
 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
Programa Regional de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - 

MDR&MA 

 

 

 

 

 

 
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA:  

percepção da sustentabilidade e dos impactos socioambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RENATA ASSIS NUNES BENEVIDES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS - BAHIA 
2013 

 



ii 

 

 

 

RENATA ASSIS NUNES BENEVIDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA: 

percepção da sustentabilidade e dos impactos socioambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente – UESC, como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre. 

 
Orientador(a): Profª. Drª. Adélia Maria 
Carvalho de Melo Pinheiro. 
Co-Orientador(a): Profª. Drª. Maridalva de 
Souza Penteado. 

 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
2013 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
B465          Benevides, Renata Assis Nunes. 
                         Gerenciamento de resíduos sólidos na atenção  
                   básica : percepção da sustentabilidade e dos impactos  
                   socioambientais / Renata  Assis Nunes Benevides. –                 
                   Ilhéus, BA : UESC, 2013. 
                         xvii, 117 f. : il. ; anexo. 
 
                         Orientadora: Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro.  
                         Co-Orientadora: Maridalva de Souza Penteado. 
                         Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de  
                   Santa Cruz, Programa de Pós-graduação em Desenvolvi- 
                   mento Regional e Meio Ambiente. 
                          Inclui referências e apêndice.  
  

1. Resíduos sólidos. 2. Instituições de saúde – Elimi-
nação de resíduos. 3. Resíduos de serviços de saúde – 
Administração. 4. Impacto ambiental. 5. Sustentabilidade. 
I. Título.                                                                                              

                                                                        

                                                                         CDD  363.7285 



iv 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu filho, 

Sandoval Gabriel, ao meu, esposo Sandro 

Benevides, aos meus pais, a minha 

família e a todos que contribuíram direta e 

indiretamente para sua realização.  

        



v 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por direcionar meus passos para os objetivos duradouros e me dar forças 

para alcançá-los. 

À Secretaria de Saúde de Itajuípe, profissionais e amigos da Rede Básica de Saúde 

e gestores, pela participação, colaboração, incentivo na realização e conclusão da 

pesquisa. 

À coordenação do PRODEMA, na pessoa do Prof. PhD Salvador Trevisan, pela 

oportunidade de crescimento. 

À secretária do programa de pós-graduação, Srª Maria Shaun, por sempre estar 

solícita e paciente diante de minhas demandas. 

Ao CNPQ, por incentivar e financiar esta etapa de crescimento científico e 

profissional.  

Em especial às minhas orientadoras, que acreditaram e direcionaram esse estudo, a 

Profª Drª Adélia Maria Carvalho de Mello Pinheiro e a Profª Drª Maridalva de Souza 

Penteado, nas quais busco me espelhar como profissional e pesquisadora. 

Aos mestres que contribuíram para minha formação. Agradecendo com carinho os 

ensinamentos do Prof. Dr. Paulo Terra, que marcou esta trajetória de forma singular. 

Aos meus pais, Reinaldo Nunes de Oliveira e Maria das Graças Nunes, pelo apoio, 

carinho, amor e confiança incondicional.  

Ao meu marido, Sandro Benevides, pela parceria, amizade, cumplicidade, paciência 

e por ser parte de minha vida. 

Aos meus irmãos, Reinaldo Filho e Rafaela Nunes, pelo amor, torcida e apoio. 

Ao meu amado filho, Sandoval Gabriel, por quem cresço, luto, me renovo, mudo e 

ultrapasso os extremos para alcançar a calmaria em seu sorriso. 

Aos meus familiares, representados por Tia Mônica Maia, Tia Suzie Farias, Tia 

Dulce Oliveira, Tia Lurdes, Tia Irinete Oliveira, meus avós e Vovó Maria (in 

memorian), por crerem que esta etapa, apesar de árdua, seria vencida. 

Aos meus amigos, pelo entendimento e apoio recebido em cada passo desta 

jornada, destacando meus companheiros do mestrado por sempre estarem ao meu 

lado. Às amigas e mestras Tereza Genoveva, Sheila Mello e Polyanna Alves Dias, 

pelo apoio e auxílio; e a todos que contribuíram para a conclusão desta jornada. 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 

Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa; 
Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 
Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 
 

(Manuel Bandeira. Rio, 27 de dezembro de 
1947) 

 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1-  Linha do Tempo das Legislações relacionadas ao Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde 28 

Figura 2-  Simbologia dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 32 

Figura 3- Níveis de risco dos RSS. 38 

Figura 4- Bacia hidrográfica do Rio Almada                                                           41                        

Figura 5- Mapa de localização das Unidades da Rede Básica de Saúde. Itajuípe - 

BA, 2012. 43 

Figura 6- Mapa de localização das URBS com o quantitativo de resíduos gerados 

por grupo. Itajuípe-BA, 2013. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual do tempo de atuação profissional na área por 

tempo de escolaridade dos trabalhadores da rede básica de nível superior, Itajuípe - 

BA, 2012. 59 

Gráfico 2 - Distribuição percentual por tipos de acidentes com Resíduos que 

ocorreram na população alvo estudada, Itajuípe - BA, 2012. 61 

Gráfico 3 - Percepção dos Profissionais da Rede Básica de Saúde sobre o conceito 

de GRSS, Itajuípe - BA, 2012. 69 

Gráfico 4 - Quantitativo de EPI utilizados pelos Profissionais da Rede Básica de 

Saúde durante o manejo dos RSS, Itajuípe - BA, 2012. 73 

Gráfico 5 - Sentimento dos trabalhadores da Rede Básica de Saúde sobre o GRSS 

na unidade, Itajuípe - BA, 2012. 82 

Gráfico 6 - Problemas decorrentes dos resíduos de saúde nas URBS, Itajuípe - BA, 

2012. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Legislações Brasileiras de Interesse ao GRSS. 27 

Quadro 2 - Classificação dos Resíduos sólidos de saúde por grupos e subgrupos 

gerados e de interesse a Atenção Básica. 31 

Quadro 3 - Matriz Sistematizadora da pesquisa com base nos objetivos específicos.

