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RESUMO 

 

O aumento populacional e da expectativa de vida, com o consequente aumento do consumo, 

passou a gerar grandes quantidades de resíduos, causando danos ao meio ambiente, diminuindo a 

qualidade de vida da população e pondo em risco a sustentabilidade do planeta. Os Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) são gerados por serviços de atendimento à saúde humana ou animal, e 

contêm um alto potencial de contaminação e degradação, podendo gerar, com seu gerenciamento 

e descartes inadequados, graves impactos ambientais. No Brasil, a grande maioria dos resíduos 

sólidos tem sua destinação final em aterros e lixões, podendo resultar na contaminação do solo e 

das águas. O manuseio e descarte dos RSS, oferecem riscos de corte e contaminação com os 

resíduos biológicos aos profissionais envolvidos no seu manejo e aos catadores dos lixões; além 

do que, mesmo com a incineração dos RSS, existe o risco de contaminação do ar. Este trabalho 

teve como principal objetivo, propor a Gestão para Resíduos de Serviços de Saúde do 

Ambulatório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 

Campus Recife, para a adoção do correto manejo e disposição final dos RSS, diminuindo os 

riscos de acidentes, contaminação e degradação no exercício de suas atividades. Foi realizado um 

diagnóstico atual do gerenciamento dos resíduos de saúde do Ambulatório da Instituição, sendo a 

pesquisa baseada no estudo de caso, através de levantamento de dados documentais e 

bibliográficos, e de dados primários de pesquisa no Ambulatório do IFPE. A caracterização e 

quantificação dos resíduos apontaram que a maioria dos RSS gerados no Ambulatório são do 

Grupo D (comuns), podendo ser encaminhados para a reciclagem. A Instituição também deve 

promover capacitações nas formas inicial e de educação continuada, abordando temas referentes 

ao gerenciamento dos RSS, biossegurança, situações emergenciais, dentre outros. Portanto, o 

Ambulatório do IFPE Campus Recife, necessita da implantação de um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Saúde (PGRSS), para exercer sua correta Gestão e para o cumprimento da 

legislação em vigor.  

 

Palavras chaves: Gerenciamento. Resíduos. Biossegurança. Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The increase in population and life expectancy, with the consequent increase in consumption, began to 
generate large amounts of waste, causing damage to the environment, reducing the quality of life of the 
population and jeopardizing the sustainability of the planet. Healthcare Waste (RSS) is generated by 
human or animal health care services, and has a high potential for contamination and degradation and 
can generate, with its management and improper disposal, serious environmental impacts. In Brazil, the 
vast majority of solid waste has its final destination in landfills and dumps, which may result in soil and 
water contamination. The handling and disposal of SSR offers risks of cutting and contamination with 
biological waste to the professionals involved in its handling and the waste pickers; Furthermore, even 
with the incineration of RSS, there is a risk of air contamination. The main objective of this work was to 
propose the Health Services Waste Management of the Pernambuco Federal Institute of Education, 
Science and Technology (IFPE), Campus Recife, for the adoption of the correct handling and final disposal 
of SSR, reducing the risks of accidents, contamination and degradation in the exercise of their activities. 
A current diagnosis of the health waste management of the Institution's Outpatient Clinic was carried 
out, and the research was based on a case study, through a survey of documentary and bibliographic 
data, and primary research data from the IFPE Outpatient Clinic. The characterization and quantification 
of the residues indicated that most of the RSS generated in the outpatient clinic are from Group D 
(common) and can be sent for recycling. The institution should also promote training in initial and 
continuing education, addressing issues related to the management of SSR, biosecurity, emergency 
situations, among others. Therefore, the IFPE Campus Recife Outpatient Clinic needs the implementation 
of a Health Waste Management Plan (PGRSS), to exercise its correct management and to comply with 
current legislation. 
 

Keywords: Management. Waste. Biosafety. Sustainability. 
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1   INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna enfrenta sérios desafios, dentre eles, a complexidade dos problemas 

ambientais. Existem várias fontes possíveis de degradação ambiental, no entanto, os resíduos 

produzidos pelos serviços de saúde têm uma peculiaridade importante devido às suas 

características tóxicas ou patogênicas, uma vez que, quando gerenciados indevidamente, 

proporcionam também risco à saúde pública. (ASSIS et al, 2017). 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são gerados por prestadores de assistência 

médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisas na área de 

medicina relacionadas tanto à população humana quanto à veterinária. Os serviços de assistência 

médica são um dos grandes geradores de resíduos perigosos, com práticas que colocam em risco 

o meio ambiente, apesar de imprescindíveis ao desenvolvimento humano. Esses representam uma 

pequena parcela em relação ao total de resíduos gerados em uma comunidade, os RSS são fontes 

potenciais de contaminação ao meio ambiente e apresentam um risco adicional aos profissionais 

de saúde e à comunidade em geral, quando gerenciados de forma inadequada. (MARANHÃO; 

SOUZA; TEIXEIRA, 2015). 

O manuseio de RSS oferece riscos especialmente de corte e contaminação com materiais 

biológicos. No tocante ao meio ambiente, os principais riscos estão relacionados à disposição 

final inadequada que pode resultar em contaminação do solo, da água (superficial e subterrânea) e 

do ar. Considerando-se que, no Brasil, boa parte dos resíduos urbanos é destinada aos lixões e 

aterros controlados, existe ainda o risco de exposição dos catadores a estes resíduos. Nos casos 

em que os RSS são enviados para incineração, existe também o risco de contaminação do ar com 

dioxinas e furanos, substâncias altamente cancerígenas, se não forem adotados os devidos 

sistemas de controle ambiental (OLIVEIRA; VIANA; CASTAÑON, 2018). 

Estudo apresentado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016), mostrou que, das quase 70 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos coletadas no Brasil anualmente, 42% ainda têm como destino lixões e 

aterros controlados, considerados ambientalmente inadequados. De acordo com este 

levantamento, e considerando as metas previstas na Política e Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, o País precisa investir R$ 11,6 bilhões até 2031 na infraestrutura para universalizar a 

destinação final adequada dos resíduos sólidos. 
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Desse modo, a responsabilidade ambiental cresce como um amplo e relativamente recente 

tema de pesquisa na área de saúde. Tendo em vista que o aumento da expectativa de vida implica 

maior necessidade de serviços de saúde e que estes, por sua vez, geram consequências ambientais 

com efeitos negativos sobre o setor, é necessária uma compreensão mais profunda da relação 

entre responsabilidade ambiental e o setor de saúde (KRÜGER; ARAÚJO; CURI, 2017). 

É responsabilidade dos profissionais de saúde, portanto, a orientação e manutenção da 

cadeia asséptica,  o cumprimento das normas de biossegurança e de descarte dos resíduos gerados 

no exercício da profissão, baseada em leis, resoluções e normas técnicas que regulam as suas 

atividades visando à sua proteção e a do meio ambiente, visto que estão sob risco constante de 

adquirir doenças no exercício de suas funções. 

