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ABSTRACT 
 
Among the various types of existing waste, one that stand out and deserve full attention of the decision makers of our 

country is the residue of Health Services - RSS, mainly because of potential risks to human health if not managed 

properly as required by law. In this context, the National Agency of Sanitary Surveillance - ANVISA and the 

National Council for the Environment - CONAMA, decided to make uniform the management of this type of waste, 

thus establishing a series of resolutions aimed at segregation, packaging and disposal of waste services health 

produced in Brazil. This case study aims to conduct an analysis of the current situation of waste management in the 

Health Service Clinical Center AFURN, who works at the Federal University of Rio Grande do Norte in Natal / RN, 

as well as contribute to the development of Plan a future Waste Management Health Service - PGRSS. The 

methodology of the study is the type quali-quantitative, with conducting site visits to collect data and observe the 

process of waste management generated in that clinical center. Based on the methodology, we determined that the 

waste generated in the Clinical Center AFURN are separated and intended to form partially correct, however there 

are some inadequacies, and the deployment of a PGRSS is necessary, however, one must combine education and 

training of health professionals, as well as clarification of generators, resulting in preservation of the environment 

and thus ensuring the quality of life. 
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RESÍDUOS DO SERVIÇO DA SAÚDE: ESTUDO DE CASO NO CENTRO CLÍNICO 
DA AFURN – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

RESUMO  

 
Dentre os mais variados tipos de resíduos existentes, um dos que se destacam e merecem atenção integral dos 
tomadores de decisões do nosso país é o Resíduo de Serviço de Saúde – RSS, principalmente devido aos potenciais 
riscos à saúde humana caso não seja gerenciado de maneira adequada conforme exigido pela legislação vigente. 
Diante desse contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, resolveram tornar uniforme o gerenciamento desse tipo de resíduo, estabelecendo então uma 
série de resoluções voltadas à segregação, acondicionamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde 
gerados no Brasil. O presente estudo de caso tem como objetivos realizar uma análise da situação atual do 
gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde do Centro Clínico da AFURN, que funciona na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte em Natal/RN, assim como contribuir para a elaboração de um futuro Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS. A metodologia do estudo é do tipo quali-quantitativa, 
com realização de visitas in loco para a coleta de dados e observação do processo de gerenciamento dos resíduos 
gerado no referido centro clínico. Com base na metodologia utilizada foi possível constatar que os resíduos gerados 
no Centro Clínico da AFURN são separados e destinados de forma parcialmente correta, no entanto, existem 
algumas inadequações; E que a implantação de um PGRSS é necessária, no entanto, deve-se aliar educação e 
treinamento dos profissionais de saúde, além do esclarecimento dos geradores, resultando em preservação do meio 
ambiente e garantindo, assim, a qualidade de vida. 
 
Palavras chaves: Gerenciamento, Resíduos, Saúde. 
 
 
Introdução 
 
Embora a geração de resíduos oriundos das atividades humanas faça parte da própria história do homem, é a partir da 
segunda metade do século XX, com os novos padrões de consumo da sociedade industrial, que essa geração cresce 
em ritmo superior à capacidade de absorção pela natureza. Aliado a isso, apesar do avanço tecnológico das últimas 
décadas ter possibilitado conquistas surpreendentes no campo das ciências, também contribuiu para o aumento da 
diversidade de produtos formados por componentes de difícil degradação e maior toxicidade (RIBEIRO; MORELLI, 
2009). 
Em virtude desse contexto, a gestão dos resíduos constitui-se um desafio à sustentabilidade e houve a necessidade de 
criar especificações que lidassem com cada tipo, destacando-se, devido às suas peculiaridades, os Resíduos de 
Serviço de Saúde – RSS. Com relação esse tipo de resíduo, é importante salientar que do total de resíduos sólidos 
urbanos gerados diariamente apenas uma fração inferior de cerca de 3% (BRASIL, 2006) é composta por RSS. 
Portanto, a implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em sua fonte e no momento de 
sua geração conduz certamente à minimização de resíduos, em especial àqueles que requerem um tratamento prévio 
à disposição final. 
Diante dessa necessidade, o presente trabalho visa descrever o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – 
RSS realizada em um Centro Clínico da AFURN – Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, localizado em Natal/RN, isto é, as ações relativas ao manejo dos resíduos gerados, observadas suas 
características, levando em conta os aspectos referentes à Geração, Segregação, Acondicionamento, Coleta, 
Armazenamento, Transporte, Tratamento, Destinação Final e, principalmente, proteção à saúde pública do 
município. 
Através disso, o trabalho se justifica pelo fato de que até o presente momento, muitas empresas do ramo hospitalar 
não tem ideia de onde dispor seus resíduos gerados, mesmo já havendo legislação que define onde e como destinar 
tais rejeitos. Assim, avaliou-se a situação atual do gerenciamento de resíduos no Centro Clínico supracitado para 
então propor a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde para o local. 
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Metodologia 
 