 40 

Quadro 4 - Referencial para verificação das subdimensões. 46 

Quadro 5 - Classificação final das dimensões analisadas. 45 

Quadro 6 - Classificação do Diagnóstico do GRSS na Rede Básica de Saúde, 

Itajuípe - BA, 2012. 57 

Quadro 7 - Categorização dos conteúdos das falas dos sujeitos da pesquisa. Itajuípe 

- BA, 2012.                                                                                        65 

Quadro 8 - Categorização dos conteúdos das falas dos sujeitos da pesquisa 

referentes à percepção do sujeito sobre a sua atuação e redução na geração dos 

RSS, Itajuípe - BA, 2012.                                                                             71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Perfil sanitário das áreas adstritas as Unidades da Rede Básica de Saúde, 

Itajuípe-Ba, 2012. 48 

Tabela 2 Características operacionais das URBS, Itajuípe-Ba, 2012. 50 

Tabela 3 Classificação das subdimensões do diagnostico situacional do GRSS nas 

unidades e rede básica. Itajuípe, 2012. 53 

Tabela 4 Classificação da percepção dos trabalhadores de saúde na dimensão 

sustentabilidade do GRSS por proposição, Itajuípe-Ba, 2012.                                                                                                                                                                                                  

 63 

Tabela 5 Classificação da dimensão percepção dos trabalhadores sobre a 

sustentabilidade do processo de GRSS na rede básica de saúde, Itajuípe-Ba, 2012.

 83 

Tabela 6 Classificação quantitativa da percepção dos trabalhadores de saúde na 

dimensão impactos socioambientais do GRSS por proposição, Itajuípe-Ba, 2012.                                                                                                                                                               

 85 

Tabela 7 Classificação da dimensão percepção dos trabalhadores sobre os impactos 

socioambientais do processo de GRSS na rede básica de saúde. Itajuípe-Ba, 2012.

 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Formulário semiestruturado: Diagnóstico do Processo de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos pelas Unidades da Rede 

Básica de Saúde. Itajuípe - BA. 

107 

APÊNDICE B Entrevista semiestruturada: Percepção dos Trabalhadores da 

Rede Básica de Saúde sobre a Sustentabilidade e impactos 

Socioambientais do Processo de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

 

111 

APÊNDICE C Imagens da Estrutura Física e Etapas do GRSS nas URBS. 

Itajuípe - BA. 

114 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 105 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AB  Atenção Básica 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACD  Auxiliar de consultório dental 

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

AMAQ  Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da qualidade 

CNES  Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

CONAMA  Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CEO  Unidade de Média Complexidade 

CNEN  Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CNES  Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde  

DAES  Diagnóstico Ambiental em Estabelecimentos de Saúde 

ETA  Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

FBCN  Fundação Brasileira para Conservação da Natureza 

GRSS  Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

GRSSS  Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

GAIA  Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS  Instituto Nacional de Seguridade Nacional 

LF   Lei Federal 

LACEN  Laboratório do Estado no município de Ilhéus  

NOAS  Norma Operacional de Assistência à Saúde 

MS  Ministério da Saúde 

NBR  Norma Brasileira Regulamentadora 

PACS  Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PGRSS  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

PMAQ  Projeto de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

PSF  Programa de Saúde da Família 

RBS Rede Básica de Saúde 

RDC  Resolução da Diretoria Colegiada 



xiv 

 

 

 

RSU  Resíduos Sólidos Urbanos 

RSS  Resíduos Sólidos de Saúde 

SIA Sistema de Informação Ambulatorial 

SIAB  Sistema de Informação da Atenção Básica 

SISAGUA Sistema de Informação em Saúde de Vigilância e Qualidade da Água  

SINAN Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis 

SESMA  Secretaria Especial de Meio Ambiente 

SUS   Sistema Único de Saúde 

SUDS  Sistema Único e Descentralizado de Saúde 

UBS  Unidades Básicas de Saúde 

USF  Unidades de Saúde da Família 

URBS Unidades da Rede Básica de Saúde 

USRB  Unidade de Saúde da Rede Básica 

TRR  Empresa de Tratamento de Resíduos 

VE  Vigilância Epidemiológica 

VISA  Vigilância Sanitária 

VISAM Vigilância em Saúde Ambiental 

VISAT Vigilância em Saúde do Trabalhador 

VISAU  Vigilância em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA: percepção 
da sustentabilidade e dos impactos socioambientais 

 
 
RESUMO 

 
Os Resíduos Sólidos na Rede Básica de Saúde é tema atual e que suscita interesse 

crescente devido a seu alto potencial de contaminação, no caso de um 

gerenciamento inadequado. A percepção dos trabalhadores de saúde da rede 

básica permite o desenvolvimento do processo de gerenciamento dos resíduos 

sólidos sustentável. Este estudo de caso de base descritiva utilizou dados 

qualitativos, sendo sua coleta de dados obtida a partir de um corte transversal não 

experimental. O objetivo principal é analisar a percepção dos trabalhadores da rede 

básica de saúde sobre a sustentabilidade do processo de gerenciamento de 

resíduos sólidos e os impactos socioambientais no município de Itajuípe - BA. 

Realizado nas unidades da rede básica de saúde, do município de Itajuípe, em 

2012, utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário na fase de 

observação direta e a entrevista semi-estruturada, aplicada a 51 participantes  

(equipe multiprofissional). Os dados sofreram análise estatística descritiva, por meio 

de média aritmética, sendo consolidados em tabela categórica adaptada do 

instrumento DAES e modelo do AMAQ (ferramenta de avaliação da melhoria do 

acesso e da qualidade na rede básica). Categoricamente obteve-se como resultado 

que o processo gerencial da rede básica é regular assim como a percepção dos 

trabalhadores sobre a sustentabilidade do processo e os impactos socioambientais. 

A percepção dos trabalhadores da rede básica está intrinsecamente relacionada 

com as condições de trabalho, autonomia, valorização do serviço, ausência de 

infraestrutura, insumos e de um programa de qualificação profissional permanente 

em GRSS. A gestão pública deverá estar imbuída de vontade política para melhoria 

das condições de gestão garantindo, através de uma programação sistemática, a 

sustentabilidade do GRSS. 

 

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos. Contaminação. Gerenciamento. Percepção. 

Sustentabilidade. Impacto socioambiental. 
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SOLID WASTE MANAGEMENT IN PRIMARY CARE: perception of sustainability 

and social and environmental impacts 

 

ABSTRACT 

 

The Solid Waste at Primary Health Network is the current theme and raised 

increasing interest due to its high potential for contamination in the event of an 

inadequate management. The perception of health workers of the grid allows the 

development of the process of solid waste management sustainable. This case study 

used basic descriptive qualitative data, and its collection of data obtained from a 

cross-sectional non-experimental. The main objective is to analyze the perceptions of 

workers in the basic health of the sustainability of the process of solid waste 

management and environmental impacts in the municipality of Itajuípe - BA. 

