ambiente, 
reduzindo a utilização de recursos naturais. Este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução da Gestão dos 
Resíduos de Serviços de Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um hospital público, geral e 
universitário que atende a 60 especialidades em 795 leitos. Os resíduos gerados são classificados, conforme a 
legislação, em 5 Grupos principais: grupo A (resíduo com risco biológico), grupo B (resíduo com risco químico), 
grupo C (resíduo com risco radiativo), grupo D (resíduos comuns) e grupo E  (resíduos com risco 
perfurocortante). Por um longo período, a maior preocupação da Instituição foi com relação ao tratamento 
adequado aos resíduos com risco biológico. Com o passar dos anos, a publicação de pesquisas que apontavam a 
presença de medicamentos em águas superficiais e seu impacto na saúde de diversos ecossistemas, e algumas 
mudanças na legislação, fizeram o Hospital focar seus esforços na busca por soluções seguras para o tratamento 
de resíduos químicos. Atualmente a Instituição recolhe e encaminha para tratamento aproximadamente 20m³ de 
resíduos químicos, constituído de frascos de medicamentos e materiais para administração de medicamentos 
perigosos como quimioterápicos e antimicrobianos. Dentro deste grupo, ainda são gerados aproximadamente 
2m³ de resíduos químicos líquidos, entre eles: formol à 10% e efluentes de equipamentos de análises  clinicas, 
que após passarem por um processo de solidificação são encaminhados para aterro de resíduos perigosos classe I. 
Além disto, vem substituindo o uso de substâncias tóxicas, equipamentos e processos que utilizem metais 
pesados, como mercúrio e prata, por tecnologias mais limpas. Outros tipos de resíduos gerados totalizam 164 
toneladas por mês, sendo 67% resíduo comuns e 13% resíduo com risco biológico. 
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Introdução 

 
As empresas hospitalares se diferenciam das demais pela sua complexidade. Conforme citação de Peter Drucker: 
“O Hospital é a mais complexa das empresas modernas” (MEZZOMO, 1986) complexidade revela-se nas 
funções e serviços muito diversificados; na natureza do serviço (produto: saúde); nas exigências múltiplas de sua 
clientela; nas urgências das ações; na divisão e uso do espaço físico; na escassez de seus recursos (físico-
materiais-humanos-financeiros); na grande diversificação do componente humano (profissionais com Doutorado 
a profissionais de funções de apoio); na imensa variedade de diferentes insumos utilizados em sua cadeia de 
produção e na quantidade, diversidade e potencial de risco de seus resíduos .A gama de serviços oferecidos pelos 
hospitais – de tratamentos clínicos de alta tecnologia a cirurgias complexas a serviços básicos de hotelaria – 
torna a gestão de resíduos complexa e cara e a sua supervisão e controle extremamente desafiadores. Assegurar o 
controle sobre essas complexas entidades requer profundidade e amplitude de conhecimentos para compreender 
todos os componentes de um hospital e integrá-los efetivamente, ao passo que monitorar o desempenho e o uso 
dos recursos requer informações confiáveis e atualizadas. 
Os conceitos que estruturam a relação entre saúde e meio ambiente, contem os compromissos para mudança nos 
padrões de desenvolvimento deste século. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (PAHO/WHO), 
uma das principais responsabilidades do setor saúde é a proteção do bem-estar público com a garantia de um 
ambiente físico e social saudável, que possibilite o desenvolvimento humano sustentável. 
Na América Latina e no Caribe, o desafio consiste na harmonização dos objetivos do desenvolvimento, da saúde 
e do ambiente com os da eqüidade social. Ao crescer, as populações urbanas aumentam proporcionalmente as 
demandas de provisão de serviços de sistemas de disposição de resíduos sólidos. Desigualdades com relação ao 
acesso a esses serviços e à exposição a fatores de risco ambiental exacerbam a vulnerabilidade dos mais pobres. 
 