As Instituições de Ensino Superior - IES (conforme o Decreto n 5.773 de maio de 2006) 

são credenciadas como Faculdades, Centros Universitários e Universidades, sendo responsáveis 

pela produção e socialização do conhecimento e formação de recursos humanos, tendo o papel 

importante de dar o exemplo; produzir; socializar e formar profissionais respeitando o meio 

ambiente. A adoção de uma política ambiental com a solução de conflitos ambientais em 

Instituições de ensino resultantes das atividades (de ensino, pesquisa e extensão), depende de 

mudanças comportamentais dessa comunidade e integração das diferentes áreas do 

conhecimento, sendo o apoio e a aprovação da alta direção, imprescindíveis para o sucesso (DE 

CONTO, 2010). 

As IES precisam dar o exemplo aos seus graduandos, tendo em vista que cada 

profissional/graduando irá realizar suas atividades práticas munido de conhecimento e 

responsabilidade quanto aos riscos decorrentes do descarte inadequado dos RSS. E como estas 

instituições formarão futuros gestores e profissionais de saúde, no campo acadêmico, faz-se 

necessário potencializar o envolvimento e a participação de toda a comunidade universitária na 

construção e implantação de políticas para uma gestão adequada dos seus resíduos, para que se 

possa contribuir de forma efetiva e comprometida com a sustentabilidade ambiental.  A educação 

continuada também deve fazer parte das estratégias para incentivar o conhecimento quanto ao 

gerenciamento correto dos resíduos gerados nestes ambientes de serviços de saúde, porém 

necessário se faz reavaliar como este material poderia ser incluído como conteúdo a ser 

explorado nos cursos de pós-graduações, bem como periódicos, boletins e jornais entre outros, 



17 
 

auxiliando na informação do profissional, pois são temas inerentes à profissão, ou seja, todos 

produzem resíduos, de forma e quantidade diversas ( LEAL, 2015). 

Diante desse contexto, o Ambulatório do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE), está diretamente relacionado com essas mudanças 

comportamentais, pois está inserido em uma Instituição de Ensino, no que diz respeito à 

produção, consumo e descarte de seus resíduos gerados, visto que trata de atividades que 

necessitam de uma série de materiais e recursos para seu funcionamento.  

Sendo assim, a proposta da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, nas unidades de 

atendimento médico-odontológico, torna-se uma ferramenta necessária e eficaz, na tentativa de 

mitigar os efeitos causados ao meio ambiente pelos descartes inadequados de seus rejeitos, os 

quais têm um alto potencial contaminante, visto que a gestão compreende as ações referentes às 

tomadas de decisões nos aspectos administrativo, operacional, financeiro, social e ambiental e 

tem no planejamento integrado um importante instrumento no gerenciamento de resíduos em 

todas as suas etapas - geração, segregação, acondicionamento, transporte, até a disposição final, 

possibilitando que se estabeleça de forma sistemática e integrada, em cada uma delas, metas, 

programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade local.  

Essa pesquisa teve como objetivo principal a proposta de Gestão de Resíduos de Serviços 

de Saúde para o Ambulatório Médico-Odontológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Campus-Recife, a fim de promover o consumo e práticas 

sustentáveis nas suas atividades, através da adoção de medidas voltadas para a sustentabilidade, 

com a promoção de etapas de manejo dos resíduos gerados de modo a minimizar os riscos de 

contaminação da comunidade e do meio ambiente, como também possibilitar melhoria das 

medidas de segurança e higiene no trabalho. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

As transformações ocorridas e os avanços tecnológicos nas esferas social, cultural e 

econômica a partir do século XVIII, influenciaram diretamente os hábitos e comportamentos de 

consumo da população mundial (PEIXOTO et al, 2017). A humanidade teve seu foco voltado 

apenas para o crescimento econômico, sem levar em consideração a qualidade do meio ambiente 

e saúde da população, contaminando rios, aumentando a poluição do ar, vazamento de produtos 

químicos nocivos e a perda de milhares de vidas (POTT; ESTRELA, 2017). 

Esse consumismo desenfreado advindo do crescente desenvolvimento social, apoiado 

sobre um modelo de produção capitalista, depende diretamente dos recursos naturais, que por sua 

vez são finitos e sua contínua exploração não favorece a sua reposição. Sendo assim, o 

desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço nas diversas áreas de conhecimento e 

atuação, suscitando em instituições e meio científico, agregar valores da sustentabilidade nos seus 

processos produtivos, com a finalidade de garantir bens e serviços à população dando 

possibilidade às gerações futuras que também tenham o direto de usar dos mesmos recursos 

(ASSIS; LIMA; JÚNIOR, 2017).  

Santos; Silva; Lafayette (2018), descreveram que é impossível negar a importância que o 

exercício de uma política de gestão eficiente dos resíduos sólidos tem para o desenvolvimento 

sustentável e seguro de uma sociedade, sendo um dos grandes desafios do futuro.  

Tais práticas se concentram na redução do uso de recursos como energia, água, matéria-

prima, emissão de poluentes no ar, resíduos perigosos e aumento da possibilidade de usar 

material reciclável ou reutilizável para reduzir os impactos ambientais. Dessa forma, através das 

práticas de produção enxuta, a gestão ambiental vai além da necessidade dos resultados obtidos 

de ações individuais na proteção ao meio ambiente, interagindo com todas as outras categorias do 

sistema de produção, englobando assim, o pensamento sustentável (FRANCIELLE et al, 2018). 

A preocupação ambiental mostrou ser de crescente interesse entre governos, organizações 

e sociedade como um todo. Tornou-se amplamente aceito que a interferência humana direta e 

indireta está tendo impactos profundos no equilíbrio de ecossistemas em todo o mundo, 

desencadeando mudanças climáticas globais em grande escala (KRÜGER; ARAÚJO; CURI, 

2017).   
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2.1       Legislação 

Historicamente, alguns desses acontecimentos promoveram a mudança de percepção da 

humanidade para com a temática ambiental e que, por meio da evolução das políticas públicas e 

decisões em âmbito mundial, os governantes passaram a discutir em busca de soluções a respeito 

do meio ambiente. No Brasil, o Governo Federal instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), através da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, criando o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (POTT; 

ESTRELA, 2017). A Política Nacional define meio ambiente como sendo um patrimônio público 

que deve ser protegido e justifica a racionalização do uso do solo, subsolo, água e ar. Além do 

planejamento e fiscalização dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas, controle e 

zoneamento das atividades poluidoras, incentivo às pesquisas com este intuito, recuperação de 

áreas degradadas e educação ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1998).  

Os princípios do desenvolvimento sustentável estiveram na base da Agenda 21, 

documento aprovado durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento para o século XXI, no Rio de Janeiro em 1992, cujo alicerce é a 

sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Suas ações prioritárias são os 

programas de inclusão social (com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição 

de renda), a sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a 

ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável (IBGE, 2018). 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída pela Lei n° 9.795 no 

ano de 1999, onde o Governo Federal oficializou o entendimento de educação ambiental, de 

forma que: “Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada através da Lei n. 9.782, 

de 26 de janeiro de 1999, tendo por finalidade institucional promover a proteção da saúde da 

população, enquanto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída através 

da Lei 12.305 de Agosto de 2010, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como sobre diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
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(incluindo os perigosos à responsabilidade dos geradores e do poder público) e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010).  