Performed in units of the basic health of the municipality of Itajuípe in 2012, used as 

an instrument of data collection a questionnaire during direct observation and semi-

structured interviews, applied to 51 participants (multidisciplinary team). The data 

underwent descriptive statistical analysis, using arithmetic mean, consolidated 

categorical in Table adapted from the DAES and model AMAQ (assessment tool to 

improve access and quality in primary). Categorically was obtained as a result of the 

management process of the grid is regular as well as workers' perceptions about the 

sustainability of the process and the environmental impacts. The workers' perception 

of the basic network is intrinsically related to working conditions, autonomy, 

appreciation of service, lack of infrastructure, inputs and a professional qualification 

program permanent GRSS. The public administration must be imbued with political 

will for improvement of management ensuring, through a systematic programming, 

sustainability of the GRSS. 

 

Keywords: Solid Waste. Contamination. Management. Perception. Sustainability. 

Environmental impact. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas transformações do mundo globalizado, a ação antrópica tem gerado 

degradações ambientais crescentes, com comprometimento dos recursos naturais. 

Este fato está relacionado ao uso indevido do solo, ocupação desordenada do 

território e geração de resíduos após consumo do capital natural. 

A utilização dos recursos naturais como meio de atendimento às 

necessidades humanas, superior à capacidade de resiliência da natureza, deve ser 

pensada interdisciplinarmente de modo a compreender o homem, como agente 

transformador do cenário geográfico (ROSENDAHL; CORRÊA, 2001). 

As transformações são decorrentes do processo de trabalho e geram 

resíduos como produto final, em quantidade crescente. O quantitativo gerado 

impossibilita, devido a técnicas heterogêneas e muitas vezes inadequadas de 

manejo, o reaproveitamento ou processamento dos resíduos, o que pode causar 

poluição ambiental e comprometimento do ecossistema. 

O comprometimento do ecossistema é assunto de interesse crescente e o 

homem iniciou esta correlação do lixo com o adoecer desde o período neolítico 

quando percebeu que o acúmulo de resíduos na moradia comprometia o ambiente e 

consequentemente a sua qualidade de vida (CARRAMENHA, 2005).  

O aumento destes resíduos, em decorrência do desenvolvimento econômico, 

é um dos fatores que podem favorecer o adoecimento populacional e a 

contaminação do meio ambiente. 

A adoção de medidas adequadas no manejo de Resíduos Sólidos pelo setor 

saúde em todos os níveis de atenção (atenção básica, média e alta complexidade) é 

fundamental, pois ele é responsável pela geração de resíduos considerados 

perigosos e nocivos à saúde.  

O aumento na geração dos resíduos na rede básica é decorrente da 

ampliação na demanda assistida, implantação de programas que requerem técnicas 

e conhecimentos complexos, utilização crescente de materiais descartáveis,  

ampliação das coberturas de programas como o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF). 
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Estudos de Paim e Teixeira (2007) demonstram que a atenção básica (AB) ou 

Rede Básica de Saúde (RBS) é propulsora direta do processo de mudança nas 

políticas públicas, melhoria da saúde humana e sustentabilidade ambiental.  

A sustentabilidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRSS) na 

atenção básica é definida como a adoção de técnicas de manejo planejadas 

conjuntamente com os profissionais de saúde da rede, em conformidade legal e 

científica, de forma a garantir a execução do processo de trabalho sem gerar riscos 

ou impactos socioambientais negativos. Portanto é capaz de se sustentar e autogerir 

ao longo do tempo. 

Os aspectos legais e normativos relativos aos RSS no Brasil são elaboradas 

pelos órgãos regulamentadores, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), responsável pela normatização técnica brasileira e desenvolvimento 

tecnológico; Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) ligado ao Ministério 

do Meio Ambiente; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada 

Ministério da Saúde e suas Secretarias, cujas resoluções fundamentarão legalmente 

este estudo.  

 As resoluções da ANVISA foram utilizadas como base por terem caráter legal 

e técnico para detecção e tomada de medidas mitigadoras dos riscos de contágio, 

fundamentadas na epidemiologia, como instrumento de planejamento e execução 

das ações (CARRAMENHA, 2005). 

Neste contexto, para tratar do tema GRSS na Atenção Básica, é necessária a 

análise da percepção do trabalhador nas dimensões técnico-sócio-política do 

processo, da aplicação das legislações vigentes e do espaço geopolítico, por se 

entender que este é um tema complexo que ultrapassa a governabilidade do setor 

saúde perpassando por outras bases interdisciplinares. 

Portanto, a valorização ou não do GRSS pelos trabalhadores da rede básica 

depende diretamente da visão individual do processo, pautada nos seus referenciais 

axiológicos de mundo, que irão influenciar o modo como as tarefas são executadas. 

Identifica, ainda, se este é desenvolvido através da democracia e do envolvimento 

coletivo (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996; CAPRA, 1996; TUAN, 1980, DALBERIO, 2008).  

A forma com que o trabalhador percebe o GRSS possibilitará a adoção de 

medidas para a efetivação de atitudes de manejo que gerarão subsídios, para 

transformação da realidade política operacional do processo local.  
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Para que de fato o processo local se transforme, deverá existir, também, 

vontade política e interesse da gestão pública em consolidar normas para um 

manejo homogêneo dos RSS. Gestores devem estar conscientes de que a adoção 

de um processo harmônico possibilita a redução de riscos operacionais, a exemplo 

de acidentes e contaminação profissional e; financeiros, com a redução dos custos 

da compra de insumos até a cadeia de tratamento dos RSSS gerados. 

 Outro ponto importante é que a população informada se torna ativa, parceira 

do serviço de saúde e participativa das etapas de GRSS que lhes concerne, por ter 

consciência do risco que os RSS trazem. 

Mister ressaltar que a ausência de incentivo para capacitação e motivação 

dos funcionários, falta de fiscalização e de medidas de educação ambiental 

adequadas à população são entraves para que o processo de GRSS impacte 

minimamente na qualidade de vida humana e ambiental. 

Portanto, a sustentabilidade do GRSS requer inicialmente a redução da 

geração de resíduos, fato que se contrapõe às necessidades de consumo do mundo 

globalizado. Necessária, portanto, a junção de esforços de todos os entes 

envolvidos no GRSS para superação nos entraves na consolidação do processo 

gerencial sem abandonar a trajetória da modernização.  

 Torna-se pertinente então questionar de forma geral: Qual a percepção do 

trabalhador da rede básica de saúde do município de Itajuípe - BA sobre a 

sustentabilidade e impactos socioambientais do processo de GRSS? 

 Admite-se que a forma com que os trabalhadores percebem o processo de 

geração e demais etapas do gerenciamento dos resíduos de saúde poderá causar 

impactos socioambientais, além de serem importantes na preservação do meio 

ambiente e da saúde coletiva. 