 
Objetivos 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a gestão de Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) no Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, um hospital público, geral e universitário, atendendo em cerca de 60 especialidades, 
com uma clientela formada, prioritariamente, por pacientes do Sistema Único de Saúde, sua capacidade instalada 
é de aproximadamente 795 leitos e conta com 5200 funcionários e 1600alunos de graduação e pós-graduação.  
 



 
Métodos 
 
Foi realizado um levantamento das práticas e procedimentos de manejo dos resíduos gerados no HCPA e das 
práticas de gestão ambiental, através da análise dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde 
(PGRSS) em suas edições anteriores e seus indicadores, e entrevista com funcionários que vivenciaram a 
evolução na gestão ambiental durante o período em que trabalharam no HCPA. 
 
 
Atividades ou estágios desenvolvidos 
 
A evolução do manejo de resíduos no HCPA apresenta etapas bem delineadas e que acompanham as mudanças 
dos conceitos e da legislação sanitária do país e do município. A instituição iniciou suas atividades na década de 
70, e neste momento ainda havia uma licenciosidade das práticas ambientais, assim alguns tipos de resíduos 
eram enterrados no terreno do Hospital em áreas não edificadas e outros eram queimados em fornos comuns nas 
dependências do hospital. No fim desta década foi comprado um incinerador, com reator de tecnologia alemã 
para atender a resolução do Ministério do Interior de 1979 que obrigava a incineração dos Resíduos de Serviço 
de Saúde. Em 1990 o Hospital iniciou a segregação de resíduos, com o objetivo de dar destinação final adequada 
aos resíduos, seguindo as orientações do órgão municipal de limpeza urbana. No Hospital surgiram às primeiras 
atividades de conscientização e capacitação em segregação e educação ambiental, através de campanhas e 
concursos que mobilizavam toda a comunidade de funcionários e pacientes. Em nível nacional, somente em 
1993 surge a legislação do Conselho Nacional de Meio Ambiente que preconiza a segregação como atitude a ser 
seguida. Neste período os estabelecimentos de saúde ficaram desobrigados a incinerar os resíduos passando 
então a separá-los de acordo com o risco de cada grupo e não mais incinerar, encaminhando alguns tipos de 
resíduos para a reciclagem. A partir de 2000 houve um período de investimento em equipamentos para a gestão 
de resíduos: o hospital construiu uma estrutura de alvenaria para o depósito externo de resíduos, foi adquirido 
um carro elétrico para transporte interno e um cilindro compactador estacionário de 16m³ para armazenamento e 
transporte de resíduos comuns.No início de 2004 um conjunto de hospitais de Porto Alegre se anteciparam a 
legislação nacional e começaram a tratar os resíduos com risco biológico por meio da autoclavagem, através de 
empresa especializada que faz também a destinação final em aterro de resíduos de saúde. A partir de 2011uma 
série de investimentos em recursos humanos e equipamentos foram feitos de forma a diminuir manipulação 
durante todo o manejo e visando ainda garantir melhores condições de trabalho e a preservação dos recursos 
naturais através da adequação no acondicionamento dos resíduos, seu transporte, tratamento e destino final. 
Assim, com a intenção de reduzir os riscos ocupacionais, foram adquiridos contêineres com tampas acionadas 
por pedal que são utilizados para fazer o acondicionamento dos resíduos nas salas para armazenamento 
temporário, e para que não seja feito transbordo de resíduos fora do armazenamento externo, passaram a ser 
utilizados caminhões de pequeno porte com plataforma elevatória para o transporte dos contêineres até o 
armazenamento externo. Neste mesmo período iniciou a construção de novo depósito externo de resíduos e de 
várias salas de armazenamento temporário com a finalidade de adequar o armazenamento as quantidades de 
resíduos geradas atualmente. Em 2012, com a obra concluída, os esforços foram focados para a educação dos 
profissionais de saúde através da implantação de um curso em EAD, de caráter obrigatório, para todos os 
funcionários da instituição, elaboração de novos cartazes e etiquetas de identificação para os coletores. Ao 
mesmo tempo, iniciou-se um trabalho de auditorias, que servem para mapear os erros mais comuns no descarte 
de resíduos, para que estas informações pudessem ser reforçadas junto aos geradores de resíduos. 
 