No Brasil, a Resolução CONAMA n° 358/2005 (BRASIL, 2005) trata do gerenciamento 

sob o prisma da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente e define a competência dos 

órgãos ambientais estaduais e municipais para estabelecerem critérios para o licenciamento 

ambiental dos sistemas de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de saúde (RSS). 

Além disso, preconiza que os resíduos infectantes devem ser submetidos a processos de 

tratamento que promovam redução de carga microbiana, antes de serem encaminhados para 

aterro sanitário (JUNIOR et al, 2018).  

Em março de 2018, a ANVISA editou a RDC nº 222, que regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, e dá outras providências. Esta Resolução se 

aplica aos geradores de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS cujas atividades envolvam qualquer 

etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, 

incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. O gerenciamento dos RSS deve 

abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da 

capacitação dos recursos humanos envolvidos (ANVISA, 2018). 

Para efeito desta resolução, definem-se como geradores de RSS todos os serviços cujas 

atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços 

de assistência domiciliar; 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 de materiais e controles para diagnóstico in 

vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e 

tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins (ANVISA, 2018). 

Entende-se por Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, o conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2018). 
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Todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), 

observando as regulamentações Federais, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal, tendo sua 

definição como o documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento 

dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os 

aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como 

as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente (ANVISA, 2018). 

 

2.1.1    Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) RDC 222/2019(ANVISA): 

  

GRUPO A- Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, 

podem apresentar risco de infecção.   

GRUPO B- Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública 

ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade.   

GRUPO C- Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de 

dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não 

prevista. 

GRUPO D- Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

GRUPO E- Materiais perfurocortantes ou escarificantes.  
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3    OBJETIVOS 

3.1   Objetivo Geral    

Desenvolver uma proposta da Gestão de Resíduos Serviços de Saúde para o Ambulatório 

Médico-Odontológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE), Campus-Recife, a fim de promover o consumo e práticas sustentáveis nas suas 

atividades. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

- Sugerir melhorias para as medidas de segurança e higiene no trabalho;  

- Propor medidas voltadas para sustentabilidade;  

- Analisar e direcionar as etapas de manejo dos RSS gerados em conformidade com a PNRS de 

2010, minimizando os riscos de contaminação à comunidade e ao meio ambiente. 
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4    METODOLOGIA 

4.1  Caracterização da Área de Estudo  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, Campus 

Recife, totaliza uma área de 130.000 m², localizado na Cidade do Recife - PE. O Instituto é 

composto por 8 blocos, onde funcionam salas de aulas e departamentos administrativos,  

Ambulatório, além de áreas de convivência comuns. 

 

                                            Figura 1-Vista satélite - IFPE Campus Recife 

                                
                                               Fonte: Google (2019). 

 

 

Atualmente, o IFPE possui 2.350 servidores e 5.200 alunos matriculados para o segundo 

semestre de 2019, os quais podem ser atendidos no ambulatório da Instituição (Ambulatório 

Médico Odontológico Dr. Gabriel Fernandes Martins), o qual é dividido em 14 ambientes,  sendo 

eles a recepção, copa, enfermaria, sala de repouso/curativo, coordenação, 3 consultórios médicos, 

2 consultórios odontológicos, sala de esterilização, expurgo, depósito para material de limpeza e 

banheiro.          

                        

                              Figura 2- Ambulatório do IFPE – Campus Recife                                  

                                 
                                                                  Fonte: Autor (2019). 
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4.2       Coleta de Dados  

A metodologia utilizada foi através do estudo de caso no Ambulatório do IFPE Campus 

Recife, tendo como objetivo principal, a proposta de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 

para o mesmo. 

A primeira etapa consistiu em uma análise sistemática do referencial teórico de forma a 

obter artigos atuais, para a obtenção dos dados secundários, tendo por base  o estudo através da 

leitura desses artigos, buscando informações que fossem pertinentes ao tema, especialmente 

quanto à legislação, na qual foi baseada  a proposta de Gestão para o Ambulatório, baseando-se 

em resoluções e leis da ANVISA, CONAMA, sites científicos e bibliografias da área nos últimos 

cinco anos, a fim de realizar o levantamento dos dados secundários documentais (leis, decretos, 

relatórios) e bibliográficos (artigos, teses, dissertações).  

A segunda etapa foi executada através da busca dos dados primários, com a coleta de 

dados realizada durante o mês de Agosto de 2019, no Ambulatório da Instituição, com o intuito 

de conhecer os resíduos gerados e sua quantidade mensal, através de entrevistas diretas às 

auxiliares em saúde bucal, de enfermagem e à funcionária de serviços gerais, responsável pela 

coleta, para melhor entender a rotina do ambulatório quanto à biossegurança e às etapas do 

manejo dos resíduos (perguntas referentes aos horários dos descartes, tipo de acondicionamento e 

coletas dos RSS, assim como perguntas sobre a rotina de higienização dos consultórios). A 

quantificação dos RSS, foi realizada diariamente com a ajuda da funcionária de serviços gerais, 

para a pesagem dos resíduos. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o planejamento, a adequação dos procedimentos de manejo, o sistema de sinalização 

e o uso de equipamentos apropriados, não só é possível diminuir os riscos, como reduzir as 

quantidades de resíduos a serem tratados e, ainda, promover o reaproveitamento de grande parte 

dos mesmos pela segregação de boa parte dos materiais recicláveis, reduzindo os custos de seu 

tratamento e disposição final. Complementando, Borges et al (2017), afirmaram que há a 

necessidade de ampla compreensão de toda problemática que envolve os RSS, no âmbito de 

responsabilidade social, frente às ações inerentes à segregação no local de trabalho, na 

manipulação, no gerenciamento e no destino final dos resíduos. 

 

Figura3-Fluxograma Gestão dos RSS do Ambulatório 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019). 
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5.1  Diagnóstico da Situação Atual do Ambulatório 

Abrange o estudo da situação do estabelecimento em relação aos RSS, cuja a análise 

identifica as condições do estabelecimento, as áreas críticas, fornecendo dados necessários para a 

implantação da gestão, através do levantamento dos tipos de resíduos e quantidades geradas, 

baseando-se na classificação definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 As etapas a seguir foram elaboradas com base no Manual de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2006): 

5.1.1 Atividades desenvolvidas no Ambulatório 

O quadro de profissionais é formado por quatro Cirurgiões-Dentistas, cinco Médicos, três 

Enfermeiras, quatro Técnicas de Enfermagem (servidores do IFPE) e duas Auxiliares em Saúde 

Bucal, uma Auxiliar de Serviços Gerais e uma Recepcionista.  

O atendimento é realizado diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, nos turnos 

da manhã, tarde e noite, no horário das 07:00 horas às 21:00 horas. Durante o mês de Agosto, 

foram realizados 839 atendimentos, levando-se em consideração que uma Odontóloga 

encontrava-se licenciada e um Médico estava de férias. 

O Ambulatório em sua rotina, realiza três tipos de Atividades, tais como: 

-Procedimentos de enfermagem, realizados de acordo com a demanda diária, por ordem de 

chegada: Aferição dos sinais vitais, administração de medicações, curativos, crioterapia, consulta 

hebiátrica, acompanhamento de pacientes em situação de emergência, vacinação, campanhas de 

prevenção e promoção da saúde. 