Para alcançar os objetivos traçados no presente estudo utilizaram-se os procedimentos metodológicos apresentados 
sucintamente a seguir: um levantamento bibliográfico/documental para a obtenção do referencial teórico junto à 
literatura realacionada ao tema; análise da legislação nacional referente à temática dos resíduos de saúde; visitas in 

loco, entrevistas, tabulação e análise dos dados obtidos; e por fim as conclusões (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Etapas da metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo. Fonte: elaboração própria. 
 
O presente artigo caracteriza-se, segundo o procedimento técnico, como um estudo de caso que apresenta uma 
abordagem qualitativa (MIGUEL, 2010). Quanto aos fins, a pesquisa em questão é do tipo descritiva/exploratória 
(VERGARA, 2006; GIL, 1991), e observacional já que não haverá interferência na coleta de informações por parte 
dos pesquisadores. No que diz respeito aos meios de investigação (VERGARA, 2006) utilizados para o 
desenvolvimento dessa pesquisa, foram eles: levantamentos bibliográficos, pois em toda a fundamentação teórica 
foram analisados livros, revistas especializadas, bases de dados, entre outras, buscando sistematizar os conceitos e 
teorias relacionados com o tema; além de visitas periódicas in loco. 
A área de estudo escolhida foi o Centro Clínico da AFURN – Associação dos Funcionários da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte com o objetivo de descrever como funciona o gerenciamento (identificação, quantificação, 
coleta e disposição final) dos resíduos de serviço de saúde produzidos no local e propor a implantação de um PGRSS 
e para tal foram realizadas inúmeras visitas, durante um período de 3 (três) meses do ano de 2011, haja vista as 
observações serem importantes para a comprovação dos dados coletados, sendo possível o registro com fotos; para a 
coleta de dados foram utilizadas técnicas de entrevistas e questionários (MARCONI E LAKATOS, 2010) com 
auxílio de gravadores; além de relatos dos geradores (funcionários, colaboradores e pacientes). Em seguida, os 
supracitados dados foram analisados mediante a construção de quadros e gráficos; sendo feitas posteriormente 
inferências e proposições de melhorias em relação aos resultados apresentados. 
 
 
Resultados Obtidos 

Após a realização de diversas visitas no Centro Clínico AFURN para observação in loco e aplicação de questionários 
e entrevistas, foi possível entender o gerenciamento de resíduos do local. Com base na resolução CONAMA N° 
358/05, identificou-se os grupos de RSS gerados, os quais pertencem aos Grupos A, B, C e D, excetuando-se o 
Grupo E (materiais perfurocortantes ou escarificantes). Quanto ao armazenamento temporário/externo, o centro 
clínico foi separado por grupos de classificação, analisando-se também o tipo de revestimento das paredes e pisos 
onde os resíduos ficam acondicionados, verificando-se que a maior parte dos resíduos fica armazenada em locais 
com pisos de cerâmica, e os outros em locais com piso de concreto e portas com identificação, além da existência de 
ponto de água, ventilação e iluminação adequadas. 
No que diz respeito à coleta interna da associação, esta é feita diariamente por um funcionário totalmente equipado 
com luvas, botas e máscaras. Os resíduos são armazenados em sacos plásticos de 10 e 20 litros, e em caixas de 