  Neste contexto, permite-se indagar qual a percepção dos trabalhadores da 

rede básica do município de Itajuípe sobre os critérios que garantem a 

sustentabilidade desse processo? Esta percepção favorece a adoção de medidas 

mitigadoras? Esse processo de GRSS está sistematizado nas unidades de saúde da 

rede básica? 
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1.1 Justificativa 

 

A destinação e o manejo inadequado dos resíduos dos serviços de saúde são 

questões de ampla discussão mundial, sendo disseminada nas notícias globais 

como questão de urgência e importância para preservação da vida humana e do 

planeta (ALMEIDA, 2002).  

O tema Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS), apesar 

de não ser atual, ainda representa assunto de interesse crescente devido à 

magnitude e; a preocupação inerente aos impactos socioambientais, principalmente 

como fator condicionante de áreas de risco a saúde e destruição do ecossistema de 

base (PINTO, 1999). 

A importância local e global é dispensada ao tema devido ao potencial de 

risco dos resíduos produzidos nos serviços da rede básica de saúde. Os resíduos de 

saúde precisam obrigatoriamente, com base na Lei Federal nº 12305 de 02 de 

agosto de 2010, de um plano de gerenciamento. 

Outro ponto relevante que justifica este estudo são as escassas pesquisas 

que enfoquem a temática relacionada ao processo de GRSS na Rede Básica de 

Saúde. 

A importância da pesquisa também é fundamentada pelo fato de grande parte 

dos gestores municipais, incluindo os dos grandes centros urbanos, não terem 

conhecimento concreto sobre a periculosidade dos resíduos gerados, fato que causa 

discrepâncias e inúmeras formas de destino final das partes infectantes.  

Apesar de o contingente residual produzido na saúde representar 3% (três por 

cento) em relação ao total de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), conforme dados 

obtidos no estudo de Spina (2005), ainda constitui um grave problema ambiental e 

de saúde, devido à amplitude e capacidade de carrear doenças que afetam a 

qualidade ambiental, de saúde e de vida da sociedade. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa contribuir para o manejo adequado de 

resíduos, a fim de prevenir doenças, colaborar para que os profissionais atuantes na 

área desenvolvam consciência crítica profissional de forma a atuarem como agentes 

de transformação do processo operacional, tornando-o sustentável com impacto 

efetivo nos custos; Também para a efetivação prática de políticas públicas a partir 
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de instrumentos que subsidiem a gestão quanto à necessidade de se cuidar desses 

resíduos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

Analisar a percepção dos trabalhadores da rede básica de saúde sobre a 

sustentabilidade do processo de gerenciamento de resíduos sólidos e os impactos 

socioambientais no município de Itajuípe - BA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar diagnóstico sobre o GRSS na rede básica do município de Itajuípe; 

2. Identificar a percepção dos trabalhadores da rede básica de saúde sobre a 

sustentabilidade do processo de GRSS e sobre os impactos socioambientais. 

3. Classificar a percepção dos trabalhadores da rede básica de saúde sobre o 

processo de gerenciamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Contextualização histórica: binômio resíduo de saúde e atenção básica  

 

A intensidade da ação do homem na natureza em busca da sobrevivência 

impactou o meio ambiente gerando riscos à saúde em geral. Conforme relato de 

Silva (1986), na interseção entre o período mesolítico e neolítico que data de 8.000 

a.C., aglomerados humanos iniciavam o processo de organização e se vislumbrava 

o início da consciência social, a exemplo da preocupação com o tratamento dos 

feridos.  

Os homens desta época habitavam em cavernas e conviviam com os 

resíduos (restos de alimentos e dejetos) em putrefação que depositavam em uma 

área da moradia e iniciaram a percepção da insalubridade com o adoecimento e 

óbito, mas sem indícios de medidas de redução ou de manejo adequado do lixo. 

Com o passar do tempo, melhorou-se a percepção dos riscos que os resíduos 

traziam à saúde do homem.  

No Egito, conforme relatos do autor supracitado, existiam regras rigorosas 

para o tratamento dos males individuais que incluíam a sanitização pessoal e do 

ambiente com base no descarte de dejetos humanos em prol de condições 

sanitárias favoráveis. Os egípcios foram pioneiros no registro dos atendimentos 

ambulatoriais gratuitos, com base na magia, que aconteciam no templo Deir-el-

bahari em Tebas, que não pode ser considerado como um estabelecimento de 

assistência à saúde. 

A primeira referência a estabelecimento de assistência à saúde, segundo 

estudo de Carramenha (2005), é feita no século III a.C., na Índia, com a criação do 

Hospital, mas não citava os cuidados com os resíduos produzidos, similar aos 

etruscos em Roma, que desenvolveram grandes obras públicas sem preocupação 

com os resíduos dispostos nas moradias e que causaram de acordo com Sisinno 

(2000), proliferação de vetores e risco de epidemias. 

Miquelin (1992) relata que, no século XV, os hospitais passaram a se 

preocupar com a salubridade, mas sem adotar cuidados específicos com os 

resíduos sólidos gerados.  
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Na Revolução Francesa, segundo Fernandes (2001), com aumento da 

insalubridade decorrente dos resíduos sólidos hospitalares dispostos a céu aberto 

(lixões), a ordem pública muda o olhar para a preservação da saúde através da 

adoção de novas práticas sanitárias como a melhoria da infraestrutura das ruas para 

controle de infecções. 

A preocupação com os resíduos gerados pelas ações em saúde no mundo 

vem sendo prenunciada desde o séc. XVIII. Segundo Donobedian (1969), leis e 

políticas em saúde se estruturavam timidamente traçando um perfil de 

gerenciamento voltado para interesses governamentais com base no 

desenvolvimento econômico e político vigente. 

No Brasil, esta preocupação data do século XIX e estava atrelada ao 

desenvolvimento econômico e industrial das cidades. A estrutura sanitária precária, 

mesmo nas cidades importantes como Salvador, Rio de Janeiro e Recife, gerava 

áreas de risco a epidemias. Entretanto, a correlação dos resíduos expostos a céu 

aberto, depostos em valas e buracos nas imediações das vilas, com os surtos de 

doenças, surge da percepção da insalubridade destas áreas pelos higienistas 

(MIZIARA, 2008). 

Em 1973, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SESMA) foi criada no 

Brasil com a responsabilidade de preservar o ambiente e gerenciar racionalmente os 

recursos naturais iniciando os cuidados específicos com os resíduos sólidos e 

avaliando seu impacto no meio ambiente (ALMEIDA, 2002). 

A política de Saúde Brasileira embasada na Lei Federal 6.229 estruturou, na 

década de 70, o Sistema Nacional de Saúde. Os serviços de saúde eram divididos 

em público, ofertado pelo Estado através do INSS apenas aos previdenciários e nos 

de caráter eminentemente individual ou privativo.  