Figura4- Enfermaria 

 
Fonte: Autor (2019). 
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                Figura 5- Sala de Repouso                                                           Figura 6- Sala de Curativos 

                                               
                        Fonte: Autor (2019).                                                                       Fonte: Autor (2019). 

 

 

  

- Procedimentos médicos ambulatoriais, realizados de acordo com a demanda diária, por ordem 

de chegada, para as consultas médicas, ou pré-agendadas para as perícias médicas: Consulta, 

licença médica, perícia médica, exame admissional. 

 

 

Figura 7- Consultório Médico                                                      Figura 8- Consultório Odontológico 

                                                                                                                                                                                    
Fonte: Autor (2019).                                                                          Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

- Procedimentos odontológicos e perícias odontológicas, realizados através de marcações 

odontológicas pré-agendadas: Consulta, exame clínico, exames radiográficos intra-orais, 

procedimentoos preventivos, restauradores, endodônticos, cirúrgicos (cirurgias orais menores) e 

periodontais. 
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As atividades exercidas por estes profissionais geram resíduos, que são parte importante dos 

resíduos sólidos urbanos, necessitando de um correto gerenciamento, especialmente pelo 

potencial de risco que apresentam ao ecossistema.   

 

 

 
    Figura 9- Sala de Esterilização                                        Figura 10- Biossegurança- Embalagem 

                                   
Fonte: Autor (2019).                                                                       Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

5.1.2  Processos de Higienização e Limpeza do Ambulatório: 

 

- Limpeza geral diária antes de se iniciar o atendimento dos pacientes; 

- Após recolhimento dos resíduos é realizada limpeza e desinfecção dos recipientes de coleta; 

- Desinfecção de superfícies após cada atendimento; 

- Álcool 70% na cadeira e superfícies;  

- Instrumentais: processo padrão de esterilização, com utilização de autoclave; 

- Qualidade da água, realizada na disciplina prática de Microbiologia, no Laboratório de Química 

da Instituição; 

- Água da rede pública;  

- Limpeza da caixa d’água feita por empresa terceirizada; 

- Esgoto: rede pública; 

-Água dos equipos odontológicos: Garrafões de água mineral; 

- Controle biológico das autoclaves utilizadas para esterilização dos instrumentais; 

- Limpeza dos filtros de ar-condicionados; 

 

 

 



29 
 

5.1.3  As Etapas do Manejo dos RSS do Ambulatório 

5.1.3.1 Identificação  

Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 

sacos e recipientes, fornecendo informações para orientar o planejamento, a definição de 

procedimentos e equipamentos para o correto manejo dos resíduos de saúde (RSS). 

A RDC ANVISA nº 222/2018 classifica os RSS segundo grupos distintos de risco que 

exigem formas de manejo específicas.   

No Ambulatório, a classificação dos grupos quanto ao risco, associada aos resíduos nele gerados, 

são descritos em:  

Grupo A - resíduos biológicos: com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção: dentes, raízes, retalhos de gengiva e tecidos; 

algodão e gaze com resíduos corpóreos; máscara, luva, touca, sugador, e materiais descartáveis 

que contenham sangue, muco ou líquidos corpóreos; curativos, pontos cirúrgicos, fio dental, tiras 

de lixa, tira matriz, abaixadores de língua, dentre outros que tiveram contato direto com alguma 

secreção do paciente; 

Grupo B - resíduos químicos: tubetes de anestésicos, antibióticos e medicamentos vencidos; 

reagentes e catalisadores; mercúrio, cápsulas e resíduos de amálgamas não utilizados ou de 

obturações removidas; glutaraldeído e alcoóis; ácido fosfórico, e revelador, fixador e filmes 

radiográficos usados em radiologia odontológica; 

Grupo C - resíduos radioativos: não fazem parte dos resíduos do Ambulatório; 

Grupo D- resíduos comuns: a maior parte dos resíduos gerados no ambulatório está classificado 

neste grupo, visto que são todos os resíduos que não contenham risco de infecção, nem resíduos 

químicos, nem seja perfurocortantes (nos consultórios e enfermaria), sobras de alimentos e do 

preparo de alimentos (na copa), resíduos das áreas administrativas e resíduos do banheiro;  

Grupo E - materiais perfurocortantes: agulhas, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

exploradores, lâminas de bisturi, lanceta, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados nos 

consultórios e sala de curativos;  
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A Identificação  dos  resíduos  gerados  no  Ambulatório de acordo com o risco, o símbolo 

correspondente e o seu devido acondicionamento, podem ser observados no quadro abaixo: 

 

     Quadro n°1 - Símbolos de Identificação / Grupos de Resíduos / Acondicionamento 
 

RESÍDUO INFECTANTE     

 

 

RESÍDUOS GRUPO A – RISCO    

BIOLÓGICO 

 
Dentes, raízes, retalhos de gengiva e 
tecidos; algodão e gaze com resíduos 

corpóreos; máscara, luva, touca, sugador, 
e materiais descartáveis que contenham 

sangue, muco ou líquidos corpóreos; 
curativos, pontos cirúrgicos, fio dental, 

tiras de lixa, tira matriz, cunha e 
abaixadores de língua de madeira. 

 

 

ACONDICIONAMENTO 

 
 
 

Saco plástico branco leitoso, com 

identificação 

 

RESÍDUO QUÍMICO 

 

 

 

RESÍDUOS GRUPO B – RISCO 

QUÍMICO 

Sobras de anestésicos, antibióticos e 
medicamentos vencidos; reagentes e 
catalisadores; mercúrio e resíduos de 

amálgamas não utilizados ou de 
obturações removidas; glutaraldeído, e 
alcoóis; ácido fosfórico, e revelador, 

fixador e películas de filmes 
radiográficos usados em radiologia 

odontológica. 

 

 

ACONDICIONAMENTO 

 
Revelador e Fixador radiográfico - 

embalagem de plástico rígido, resistente, 

com tampa rosqueada (embalagem 
original) 

Películas de chumbo - recipiente 
inquebrável com tampa rosqueada 

 

 

 

RESÍDUOS GRUPO D – COMUM 

 

Todos os resíduos que não contenham 

risco de infecção, nem resíduos 

químicos, nem sejam perfurocortantes, 

sobras de alimentos e do preparo de 

alimentos, resíduos das áreas 

administrativas e resíduos do banheiro 

 

ACONDICIONMENTO 

 
Saco plástico preto 

O saco para acondicionamento do 
resíduo comum (grupo D) não precisa de 

identificação 

   ou 

 

 

RESÍDUOS GRUPO E – 

PERFUROCORTANTES 

 

Agulhas, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, exploradores, 

lâminas de bisturi, lanceta, espátulas e 
todos os utensílios de vidro quebrados 

nos consultórios e sala de curativos 

 

 

ACONDICIONAMENTO 

 

 

Recipiente identificado, rígido, provido 

com tampa, resistente à punctura, ruptura 

e vazamento  

 

 

                                                      Fonte: Autor (2019, adaptado da RDC 2018). 
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No Ambulatório: 

- Os símbolos de identificação foram observados apenas nos sacos brancos leitosos para 

acondicionamento dos resíduos do grupo A e nas caixas rígidas para os resíduos do grupo  E,  

enquanto que a RDC 222/2018 afirmou  que a  identificação  dos RSS  deve estar afixada nos 

carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos;   

- Os recipientes coletores e os locais de armazenamento dos resíduos não estão devidamente 

identificados, visto que a RDC 222/2018 determinou  que os recipientes de coleta interna e 

externa, assim como os locais de armazenamento onde são colocados os RSS, devem ser 

identificados em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando símbolos, cores e 

frases, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos 

de cada grupo de resíduos; 

- O expurgo e a sala para material de limpeza são usados como abrigo temporário mas não 

possuem identificação na porta, pois segundo a RDC 222/2018, a sala de utilidades ou expurgo 

pode ser compartilhada para o armazenamento temporário dos RSS dos Grupos A, E e D, 

devendo ser compatível com a área a ser ocupada pelos coletores em uso e estar identificado 

como "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS". 