 
Resultados   
 
A atual legislação nacional classifica os resíduos em 5 grupos: grupo A (resíduo com risco biológico), grupo B 
(resíduo com risco químico), grupo C (resíduo radioativo), grupo D (resíduos comuns) e grupo E (resíduos com 
risco perfurocortante). 
Os resíduos do Grupo A são caracterizados pelo risco de contaminação biológica. Alguns exemplos destes 
resíduos são: culturas e estoques de microorganismos, resíduos de vacinação, bolsas transfusionais, peças 
anatômicas, produto de fecundação, kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, órgãos, tecidos, fluidos 
corpóreos e demais matérias resultantes de atenção a indivíduos/animais com suspeita ou certeza de 
contaminação por príons. O descarte desses resíduos é feito em coletores com tampa e pedal, identificados com 
simbologia de infectante e com saco plástico de cor branca com a mesma simbologia. O tratamento dado a estes 
resíduos é a esterilização por autoclave e a destinação em aterro de resíduos classe II.  



Por um longo período a maior preocupação da instituição era com relação ao tratamento adequado dos resíduos 
com risco biológico. Com o passar os anos, as modificações na legislação e a publicação de pesquisas que 
apontavam a presença de medicamentos em águas superficiais, bem como os impactos gerados por estes 
medicamentos e por outras substancias perigosas na saúde do ser humano, fizeram com que o HCPA passasse a 
focar seus esforços também na busca por soluções para o tratamento dos resíduos químicos. 
Os resíduos do grupo B são resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 
ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de corrosividade, toxicidade, inflamabilidade e 
reatividade. São considerados resíduos químicos: frascos de medicamentos, materiais utilizados na administração 
de quimioterapia ou antimicrobianos, efluentes de equipamentos de análises clínicas, formol, entre outros. Nas 
áreas geradoras os resíduos são acondicionados de acordo com cada tipo de resíduo. Resíduos de quimioterapia e 
antimicrobianos são descartados no expurgo em coletores com tampa e pedal, sendo orientado aos funcionários 
que antes do descarte dos quimioterápicos este material seja colocado em saco plástico transparente para que seja 
selado evitando a contaminação do ambiente por aerossóis. Frascos de medicamento, inclusive com sobras, são 
coletados no posto de enfermagem em coletores de 4L com tampa basculante. O destino final para os frascos de 
medicamentos e os resíduos de antimicrobianos e quimioterápicos é o aterro de resíduos industriais, devido à 
falta de incineradores para resíduos químicos no estado do Rio Grande do Sul. Para o controle de psicotrópicos e 
entorpecentes, antes do frasco ser descartado no coletor de frascos de medicamentos, o líquido deve ser aspirado 
e descartado em um coletor próprio que contem um polímero que solidifica o medicamento impossibilitando 
algum uso indevido, sendo encaminhado para o mesmo destino dos frascos. No Estado do Rio Grande do Sul, a 
alternativa para o tratamento dos efluentes de equipamentos de laboratório de análises clínicas, formol e 
glutaroldeido, que são coletados em bambonas, foi a solidificação desses resíduos para que pudessem ser 
encaminhados a aterro de resíduos classe I. Os únicos resíduos químicos recuperados atualmente pela instituição 
são: o Xilol, que é encaminhado Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que promove a 
recuperação através do processo de destilação, e o Tiner que é encaminhado a empresa especializada. Estudos 
continuam sendo feitos pela universidade com a finalidade de passar a destilar também o formol, tendo em vista 
que somente a geração do HCPA reduziria em 700L por mês a destinação de resíduo para aterro classe I. 
Dentro do grupo de resíduos químicos estão também os termômetros de mercúrio, sejam eles quebrados ou não. 