Em 1987, as três esferas do governo (federal, estadual e municipal) se unem 

com a implantação do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) iniciando 

o processo de municipalização da saúde, sendo de competência dos municípios o 

gerenciamento e oferta de assistência básica às necessidades de sua população. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado e teve suas diretrizes fortalecidas, 

respectivamente, em 1988, com a Constituição Federal e, em 1990, com a Lei 

orgânica 8.080/90. As Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 2001; 

2002) complementam as ações para fortalecimento do SUS, descrevem as 
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competências nos três níveis de complexidade (atenção básica, média e alta 

complexidade em saúde), os tipos de financiamento e determinam que o GRSS seja 

de responsabilidade dos três entes federados (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). 

O processo de GRSS na atenção básica começa a ser delineado, buscando a 

homogeneização das ações de manejo, com base na percepção da importância dos 

riscos da heterogeneidade do gerenciamento dos RSS apenas no século XX. 

As funções da rede básica de saúde, de acordo com a portaria ministerial 

2488 de 2011, são as de  ser base para a atenção em saúde no território adstrito, e 

garantir a resolubilidade ás necessidades e demandas de saúde da população. 

Deverá ainda coordenar os cuidados na rede, planejando, instituindo parcerias e 

executando ações cada vez mais complexas na rede loco regional ordenada.   

O PACS e o PSF, com base na referida portaria, deixam de ser consideradas 

estratégias de mudança no modelo de atenção, constituindo o desenho para 

operacionalização da rede básica ou rede de atenção primária em saúde. Esses 

programas desenvolvem ações de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento 

com a utilização de tecnologias complexas e materiais descartáveis utilizados tanto 

nas uinidade da rede quanto nos domicílios. 

Portanto, o manejo (englobam as etapas de geração, segregação, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e dispensação 

ambientalmente correta) homogêneo permite que as atividades desenvolvidas na 

RBS não causem prejuízos a saúde humana e ambiental. 

 

 

2.2 Avanços das leis e normas de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde 

no Brasil 

 

Os cuidados com os resíduos sólidos e o Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde possuem embasamento legal na Carta Magna 

(Constituição Federal) de 1988, na qual se destacam os artigos 20 e 203. Estes 

artigos imputam responsabilidades às instâncias federal, estaduais e municipais, 

com dever de fiscalizar e controlar as atividades de cunho poluidor, assim como 

determinar as normas a serem cumpridas por toda coletividade em benefício da 



27 

 

 

 

preservação, proteção ambiental e minimização dos riscos ocupacionais 

(SALOMÃO, TREVIZAN E GUNTHER, 2004).  

Para que o processo de gerenciamento de RSS aconteça, com eficácia e 

eficiência, torna-se necessário que se ampare na vasta base legal existente no país 

(CARRAMENHA, 2005). 

 Data de 1954 a primeira lei de defesa á saúde da população relacionada ao 

GRSS. Todavia, somente em 2010 é que foi sancionada Lei Federal 12.305 que 

trata especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).  

 O Quadro 1 e a Figura 1 demonstram a evolução legislativa do GRSS no 

Brasil, que subsidia a organização deste processo na Rede Básica de Saúde. 

  

Quadro 1 - Legislações Brasileiras de Interesse ao GRSS 

ANO LEGISLAÇÃO REGULA/NORMATIZA 

1954 Lei federal 2.312 Defesa e proteção à saúde (GRSS) 

1964 Lei Federal 4.320 Define os serviços municipais a serem prestados à 
comunidade 

1994 PORTARIA Federal MS 1884 Normas para projetos físicos de estabelecimentos 
de saúde 

1997 Portaria Federal 204  Instruções complementares ao Decreto Federal 
96.044/88 

1997 Portaria Federal 543  Relação de aparelhos, instrumentos e acessórios 
de uso na medicina e serviços afins incluindo caixa 
de perfuro cortante e recipiente para resíduos 
infectantes. 

1999 CONAMA/RDC 257 Dispõe sobre o uso de pilhas, baterias e 
eletroeletrônicos que contenham chumbo, cádmio, 
mercúrio e seus compostos em sua estrutura 

2001 CONAMA/RDC 275 Define as cores dos coletores e transportadores 
para cada grupo de resíduos. 

2002 CONAMA/RDC 307 Atualiza a RDC 50 
2002 CONAMA/RDC 316 Procedimentos e critérios para o tratamento 

térmico dos Resíduos 
Fonte: Adaptado de LEGISLAÇÕES RSS, SLU-DF, 2010. 

  

   

 Com base na realidade atual, o caminho para o correto gerenciamento dos 

resíduos dos serviços de saúde ainda é longo, haja vista que as evoluções 

tecnológicas e as modificações aceleradas geram novos resíduos, necessitando de 

mais leis efetivas e de um olhar capaz de minimizar os impactos socioambientais.
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Figura 1-  Linha do Tempo das Legislações relacionadas ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
.Fonte: Adaptado de Legislações Brasileiras. 
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2.3 Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde na Atenção 

Básica: conceitos fundamentais 

 

A RDC 306/2004 descreve que os estabelecimentos de saúde são estruturas 

físicas que têm como objetivo atender a comunidade em suas necessidades de 

saúde tendo como responsabilidade a prevenção, promoção, tratamento, 

reabilitação e fornecimento de insumos para este fim.  

Todos os estabelecimentos de saúde que realizam assistência humana ou 

animal, contemplados ainda a assistência domiciliar e outros similares, enquadram-

se nesta definição, a exemplo dos estabelecimentos da rede básica (unidades 

básicas de saúde (UBS) e unidades de saúde da família (USF)), média (laboratórios 

e unidades especializadas) ou alta complexidade (hospitais e unidades altamente 

especializadas) (JACOBINA, 2001).  

A Atenção Básica ou atenção primária, porta de entrada para os usuários do 

SUS, é conceituada pela Comissão de Avaliação da Atenção Básica (2003) como o 

setor que executa um conjunto de ações de promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação de saúde. Estas ações são direcionadas às populações do 

território processo (adstrito e delimitado), por meio de práticas democráticas, 

participativas, gerenciais e sanitárias que visem o indivíduo em sua singularidade e 

complexidade, utilizando tecnologias complexas com base nos princípios do SUS. 

Este nível de atenção é tido por esta comissão como o contato preferencial do 

usuário com o sistema de saúde e, atualmente, com base na Portaria Nº 2.488 

GM/MS 21 de outubro de 2011, abrange um leque de serviços institucionalizados e 

domiciliares desde a imunização, curativos, coleta de exames aos de assistência 

integral de vigilância á saúde. 