 

5.1.3.2  Segregação 

A segregação é uma das operações fundamentais para permitir o cumprimento dos 

objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduos e consiste em separar ou selecionar 

apropriadamente os resíduos segundo a classificação adotada, levando em conta a minimização, 

com redução de resíduos (comuns, perigosos ou especiais) na etapa de geração, buscando formas 

de combater o desperdício, ou seja, gerar o mínimo. Este procedimento se aplica a todos os 

materiais utilizados: embalagens, materiais descartáveis, restos e sobras alimentares, produtos 

químicos, entre outros. 

Um bom gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde deve ter como princípio a 

segregação na fonte, o que resulta na redução do volume de resíduos com potencial de risco e na 

incidência de acidentes ocupacionais.  

No Ambulatório: 

- Os profissionais deverão são capacitados para identificar e segregar adequadamente os resíduos 

de acordo com a sua classificação, enquanto Gomes et al (2017) em sua pesquisa 
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“Sustentabilidade ambiental: gerenciamento de resíduos odontológicos no serviço público” 

observaram que, do total de profissionais pesquisados, 97,3% dizem saber o que são resíduos de 

saúde e que os mesmos podem prejudicar a saúde e o meio ambiente; porém 41,1% tinham pouco 

conhecimento sobre o PGRSS, a pesar de 88,2% saberem da sua obrigatoriedade; 

- O número de recipientes é compatível com a quantidade de ambientes e de acordo com os tipos 

de resíduos gerados; 

- Os resíduos são acondicionados próximos ao local de sua geração;  

 

          
 

           Figura 11- Coletores                                        Figura12-Segregação próximo à geração 

                                           
                             Fonte: Autor (2019).                                                            Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

 

- A reciclagem dos resíduos comuns (grupo D), não é realizada, apesar de se observar a 

segregação distinta, nos ambientes em que se encontram os coletores para resíduos de saúde 

(biológicos, grupo A) e resíduos comuns para reciclagem;  

 

 No quadro a seguir, podem ser observados os tipos de resíduos gerados, de acordo com 

seus locais de geração, constatando que os resíduos comuns (Grupo D), são gerados em todos os 

ambientes do Ambulatório: 
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        Quadro nº 2- Local de Geração/ Tipos de resíduos gerados no ambulatório do IFPE 
  

Grupo A 

 

Grupo B 

 

Grupo D 

 

Grupo E 

Consultório Odontológico 1     

Consultório Odontológico 2     

 Sala de Curativos     

Expurgo (Abrigo temporário 

de resíduos) 

    

Sala – Médicos 1     

Enfermaria     

Esterilização     

Copa     

Depósito de material limpeza      

Sala- Médicos 2     

Sala – Médicos 3     

Coordenação     

Banheiro     

Recepção     

            Fonte: Autor (2019). 

 

5.1.3.3  Acondicionamento  

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes. A capacidade 

dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de 

resíduo.  

Segundo a NBR 12809 da ABNT (1993)  no manuseio de resíduos de serviços de saúde: 

- O funcionário deve usar equipamentos de proteção individual (EPI) no acondicionamento dos 

resíduos nos recipientes;  

- Todo recipiente tem que ser fechado de forma a não possibilitar vazamento;  
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- Todo recipiente tem que ser fechado quando 2/3 de sua capacidade estiverem preenchidos; 

O Ambulatório possui 14 ambientes distintos, observando-se que:  

- Para o descarte dos resíduos biológicos (grupo A), os dois consultórios odontológicos, um 

consultório médico, a sala de expurgo (abrigo temporário) e a sala de curativos, possuem 

recipientes com tampa e pedal, providos de sacos brancos leitosos com identificação de resíduo 

com risco biológico, estando de acordo com a pesquisa de Martins et al (2017), onde a maioria 

dos Cirurgiões-Dentistas (67%), afirmaram realizar corretamente o descarte dos resíduos sólidos 

contaminados ao acondicioná-los em sacos plásticos resistentes e de cor branca leitosa com o 

símbolo de identificação. 

 - O revelador e fixador usados (resíduos líquidos do Grupo B), são acondicionados nas próprias 

embalagens originais, sem símbolo  e frase de risco, enquanto que a RDC 222/2018 afirmou que 

os RSS líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível 

com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a contenção 

do RSS e identificação; 

- As lâminas de chumbo dos filmes radiográficos (resíduos sólidos do grupo B), são descartadas 

junto com os resíduos do grupo A, enquanto a RDC 222/2018 afirmou que os recipientes de 

acondicionamento para RSS químicos (Grupo B) no estado sólido devem ser constituídos de 

material rígido, resistente, compatível com as características do produto químico acondicionado e 

identificados;  

               

                         Figura 13- Expugo                                                       Figura 14- Revelador,Fixador,Amálgama  

                                                 
                       Fonte: Autor (2019).                                                                           Fonte: Autor (2019). 

 

- Restos de amálgama e mercúrio antigos, estão acondicionados em recipiente de vidro com água, 

guardados no armário do expurgo (devem ser encaminhados para coleta externa);  
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- O amálgama usado no consultório odontológico atualmente é em pequena quantidade e está 

contida em cápsulas, as quais são descartadas na caixa de papelão rígida. Segundo Anceles et.al 

(2016), a respeito do descarte de amálgama, que 43,2% dos Cirurgiões-Dentistas não usavam 

amálgama e, dos que usavam, 29,7% separavam-no em recipiente inquebrável e o enviavam para 

reciclagem; 13,5% enviavam os restos de amálgama junto com o lixo que seria incinerado e 9,4% 

descartavam amálgama no lixo comum; 

- Em todos os ambientes existem recipientes com tampa e pedal, providos de saco preto, para 

descarte dos resíduos comuns (Grupo D), exceto no depósito para material de limpeza, conforme 

a RDC 222/2018, que preconiza que o coletor do saco para acondicionamento dos RSS deve ser 

de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa 

provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados; A RDC também 

cita que os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados;   

 - O acondicionamento dos resíduos perfurocortantes (Grupo E), é realizado em caixas de papelão 

rígidas, com símbolo de identificação;  
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5.1.3.4  Quantificação  

Durante todo o mês de Agosto/2019, foi realizada a pesagem dos resíduos do ambulatório, 

respeitando sua classificação estabelecida pela legislação em vigor: 

 

 

 

Figura 15- Resíduos do Grupo A                                      Figura 16- Resíduos do Grupo B   

                                              
                                 Fonte: Autor (2019).                                                          Fonte: Autor (2019). 