4 

 

papelão. Após esta coleta, os resíduos são armazenados em tambores e bombonas, as quais posteriormente são 
levadas para a área externa da associação. Em relação ao tratamento interno, classificaram-se os resíduos por grupos, 
considerando-se sua descrição, quantidade e gerenciamento, verificando-se que para quaisquer grupos não existe 
tratamento interno que fica a cargo da prefeitura ou de empresa privada. 
Quanto à destinação final dos RSS, observou-se no Centro Clínico AFURN, conforme a classificação por grupos os 
tipos de resíduos, recipientes utilizados, frequência de coleta de lixo, e os responsáveis pela coleta. Em Natal, assim 
como em outros Municípios, como Recife, optou-se pela incineração, método de eliminação estabelecido na Lei 
Orgânica de Limpeza Pública e Código do Meio Ambiente do Município. 
A partir dos dados coletados pode-se afirmar que as formas de armazenamento dos RSS do centro clínico realizam-se 
a contento, atendendo as especificações de segurança e saúde e, portanto, não promove impacto negativo ao meio 
ambiente. No tocante à coleta, observou-se que esta é realizada repetidas vezes ao dia, para que não se acumulem na 
fonte geradora e que o transporte dos resíduos não representa risco aos funcionários que os manipulam (fazendo o 
uso adequado de equipamentos de segurança como botas e luvas, e sacos plásticos diferenciados por cores de acordo 
com o resíduo, em conformidade com a legislação vigente), estando dentro das normas de segurança exigidas, as 
quais impedem o contato direto com os resíduos. 
Além disso, verificou-se a possibilidade de ser realizada a geração de materiais potencialmente recicláveis, sendo 
possível a sua segregação por meio do sistema de coleta seletiva, sendo essa uma atividade interna da empresa, já 
que a mesma não realiza tratamento interno de resíduos, podendo assim auxiliar nesse processo. 
Uma avaliação preliminar dos riscos foi realizada no centro clínico, permitindo identificar os tipos de riscos de cada 
setor do local e quais desses setores necessitam de atividades especiais na separação dos seus resíduos, tanto no 
quesito segurança dos funcionários, quanto das pessoas que entram em contato com os resíduos fora da AFURN; o 
que facilitou e a elaboração de estratégias de controle desses riscos. Os riscos foram divididos em três classes: 
biológicos, químicos, e acidentes; sendo descritos os seguintes aspectos: tipos de riscos e atividades que o geram (O 
QUÊ?), indivíduos expostos a esses riscos (QUEM?), forma de exposição aos riscos (COMO?), e descrição da forma 
de controle de riscos (AÇÃO?). 
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Figura 2: Mapeamento de riscos dos ambientes do Centro Clínico. Fonte: elaboração própria. 

 
A partir da análise realizada foi possível perceber que em quase todos os casos que contem riscos biológicos, 
químicos e de acidentes são sugeridas ações de segregação correta e acondicionamento em recipientes específicos 
para cada tipo de resíduo, pois assim não há colocam a segurança ou saúde dos funcionários em ameaça. 
 
 
Conclusões e Recomendações 
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Por volta da década de 90 deu-se início a elaboração de legislação voltada para a gestão dos resíduos de serviços de 
saúde, sendo a partir de então possível observar no Brasil a crescente preocupação por parte do poder público em 
relação à destinação correta dos resíduos originários das unidades de saúde dos mais variados tipos; preocupação 
essa, bastante contundente devido aos potenciais riscos (biológicos, químicos e radioativos) de contaminações do 
ambiente e dos seres humanos, acarretados pela disposição inadequada (em lixões ou vazadouros) dos mesmos. 
Diante desse contexto, a realização do presente estudo de caso configurou-se bastante importante, como forma de 
verificar de maneira pontual (no Centro clínico da AFURN – Associação dos Funcionários da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte) como funciona o gerenciamento dos RSS no município de Natal/RN. No referido estudo foi 
possível, com base na legislação vigente, identificar os tipos de RSS gerados no local; analisar e avaliar os potenciais 
riscos; verificar a adequação da destinação final; assim como propor melhorias para o gerenciamento dos RSS 
tentando conciliar as ações fornecidas com o sistema 3R’s (reciclar, reutilizar e reduzir), com vistas à futura 
implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. A análise do Centro 
clínico da AFURN permitiu, ainda, verificar que a administração do local segue as legislações vigentes da ANVISA 
e CONAMA, podendo ser melhorado em alguns aspectos de maneira a padronizar os procedimentos internos e 
externos, ou seja, desde a fonte geradora até a disposição final de todos os resíduos gerados. 
Foram sugeridas, ainda, ações de melhoria com o intuito de reduzir a geração de resíduos, como a reutilização de 
papeis, redução de copos descartáveis e a criação de um sistema de compostagem com o objetivo de degradar de 
forma natural os resíduos orgânicos gerados, com vistas à promoção da sustentabilidade. 
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