 Dentro do contexto sócio-político-econômico e de desenvolvimento da saúde 

a rede básica de saúde não pode ser conceituada ou tida como de baixa 

complexidade. Ao contrário, este nível de atenção desenvolve ações complexas, 

científicas, interdisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais, de forma a atender as 

necessidades sociopolíticas, ambientais, coletivas e individuais do território (CESAR-

VAZ, 2007).  
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Deste modo, a rede básica de saúde realiza uma quantidade maior de 

atividades e processos geradores de resíduos, que, a depender da forma de 

gerenciamento, podem afetar o dinamismo e equilíbrio ambiental.  

Focando agora no conceito de Gerenciamento de resíduos, a RDC nº 306/04 

o conceitua como um conjunto de procedimentos de gestão integrada (planejamento 

e implementação), com base científica, técnica, normativa e legal que objetivam 

eficientemente reduzir a produção de resíduos e dar encaminhamento seguro aos 

gerados em prol da proteção à saúde do trabalhador e prevenção da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente, aplicados também na rede básica de 

saúde. 

Segundo Silva (2004), com base na resolução do CONAMA nº 283/01, o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é 

conceituado como documento integrante para liberação do licenciamento ambiental 

a ser elaborado pelo gerador. 

A percepção e o conhecimento das características quantitativas (quantidade 

atual e projetada) e qualitativas (composição) dos resíduos, assim como das etapas 

do processo de manejo desde a segregação ao armazenamento na fonte geradora, 

são necessários para a elaboração do PGRSS. Este deverá contemplar, em seu 

conteúdo, desde os aspectos técnicos de manejo de todos os resíduos produzidos 

por estabelecimentos de saúde, às questões do programa de educação permanente 

e ambientais para os trabalhadores (SILVA, 2004; FERREIRA, 2007). 

  

2.4 Classificações dos Resíduos dos Serviços de Saúde 

 

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde foram classificados no Brasil por 

órgãos normatizadores como a ABNT, este órgão classificou os resíduos de acordo 

com a NBR 1208 em três grupos: infeccioso, especial e comum. 

 No início de 2003, o Ministério da Saúde orientava os estabelecimentos de 

saúde a utilizarem a classificação do CONAMA, sendo que, no mês de março do 

referido ano, entrou em vigor a RDC nº 33 e as fontes geradoras de resíduo tiveram 

o prazo de um ano para se adequarem.  

No ano de 2004, a RDC de nº 306 substitui a de nº 33 e adota a mesma 

classificação de resíduos do CONAMA, cujas orientações devem ser cumpridas por 
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todos os estabelecimentos de saúde. No contexto deste estudo, a classificação e 

terminologia adotada seguirão a resolução supracitada, destacadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Classificação dos Resíduos sólidos de saúde por grupos e subgrupos 
gerados e de interesse a Atenção Básica 
 

CONAMA 358/05 E RDC 306/2004 - ANVISA 

GRUPO A 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de 

contaminação. 

GRUPO B 

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade; Fármacos em geral quando descartados por serviços de saúde incluindo os vencidos, e 

os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e 

suas atualizações; Resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; Efluentes de 

processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

GRUPO C  

Resíduos radioativos (matérias com radionucleídeos acima doa quantidade ao limite de isenção do 

CNEN), não produzidos na rede básica de saúde municipal. 

GRUPO D 

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao ambiente, 

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares (plástico, papel, vidro, etc.). 

GRUPO E 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, ampolas de vidro, brocas, imãs endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, lâminas, espátulas e todos os utensílios de vidro 

quebrados e outros similares. 

Fonte: Resolução CONAMA N.º 358/05 e RDC 306 ANVISA, 2004. 

 

 A classificação dos resíduos e sua tipologia auxiliam na identificação dos 

riscos iminentes a cada grupo e no processo de gerenciamento. 

 Assim, ações direcionadas ao grupo específico podem ser planejadas e 

execudas de forma a mitigar possíveis impactos negativos e prevenir riscos a saúde 

humana e ambiental (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

 

 



32 

 

 

 

2.5 Etapas do Gerenciamento e a sustentabilidade do processo 

 

A ANVISA (2004) conceitua as etapas do GRSS como a ação de manuseio 

dos descartes das atividades da fonte geradora desde a geração até a destinação 

final, a ser compreendida pelos responsáveis pelo seu manejo em todos os aspectos 

básicos, de forma a executar adequadamente as etapas pontuadas neste estudo. 

1. Segregação - separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

conforme suas características qualitativas, estado físico e grau de periculosidade.  

2. Acondicionamento - com base na NBR 9191/2002 é a etapa que embala 

corretamente, em sacos e, ou recipientes impermeáveis e resistentes a punctura, 

ruptura e vazamentos.  

3. Identificação - são medidas de reconhecimento da natureza dos resíduos, de 

acordo com a NBR 7.500/94, devendo utilizar símbolos, cores e frases afixadas 

em local de fácil visualização. A Figura 2 demonstra a simbologia específica por 

classificação. 

 

A 

BIOLÓGICO 

INFECTANTE 

B 

QUÍMICO 

C 

RADIOATIVO 

D 

NÃO INFECTANTE 

(RESÍDUO COMUM) 

E 

PÉRFURO-

CORTANTE 

     

Figura 2-  Simbologia dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 

Fonte: negocios.maiadigital.pt e tecniquitel.pt.  
 

4. Transporte interno - remoção do resíduo do local da geração ao local de 

armazenamento temporário ou externo. 

5. Armazenamento temporário - guarda provisória dos resíduos em recipientes 

acondicionados em local próximo da sua geração.  

6. Tratamento -  processo pelo qual o resíduo é submetido de maneira a reduzir os 

riscos de contaminação, pode ser feito no local de geração ou em outro 

estabelecimento com licença ambiental.  
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7. Armazenamento externo - acondicionamento dos recipientes em ambiente 

externo exclusivo. 

8. Coleta e transporte externos - remoção dos recipientes do armazenamento 

externo até a destinação final. 

9. Disposição final - acomodação dos resíduos no solo previamente preparado 

para recebê-los, obedecendo à resolução do CONAMA nº 237/97 e 

principalmente a Lei federal 12305/10. 

 

As etapas do Gerenciamento implicam diretamente na sustentabilidade do 

GRSS e sua execução depende da importância e de como os profissionais o 

percebem. 