 

 

Figura 17- Resíduos do Grupo D                                      Figura 18- Resíduos do Grupo E        

                                              
                                   Fonte: Autor (2019).                                                         Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

Grupo A- com pesagem semanal, totalizando 11,62kg (20%) 

Grupo B- com pesagem mensal, totalizando 0,74kg (1%) 

Grupo C- Não gerado no Ambulatório  

Grupo D- com pesagem diária (dias úteis), totalizando 45,50kg (78%) 

Grupo E- com pesagem mensal, totalizando 0,61kg (1%) 

 



37 
 

 

      Figura 19 - Gráfico de quantificação dos resíduos gerados no Ambulatório (Agosto/2019)  

 

                                                            Fonte: Autor (2019). 

 

5.1.3.5  Coleta e Transporte Interno  

A coleta e transporte interno dos RSS consistem no traslado dos resíduos dos pontos de 

geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a 

finalidade de disponibilização para a coleta. É nesta fase que o processo se torna visível para o 

usuário e o público em geral, pois os resíduos são transportados nos equipamentos de coleta 

(carros de coleta) em áreas comuns.  

No Ambulatório: 

- A coleta dos resíduos biológicos, grupo A (saco branco leitoso), é realizada diariamente, no 

final da manhã, de acordo com a RDC 222/2018, que determina ainda que os sacos para 

acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois 

terços) de sua capacidade ou então a cada 48 (quarenta e oito) horas, independentemente do 

volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e dos profissionais; os sacos 

contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 (vinte 

e quatro) horas, independentemente do volume; 

- Os resíduos do grupo B, efluentes do processamento de revelação (revelador e fixador), são 

coletados quando atingem 2/3 da capacidade do total do recipiente; 
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- A coleta dos resíduos comuns, grupo D (saco preto), é realizada diariamente, no final da manhã 

e final da tarde;  

- Os resíduos do Grupo E são coletados quando atingem a metade da capacidade total da caixa 

rígida, enquanto que segundo a RDC 222/2018, devem ser substituídos de acordo com a demanda 

ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 (três quartos) da capacidade ou de acordo com as 

instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento;.    

- Quanto ao uso dos EPIs, a funcionária de serviços gerais responsável usa uniforme, botas e 

luvas para resíduos comuns, acrescentando o uso de máscara para coleta dos resíduos biológicos 

(grupo A), enquanto que a NBR12809, preconiza que durante o manuseio e coleta interna I do 

resíduo infectante, o indivíduo deve usar os seguintes EPI: gorro, óculos, máscara, uniforme, 

luvas e botas; No manuseio de resíduo comum, dispensar o uso de gorro, óculos e máscara; 

- A forma do fechamento dos sacos é feita torcendo e dando um nó até o limite de 2/3 da 

capacidade total de volume dos sacos e segundo a NBR 12809 da ABNT, o saco plástico tem que 

ser fechado, torcendo e amarrando sua abertura com arame, barbante ou nó;  Ao fechar o saco, 

deve-se retirar o excesso de ar, tomando o cuidado de não inalar ou se expor ao fluxo de ar 

produzido; Após o fechamento, o recipiente deve ser imediatamente retirado da unidade geradora 

e, através da coleta interna I, levado até a sala de resíduo;  

- O Ambulatório não possui carro de coleta para seus resíduos, sendo seu transporte interno feito 

manualmente e segundo a NBR 12809 da ABNT , o transporte dos recipientes deve ser realizado 

sem esforço excessivo ou risco de acidente para o funcionário e para deslocamento manual, os 

recipientes contendo resíduos (recipientes lacrados) não devem exceder a 20 L de capacidade. No 

transporte de recipiente contendo resíduos (recipiente lacrado) acima de 20 L, tem que ser usado 

o carro de coleta interna 1; 

Observação: Pela quantidade de resíduos gerados no Ambulatório durante a coleta de dados (a 

maior pesagem foi a de resíduo comum, que durante todo o mês de Agosto foi de 45,50 kg), 

observa-se que não há obrigatoriedade do uso do carro de coleta em relação ao peso, visto que a 

coleta diária seria bem abaixo de 20 L. Porém, como o transporte interno dos recipientes deve ser 

realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente para o funcionário, será necessária a 

aquisição de dois carros de coleta; um para os resíduos dos grupos A, E e B, e outro para os 

resíduos do grupo D. 
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5.1.3.6  Armazenamento Temporário  

Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em 

local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e 

otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à disponibilização para 

coleta externa. Observa-se que no Ambulatório, o armazenamento temporário: 

- Dos resíduos do Grupo B (revelador e fixador resultantes do processo de revelação dos filmes 

radiográficos) é feito na sala de expurgo (abrigo temporário), até atingirem 2/3 da capacidade 

total da embalagem, sendo transportados diretamente para o armazenamento externo;  

- A sala fica próxima ao local de sua geração, tendo inclusive, uma janela de comunicação entre o 

consultório odontológico 2 e o expurgo. 

   

               Figura 20- Porta de passagem p/ Expurgo                                            Figura 21- Expurgo 

                                                 
 Fonte: Autor (2019).                                                                 Fonte: Autor (2019). 

 

- Dos resíduos do grupo D (resíduo comum), é feito no depósito para material de limpeza; 

- Como não existe carro de coleta no depósito para material de limpeza, os sacos com resíduos 

comuns (grupo D), dos diversos ambientes do Ambulatório que são recolhidos (no final da manhã 

e no final da tarde), são colocados em um único saco, com capacidade para 200 litros, no chão do 

depósito para material de limpeza. A NBR 12809 da ABNT estabelece que no armazenamento 

temporário e externo de RSS é obrigatório manter os sacos acondicionados dentro de coletores 

com a tampa fechada;  

- Os resíduos perfurocortantes (grupo E) de odontologia, ficam acondicionados na caixa de 

papelão rígida, diretamente no chão do expurgo; enquanto a outra caixa para resíduos 

perfurocortantes (grupo E), fica na prateleira da mesa da sala de curativos; Ambas são 

transportadas diretamente para o armazenamento externo quando atingem até 3/4 da sua 

capacidade total. 
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- Dos resíduos do grupo E, é feito na sala de expurgo, pois, segundo a RDC 222/2018, a sala de 

utilidades ou expurgo pode ser compartilhada para o armazenamento temporário dos RSS dos 

Grupos A, E e D, devendo ser compatível com a área a ser ocupada pelos coletores em uso e estar 

identificado como "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS". 

5.1.3.7  Armazenamento Externo  

Consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo, em recipientes coletores 

adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores, no aguardo 

da realização da etapa de coleta externa. Deve ter as seguintes características: Acessibilidade, 

segurança, exclusividade, higiene e saneamento. 

 

     Figura 22- Abrigo externo dos RSS                                             Figura 23- Abrigo externo res. comum 

                                                           
                         Fonte: Autor (2019).                                                                          Fonte: Autor (2019). 