O Hospital de Clinicas aderiu à campanha internacional “Hospitais Livres de Mercúrio”, no ano de 2012, 
passando a não adquirir dispositivos com mercúrio e recolher e encaminhar para empresa especializada, em 
descontaminação e destinação, os termômetros de mercúrio que foram substituídos por termômetros digitais.   
Os resíduos do grupo C são materiais que contenham radionuclídeos e no Hospital são gerenciados pela Física 
Medica. O descarte desses resíduos é feito separadamente de acordo com os tempos meia vida dos produtos 
químicos presentes, em coletores protegidos por barreiras de chumbo conforme preconizado pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Os resíduos são armazenados em um depósito específico onde aguardam 
o decaimento de seus níveis de radiação a níveis aceitáveis pelo CNEN para o descarte como RSS. Após a 
conferncia dos níveis de radiação, o físico nuclear libera o resíduo para ser descartado como resíduo biológico, 
perfurocortante ou comum. Seguindo a partir deste momento o mesmo tratamento dado aos demais resíduos. 
Os resíduos do grupo D são aqueles similares aos resíduos domiciliares ou que não apresentam nenhum dos 
riscos citados nos parágrafos anteriores. Este grupo é subdividido em reciclável e não reciclável. São 
considerados recicláveis todos aqueles materiais confeccionados ^com materiais passíveis de reciclagem. São 
exemplos desses resíduos: embalagens de metal, plástico, isopor, alumínio, tetrapack, bolsa de soro, equipo, 
seringa de diluição, mantas de esterilização de TNT (tecido não tecido), frascos de dieta, papel, papelão, outros. 
Os resíduos recicláveis coletados em saco verde e após a coleta são encaminhados a uma central de triagem de 
resíduos hospitalares existente na cidade de Porto Alegre. Sobre os resíduos considerados não recicláveis, temos 
como exemplo: papel higiênico, papel toalha, aventais, toucas e propés descartáveis, blister de medicamento 
vazio, fraldas, absorventes entre outros materiais que não possuem mercado reciclador viável. Estes resíduos são 
acondicionados em coletores com saco plástico da cor preta e após o recolhimento estes resíduos são 
encaminhados ao aterro sanitário licenciado. 
Os resíduos do grupo E são aqueles com risco de perfuração ou corte. Estão neste grupo: Lâminas, lamínulas, 
agulhas, escalpes, butterfly, entre outros, todos acondicionados em caixas rígidas com simbologia do grupo de 
risco (biológico ou químico) e tratamento de acordo com este grupo. 
Analisando as médias mensais de geração de resíduos dos últimos 3 anos, conforme mostra a Figura 1, é possível 
perceber um aumento significativo na geração de resíduo químico sólido a partir do ano de 2011. Esse aumento é 
devido a uma alteração no PGRSS, que passou a considerar como resíduo químico também os materiais 
assistenciais que tiveram contato com medicamentos perigosos, como antimicrobianos. No ano de 2012, o 
aumento na geração de resíduos químicos foi ocasionado pela retomada do encaminhamento de resíduos 
químicos líquidos, tais como formol e efluentes de equipamento de análises clínicas que estavam sendo estocado 
devido à falta de empresas licenciadas para o tratamento deste resíduo no estado do Rio Grande do Sul. Com o 



licenciamento do processo de solidificação, estes resíduos passaram a ser novamente coletados e encaminhados 
ao destino final. Apesar de existir um aumento significativo no número de procedimentos, internações, exames e 
outros serviços prestados pela instituição, percebe-se que não houve um aumento significativo na geração de 
resíduos com risco biológico, fruto do trabalho de conscientização dos funcionários com relação ao descarte 
adequado dos resíduos de acordo com os risco desses materiais. 
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Figura 1 – Media mensal de resíduos encaminhados para tratamento/destino final no HCPA 