 

2.6 Percepção do trabalhador de saúde: implicações no Gerenciamento dos 

Resíduos 

 

A percepção do trabalhador de saúde da rede básica é catalisadora das 

mudanças que atualmente se pretende concretizar no tangente ao gerenciamento de 

resíduos nos estabelecimentos de saúde.  

O gerenciamento de resíduos e a importância que os profissionais fornecem 

ao tema são proporcionalmente ligados ao nível de percepção que estes possuem 

sobre o manejo, tipo de resíduos e o impacto socioambiental que estes produzem no 

meio.  

Nesta vertente, a percepção como processo ativo da mente utiliza dois 

elementos, os sentidos e a cognição, influenciados por fatores externos e internos 

que com base na inteligência é influenciada, assim como no processo de GRSS, por 

valores éticos, expectativas, motivação e interesses (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996). 

A divulgação de informações e corresponsabilização do processo por todos 

os trabalhadores envolvidos no GRSS aumenta a autonomia e o apoderamento do 

processo por estes, com compreensão dos riscos do manejo inadequado dos 

refugos, o que se torna imprescindível na adoção de medidas mitigadoras. 

O manejo inadequado dos resíduos sólidos e o mau gerenciamento estão 

interligados diretamente à percepção inadequada dos profissionais das fontes 

geradoras, espelhados pela baixa adesão e interesse destes sobre o tema 



34 

 

 

 

(FERREIRA; ANJOS, 2001). O fato foi constatado na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que gerou um documento 

assinado pelo Brasil e mais 170 países, a Agenda 21 como marco para o 

desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo. 

Torna-se relevante então mencionar a importância da educação ambiental, já 

que a temática RSS relaciona-se ao compromisso de quem gera na redução da 

produção, reaproveitamento e cumprimento das etapas do manejo. 

A RDC nº 306, ANVISA (2004), estipula a obrigatoriedade de um programa de 

educação permanente a ser estabelecido pelos estabelecimentos de saúde com 

objetivo de orientar, motivar, conscientizar e informar permanentemente todos os 

envolvidos (independente do vínculo empregatício) sobre os riscos e procedimentos 

adequados de manejo. 

A fonte geradora de resíduos deverá manter documento comprobatório do 

treinamento, com carga horária, assuntos ministrados, lista de presença e nome e 

formação do instrutor. 

Para divulgação das informações inerentes ao tema e consolidação das 

ações eficientes de manejo de resíduos, poderão ser instituídas as estratégias de 

educação permanente.  

A compilação de conceitos oferece ao profissional da saúde não apenas o 

entendimento das questões técnicas inerentes ao manejo, mas a compreensão dos 

processos que geram os resíduos que ocorrem nos segmentos econômicos, sociais, 

ambientais, físicos e biológicos fornecendo visão mais abrangente da geração dos 

resíduos. 

Apesar dos responsáveis pela disseminação do conhecimento sobre técnicas 

inovativas e eficientes de manejo, recair sobre as instituições geradoras de RSS, os 

trabalhadores da área de saúde também são responsáveis por isso. 

 A prática dos 3 Rs se torna necessária: reduzir, reutilizar e reciclar, de forma 

que os trabalhadores sintam-se inseridos no processo de gerenciamento e redução 

dos danos socioambientais (FERREIRA, 2007; CORDEIRO; NETO & SILVA, 2009). 

Esta prática, reforçada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira de 

2010, define que a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos devem, 

prioritariamente, não gerar, reduzir, reciclar, tratar os resíduos sólidos e garantir uma 

disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos. 
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O trabalhador de saúde precisará pensar holisticamente, de forma complexa, 

para entender as consequências da insustentabilidade do processo e impactos 

socioambientais na sua individualidade, no seu trabalho e na coletividade (MORIN, 

2002).  

 

2.7 Sustentabilidade do Processo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Saúde na Atenção Básica 

 

A sustentabilidade da ação do homem no território, descrita no relatório 

Brundtland (1973), como a capacidade da geração atual em atender as suas 

necessidades sem comprometer as da geração futura, deve ser pensada de forma 

sistêmica como fator integrante da interação corroborativa e intrínseca do homem 

com o meio ambiente. Esta interação deverá ser capaz de fornecer ao ambiente a 

capacidade qualitativa de se regenerar e assimilar as ações antrópicas ou 

compreender o espaço biofísico enquanto meio comum de interação e integração 

(ACSELRAD, 1992; VAN BELLEN, 2007; POLAZ & TEIXEIRA, 2009). 

O processo do GRSS sustentável será alcançado quando o manejo correto 

possibilitar a redução dos resíduos gerados, seu aproveitamento adequado, sendo 

autogestor do processo que perdurará ao longo do tempo. Esta sustentabilidade 

deve ser percebida com base na percepção dos trabalhadores de saúde, 

abrangendo, nesta avaliação, o quadro sócio-econômico-político-cultural. 

Nos setores de produção de serviços, a sustentabilidade é objetivo 

perseguido pela administração pública na atualidade, devido ao grande contingente 

de resíduos segregados como produto final das atividades humanas. 

Mesmo diante do exposto, é difícil entender a dinamicidade e complexidade 

destes produtos finais de forma a adotar medidas de gerenciamento sustentável 

direcionado para reaproveitamento, redução, reutilização dos produtos e produção 

de energia através dos RSS (FERREIRA, 2007). 

Van Bellen (2007) pontua que os indicadores para a avaliação da 

sustentabilidade de um dado processo não apresentam a realidade em si, e sim um 

quadro que não é medido por uma metodologia única e fechada, devendo agregar 

outros elementos para obtenção do diagnóstico criterioso. 
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No GRSS a sustentabilidade envolve a dimensão econômica, com a redução 

de gastos desnecessários à prestação da assistência em saúde e investimento dos 

recursos em setores necessários; a dimensão social na dinamicidade, anseios e 

necessidade dos atores; política com a base legal e interesses dos gestores e; 

culturais que compõem a visão que os atores possuem do GRSS. 

Primeiramente o processo de gerenciamento dos resíduos necessita (em 

conformidade com as legislações: CONAMA nº 358/05 e RDC nº 306/04) cumprir o 

regulamento técnico, tendo suas etapas, segundo Ferreira (2007), sistematizadas 

através da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços 

de Saúde PGRSSS, ou seja, o que legalmente deverá ser seguido. 

A obtenção de um GRSS sustentável justifica-se no interesse crescente 

decorrente dos seguintes tópicos: quantidade de lixo gerada que é variável, sendo 

no Brasil em torno 0,5 a 1,218 Kg/hab/dia; Gastos financeiros relacionados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, onde no Brasil os serviços de limpeza utilizam 

de 7% a 15% do orçamento público; e a destinação inadequada dos resíduos sólidos 

que impactam o ambiente gerando contaminação da água, do solo, do ar e 

proporcionando a proliferação de vetores nocivos à saúde do homem. 