 

No Ambulatório do IFPE:  

- O abrigo externo é reduzido para o armazenamento dos resíduos dos grupos A e E, de acordo 

com a quantidade gerada, em conformidade com a RDC 12809 da ABNT que especifica que o 

estabelecimento gerador, cuja produção semanal não excede 700L e cuja produção diária não 

excede 150 L deve: ser constituído de um local fechado; ser exclusivo para guarda temporária de 

resíduos de serviços de saúde, devidamente acondicionados; ter dimensões suficientes para 

armazenar  a   produção de   até três  dias,  sem  empilhamento  dos recipientes acima de 1,20 m, 

ter piso, paredes, porta e teto de material liso, impermeável, lavável e de cor branca; duas 

aberturas de 10 cm x 20 cm cada uma delas, localizadas uma a 20 cm do piso e outra a 20 cm do 

teto, abrindo para a área externa. 

- Fica localizado ao lado do Ambulatório, com sua porta sempre trancada com cadeado, tendo 

fácil acesso para a coleta externa dos resíduos. 
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- O armazenamento externo dos RSS, é utilizado apenas para os resíduos de saúde do grupo A e 

do grupo E, pois, de acordo com o manual da ANVISA (2006), o armazenamento temporário, o 

transporte interno e o armazenamento externo destes resíduos (perfurocortantes), podem ser 

feitos nos mesmos recipientes utilizados para o Grupo A.   

 -Os resíduos do grupo B são transportados diretamente do abrigo temporário para a coleta 

externa.   

- É exclusivo para a guarda temporária dos RSS, que são devidamente acondicionados no saco 

branco leitoso, dentro da bombona com capacidade para 50 litros, que é entregue toda semana 

pela empresa contratada, que faz a coleta dos RSS. 

- Não possui identificação, enquanto a NBR 12809 da ABNT determina que o abrigo reduzido 

deve ter porta ostentando o símbolo de “substância infectante”. 

-Os resíduos comuns, grupo D (que representam a grande parte dos resíduos do Ambulatório), 

são transportados diretamente para o local de armazenamento externo dos resíduos totais da 

Instituição.  

5.1.3.8  Coleta e Transporte Externo  

A coleta externa consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, pela utilização de técnicas que garantam 

a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente.  

No Ambulatório: 

- A coleta e transporte externo dos RSS dos grupos A, B e E são realizados pela empresa 

contratada (Sterycicle), semanalmente, às sextas-feiras, responsável por seu tratamento e 

disposição ambientalmente adequada.  

- A coleta e transporte externo dos resíduos do grupo D, são realizados pela mesma empresa 

contratada para o recolhimento de todos os resíduos gerados pela Instituição, responsável por sua 

destinação ambientalmente adequada. 

- O responsável pela coleta externa dos RSS deve observar rigorosamente a utilização dos EPIs 

adequados, pois conforme a NBR 12810 da ABNT, os EPIs da guarnição da coleta externa: 

Uniforme, Luvas, Botas, Colete, Boné. 
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                                              Etapas da Coleta Externa dos RSS 

                                                          (Grupos A, B e E) 

 
Figura 24- Troca das bombonas                                                Figura 25-Retirada da Bombona                                                                           

                                                 
Fonte: Autor (2019).                                                                 Fonte: Autor (2019). 

 

 

5.1.3.9  Destinação (Tratamento e Disposição Final Adequada)  

 No Ambulatório, não é realizado tratamento, nem a disposição final, visto que todo 

resíduo gerado, tem coleta, transporte e destinação ambientalmente adequados feitos por empresa 

terceirizada, cabendo às mesmas efetuar essas etapas do seu gerenciamento, de acordo com as 

normas, referentes a cada tipo de resíduo, devendo o Ambulatório ficar atento: 

- Aos vencimentos de contrato com a prestadora do serviço e cobranças dos documentos 

referentes à licença para prestação do serviço e certificação de destinação final dos resíduos; 

- Quanto aos resíduos comuns, grupo D, passíveis de reciclagem a fim de que recebam todos os 

cuidados para evitar a mistura com os rejeitos, incentivando a indústria da reciclagem e 

integrando os catadores desses materiais em ações envolvendo a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos. 

O tratamento consiste na aplicação de 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 danos ao meio ambiente. Ele pode ser feito no 

estabelecimento gerador ou em outro local, observadas, nestes casos, as condições de segurança 

para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento.  

Disposição Final Adequada consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em 

locais previamente preparados para recebê-los. Pela legislação brasileira a disposição deve 
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obedecer a critérios técnicos de construção e operação, para as quais é exigido licenciamento 

ambiental. 

 Anceles et.al (2016) no artigo  ” Comportamento ambiental ligado às atividades 

odontológicas”, afirmaram que, quanto ao descarte das embalagens do filme radiográfico e 

lâminas de chumbo, 55,4% dos Cirurgiões-Dentistas destinavam as embalagens no lixo 

contaminado que seria incinerado, e 4,0% enviavam o chumbo para reciclagem; Dentre os 

entrevistados,82,4% afirmaram lançar o material revelador e fixador diretamente na rede de 

esgoto; enquanto isso,  Martins et. al (2017),  no artigo  “O descarte dos resíduos odontológicos 

em clínicas e consultórios particulares na cidade de Niterói”, afirmaram  que  descarte dos 

líquidos reveladores e fixadores de películas de RX não é realizado de maneira correta pela 

maioria dos Cirurgiões-Dentistas, visto que 46% descartavam os líquidos na pia dos consultórios 

e apenas 28% a empresa recolhe. 

Diante disso, é fácil concordar com o artigo de Pereira e Moraes (2016), onde afirmaram 

que “o gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde apenas para o cumprimento da legislação 

vigente no âmbito operacional não resolve o problema em toda a sua magnitude. Para que o 

problema seja resolvido de forma ampla é necessário que haja envolvimento e conscientização de 

toda organização assim como toda a população envolvida”. 

 

5.2  Segurança Ocupacional / Educação Continuada 

O serviço deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente, seguindo a 

legislação específica, em relação à saúde ocupacional, mantendo registros desta avaliação, 

devendo descrever as capacitações a serem realizadas, nas formas inicial e de educação 

continuada, visando orientar, motivar, conscientizar e informar permanentemente a todos os 

envolvidos sobre os riscos e procedimentos adequados de manejo, de acordo com os preceitos do 

gerenciamento de resíduos, mesmo os que atuam temporariamente. A Educação Continuada deve 

abordar  temas como:  

- Gerenciamento dos RSS; prática de segregação;  símbolos, expressões, padrões de cores;  

localização dos ambientes de armazenamento e dos abrigos;  ciclo de vida dos materiais;   

regulamentação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária,;   definições, tipo, 

classificação de risco no manejo dos RSS;  formas de reduzir a geração e reutilização de 

materiais;  responsabilidades  e  tarefas;   utilização  dos  coletores;   uso  de  Equipamentos      de 
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Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC); biossegurança;  orientações quanto à higiene pessoal 

e dos ambientes; orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos; providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 

emergenciais; visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município ou Distrito 

Federal; noções básicas de controle de infecção e de contaminação química; e conhecimento dos 

instrumentos de avaliação e controle.     