 
O HCPA possui uma área construída de aproximadamente 128.000 m², distribuídos entre o prédio principal, 
onde situam-se: 795 leitos, bloco cirúrgico, atendimento ambulatorial e emergência, e os prédios anexos que 
contam com: centro de pesquisa clínica e experimental, casa de apoio, creche, Unidade Básica de Saúde, Banco 
de Sangue, Unidade de Radioterapia e de Quimioterapia, entre outros. Para viabilizar o manejo adequado dos 
resíduos, foram necessários investimentos em infra-estrutura e aquisição de equipamento. Atualmente o HCPA 
conta com a seguinte estrutura física e humana para o manejo de resíduos: 
- 31 salas de armazenamento temporário, uma para cada unidade de internação e para os prédios anexos 
- 170 contêineres fechados com tampa e pedal para o armazenamento temporário dos resíduos e seu transporte 
- 1 caminhão Baú de uso exclusivo da equipe de recolhimento de resíduos provido de plataforma elevatória para 
o carregamento dos contêineres 
- 1 prédio de 400m² para armazenamento externo dos resíduos biológicos, químicos sólidos, comuns recicláveis 
e não recicláveis. 
- 1 prédio para o armazenamento externo dos resíduos químicos perigosos que foi construído com dispositivos 
anti-explosão 
- 2 compactadores estacionários com capacidade de 17m³ para compactar, armazenar e transportar os resíduos 
comuns não recicláveis. 
- 2 contêineres de 15m³ com sistema de coleta roll-on roll-off para armazenamento de resíduos recicláveis 
- 4 contêiner de 5m³ com sistema de coleta poli-guindaste para coleta de resíduos da construção civil 
- 1 engenheiro ambiental com dedicação exclusiva para a gestão ambiental 
- 1 comissão de gestão ambiental com equipe multidisciplinar 
- 13 funcionários para a coleta e transporte interno de resíduos 
 
 
Conclusões e recomendações 
 
O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados 
a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos 
e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando à proteção dos 
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Devido a interpretações 
diferentes da legislação pelos órgãos fiscalizadores dos diversos estados brasileiros, a disponibilidade de serviços 
e recursos regionais para tratamento e destinação de resíduos e pelas instituições de saúde, por vezes existe uma 
dificuldade grande de padronização no descarte, tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de saúde, 



pois apesar de existir legislação específica sobre o assunto, esta não define como proceder com alguns resíduos. 
Isso acontece porque normalmente os materiais de assistência enquanto resíduos, mesmo que sem a presença de 
contaminação biológica, geram certa desconfiança da população e dos profissionais que desconhecem processos 
assistenciais. 
Item fundamental para o gerenciamento adequado dos resíduos é que o gerador do resíduo tenha conhecimento 
sobre o manejo adequado e tipo de tratamento dado aos resíduos gerados. É notável nas auditorias, capacitações 
presenciais e conversas com profissionais que as dúvidas são decorrentes do entendimento dos processos, já que 
o mesmo resíduo pode ser descartado em coletores diferentes, dependendo do tipo de contaminação existente. 
Em sendo assim, o processo de educação dos profissionais se confrontado com indicadores de acidentes 
relacionados ao descarte inadequado e ao número de descartes inadequados identificados nas unidades podem 
dar a instituição um panorama sobre a efetividade do processo de gerenciamento do resíduo. Entenda-se como 
efetividade o fato de estarem sendo encaminhados os resíduos para os destinos adequados sem misturas com 
resíduos de riscos diferentes. 
Em sendo assim, para o sucesso no gerenciamento dos resíduos sólidos de uma instituição de saúde é 
fundamental a participação dos colaboradores, que devem ser sensibilizados para que todos os aspectos dos 
programas sejam atendidos, principalmente no que diz respeito ao descarte dos resíduos e seus reais impactos 
ambientais, bem como da responsabilidade de cada profissional em reduzir, reutilizar, reciclar e repensar a 
geração dos resíduos. 
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Biofiltro I (Carga másica: 4 gH2S/m3/h) 
Biofiltro II (Carga másica: 7g H2S/m3/h) 
Biofiltro III (Carga másica: 15 gH2S/m3/h) 
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