       

                                                              Figura 26- Biossegurança / Esterilização 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

5.3  Controle de Riscos  
 

Toda atividade apresenta riscos à integridade física de quem a realiza. As atividades que 

são realizadas nos estabelecimentos de saúde não fogem a esta regra. Os riscos são divididos em: 

biológico, químico, ergonômico, físico e de acidentes.  

A identificação dos riscos em cada local (unidade ou serviço) do estabelecimento não é 

uma tarefa simples, mas é a primeira etapa do gerenciamento de riscos. Uma vez identificado um 

risco, parte-se para minimizá-lo.  

Quanto às medidas de controle: normalmente são propostas mais de uma medida, para 

"cercar o risco"; estas medidas possuem algumas "linhas de conduta" para proteção coletiva; 

organização do trabalho; proteção individual; treinamento (sempre fundamental); manutenção 

preventiva dos equipamentos.  
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Figura 27- Controle de Riscos                                                           Figura 28- Medidas de Controle           

                                                              
Fonte: Autor (2019).                                                                              Fonte: Autor (2019). 

 

Equipamentos de proteção - Os equipamentos de proteção são todos os dispositivos destinados a 

proteger a saúde e a integridade física do trabalhador e devem ser utilizados pelos funcionários 

que manuseiam os resíduos, de acordo com as recomendações normativas do Ministério do 

Trabalho.  

 

5.4  Controle de Insetos e Roedores  

Com relação ao controle de pragas, para evitar a proliferação de insetos e ratos nas dependências 

do Ambulatório, é realizado através de um contrato com empresa terceirizada para realizar as 

dedetizações estabelecidas. 

 

5.5  Situações de Emergência e de Acidentes  

 As práticas de trabalho seguras requerem o desenvolvimento de condutas para revisão de 

procedimentos nas atividades realizadas pelos profissionais que lidam diretamente com os 

resíduos, a fim de reduzir a probabilidade de acidentes de trabalho. 

 Deve-se levar em conta que a maioria da exposição a materiais biológicos está diretamente 

relacionada aos cuidados com materiais perfurocortantes, à prevenção da contaminação ambiental 

e à subsequente exposição de patógenos de transmissão sanguínea. 

Plano de Ação Imediata em caso de acidentes com materiais perfurocortantes: 

- Manter a calma, lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento e dirigir-se imediatamente 

ao Centro de Referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico de sua 

região. Nesse local, deverá ser comunicado o fato ao Técnico de Segurança do Trabalho, 
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preenchido o inquérito de notificação e emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 

O ideal é que o acidentado e as condições do acidente sejam avaliados por uma equipe 

multiprofissional. 

 No Ambulatório, o setor de enfermagem deverá entrar em contato com a família para 

transportar o paciente de acordo com o que for estabelecido. O paciente deverá ser encaminhado 

e acompanhado para o Hospital das Clínicas ou para um Serviço de Referência. 

5.6- Indicadores de execução e avaliação  

Especifica o que se quer avaliar, quais as mudanças propostas e mensuráveis, levando em 

consideração o objetivo de maior número de atendimentos com menor quantidade de resíduos 

gerados. 

No Ambulatório, os indicadores estão relacionados diretamente com a quantidade da variação da 

geração de resíduos de cada grupo, que poderá ser obtida através da compra de uma balança para 

a pesagem dos resíduos, para avaliação da variação dos indicadores em relação à quantidade dos 

resíduos gerados, bem como do cumprimento das Normas e da Legislação Ambiental vigentes, 

reportados e um Responsável Técnico designado para essa função.  
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5.7  Propostas de Melhorias 

A finalidade principal da Gestão é estabelecer as condições necessárias para a segurança do 

processo de manejo dos resíduos através de algumas práticas que podem ser adotadas, tais como:  

- Minimização dos resíduos e sua periculosidade; 

-Propiciar a participação e envolvimento dos funcionários do estabelecimento;  

-Conhecer os diferentes tipos de resíduos gerados nas várias áreas de um estabelecimento 

prestador de serviços de saúde, propiciando a diminuição dos riscos à saúde e a preservação do 

meio ambiente, por meio de medidas preventivas e efetivas; 

-Criar coleta seletiva de materiais recicláveis; 

-Melhorar as medidas de segurança e higiene no trabalho, minimizando os riscos sanitários e 

ambientais derivados dos resíduos sólidos (contaminação do solo, água, catadores etc.);  

-Desenvolver um trabalho de prevenção contra os riscos potenciais decorrentes do manuseio dos 

resíduos sólidos, com o pessoal da coleta; 

Após o diagnóstico da situação atual do Ambulatório, essa pesquisa propõe: 

- Compra de dois carros para coleta (um para resíduos comuns, grupo D e o outro para resíduos 

biológicos, grupo A), pois, segundo o manual de gerenciamento estudado, o transporte interno 

dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente para o funcionário e  

os equipamentos para transporte interno (carros de coleta) devem ser constituídos de material 

rígido, lavável, impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, 

cantos e bordas arredondados, rodas revestidas de material que reduza o ruído;  

- Identificação de todo o Ambulatório de acordo com a RDC 222/2018 da ANVISA, que 

determina que os recipientes de coleta interna e externa, assim como os locais de armazenamento 

onde são colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências relacionadas à 

identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de resíduos.   

- Compra de quatro recipientes inquebráveis, de material rígido, com tampa rosqueada, para 

acondicionamento dos resíduos usados: tubetes de anestésicos, cápsulas de amálgama, películas e 

lâminas de chumbo do filme radiográfico;  

- Compra de uma balança para a pesagem dos resíduos, para avaliação da variação dos 

indicadores em relação à quantidade da geração de resíduos; 
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6  CONCLUSÕES 

 

Com base nos estudos apresentados, observa-se que os resíduos de saúde, por conter alto 

grau de contaminação e degradação, necessitam de um gerenciamento adequado para a 

diminuição dos impactos ambientais e à saúde pública. 

Diante isso, nota-se a importância da correta Gestão dos RSS para o Ambulatório do 

IFPE, no sentido em que as inadequações encontradas nas suas atividades durante a coleta de 

dados, possam ser corrigidas, promovendo o consumo e práticas sustentáveis na Instituição. 

A proposta para a Gestão dos RSS do Ambulatório foi elaborada com a adoção de 

medidas voltadas para a sustentabilidade, através do gerenciamento correto de seus resíduos 

(reduzindo o consumo de materiais, água, energia, processos e serviços), minimizando assim, o 

uso dos recursos naturais, poluição e quantidade de resíduos gerados e descartados.  

A caracterização e a quantificação dos resíduos apontam que a maioria dos RSS gerados 

no Ambulatório é do Grupo D (comuns), podendo ser encaminhados para a reciclagem.  

 A Instituição também deve promover capacitações nas formas inicial e de educação 

continuada, abordando temas referentes ao gerenciamento dos RSS, biossegurança, situações 

emergenciais, dentre outros. 

 Portanto, o Ambulatório do IFPE Campus Recife, necessita da implantação de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS), para exercer sua correta Gestão e para o 

cumprimento da legislação em vigor.  
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ANEXO I   Termo de Autorização de Veiculação de Imagem 
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ANEXO II   Termo de Autorização de Veiculação de Imagem 
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ANEXO III   Termo de Autorização de Veiculação de Imagem 
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