No Brasil apenas poucos estabelecimentos de saúde possuem a prática do 

gerenciamento adequado dos RSS, com transporte correto, pessoal treinado, 

recursos humanos (RH) com percepção adequada do manejo e equipamentos 

adequados.  

A percepção pelos trabalhadores da rede básica de saúde das etapas do 

gerenciamento interno, do tipo e quantidade de resíduo produzido pelos serviços de 

saúde, segundo Ferreira (2007), é necessária para a assertiva do processo de forma 

a visualizar o manejo adotando as normas da NR 32.  

A sustentabilidade no gerenciamento também é importante por lançar luz 

sobre um novo paradigma na cultura do tratamento dos resíduos dos serviços de 

saúde.  

Apenas uma parte destes resíduos necessita de cuidados especiais (o 

equivalente a 40% do total dos resíduos produzidos), sendo de 30 a 50% passíveis 

de reciclagem (exceto perfuro cortantes, plásticos e seringas com matéria 

microbiológica) além de promover o bem estar do profissional de saúde em seu 
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ambiente de trabalho e da coletividade por trazer benefícios à saúde pública e ao 

meio ambiente (MAEDA, 2010). 

O Brasil tem alocado recursos financeiros consideráveis para o tratamento de 

doenças passíveis de erradicação, ligadas diretamente a inadequações gerenciais 

dos RSS, sendo necessário, para a reversão do quadro exposto, o gerenciamento, 

integrado com propostas que melhorem a situação da localidade geradora através 

da adequação de produtos, equipamentos e procedimentos de controle dos resíduos 

(BRASIL, 2001). 

 

2.8 Relação entre os Impactos Socioambientais e o processo de GRSS na 

Atenção Básica 

 

O GRSS na atenção básica é heterogêneo e muitas vezes inadequado à 

realidade local. Estas formas de gerenciar causam impactos socioambientais e 

riscos, entendidos, com base no estudo de Sapienza e Pedromônico (2005), como a 

probabilidade de ocorrência de um evento ou fenômeno indesejado. 

Os estudos de Zanon (1990) e Rutala e Mayhall (1992), desenvolvidos na 

Europa, apontaram que os riscos potenciais dos RSS não são maiores que os 

representados pelo lixo doméstico. Referem que não existe comprovação científica 

de nexo causal do potencial de adoecimento pelo contato direto ou indireto com 

estes rejeitos. Citam que apenas de 10 a 15% dos RSS são realmente perigosos e 

considerados "infectantes" (perfuro cortantes e recipientes com material biológico). 

Estudos nacionais de Turnberg e Frost (1990), Ferreira (1995), Pruss et al., 

(1999) e Silva (2002), pontuam, contudo, que os RSS são considerados perigosos 

devido ao risco de transmissão de doenças, especialmente pelos resíduos 

perfurocortantes.  

Isso porque a forma do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos no 

Brasil, de maneira geral, não segue o padrão europeu ou norte americano, ou seja,  

os resíduos não são tratados previamente no local do manejo.  

As deficiências no manejo geram riscos ambientais e de saúde consideráveis 

devido à persistência de micro-organismos patogênicos no ambiente, principalmente 

na parcela de perfuro-cortantes e infectante. (TURNBERG E FROST, (1990), 
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FERREIRA (1995), FERREIRA E ANJOS (2001), GARCIA E ZANETTI-RAMOS 

(2004). 

Desse modo, com base na Figura 3, extraída do estudo de Almeida (2003), 

demonstra-se o percentual de risco dos resíduos em um estabelecimento de saúde 

(hospital), podendo o mesmo ser aplicado às unidades da rede básica de saúde. 

 

 

Figura 3- Níveis de risco dos RSS. 

Fonte: RIBEIRO FILHO, 2001 apud ALMEIDA, 2003. 

 

  O conceito de impacto deverá ser compreendido para que as associações e 

interferências possam ser executadas precocemente com base na Agenda 21, que 

propõe a redução do volume de resíduos na fonte, reutilização ou reaproveitamento, 

recuperação, reciclagem (os 3 Rs), tratamento, destinação final ambientalmente 

segura e recuperação das áreas contaminadas por resíduos e principalmente no 

proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. 

Impacto ambiental é definido na resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro 

de 1986 como: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I. A saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; II. As atividades sociais e econômicas; III. A biota; IV. As 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V. A qualidade dos recursos 

ambientais.  

Peru (1993), com base em investigações e estudos referentes ao impacto 

socioambiental dos RSS, demonstra que, no Brasil, de 5% a 8,5% dos leitos 

hospitalares são ocupados por pacientes adoecidos devido ao mau gerenciamento 

dos RSS. Cinquenta por cento (50%) desses casos, segundo a Associação Paulista 
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de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, são decorrentes da precária 

higiene ambiental, problemas de saneamento, instalações físicas inadequadas, 

negligência profissional com o manejo dos refugos da sua atividade, no tratamento 

dos pacientes e na circulação de áreas de risco. 

Este levantamento ainda descreve que 10% das patologias, como Hepatite B 

e HIV, adquiridas pelos pacientes de saúde são decorrentes do manejo inadequado 

dos resíduos, o que incrementa os custos da saúde, já que 50% das infecções 

hospitalares são evitáveis através e medidas eficientes de saneamento e manejo 

dos RSS. 

Como fator indireto, os RSS influenciam na transmissão das doenças através 

da proliferação de vetores (moscas, baratas e roedores). Diretamente seu manejo e 

gerenciamento inadequados aumentam a incidência de acidentes no trabalho, 

devido ao acondicionamento incorreto dos resíduos, contribuindo ainda para a 

poluição biológica, física e química do solo, ar e água, submetendo o indivíduo a 

diversas formas de exposição ambiental, além do contato com os vetores (SILVA; 

BERNARDES; MORAES, 2002; GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004). 

 Inúmeras são as possibilidades de contaminação ou poluição geradas pelos 

resíduos sólidos, que trazem riscos à saúde da população e dos trabalhadores de 

saúde. O gerenciamento de RSS é um grande desafio enfrentado pelas 

administrações municipais, tanto pelo elevado custo disponibilizado em decorrência 

do aumento na geração dos RSS, assim como pela dificuldade de dispensá-los em 

áreas ambientalmente seguras. Articular medidas de controle e minimização do 

volume dos resíduos acomodados no solo é imperativo para a redução dos impactos 

ambientais causadas pela incorreta eliminação destes rejeitos (ALMEIDA, 2003). 
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3  METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo de Estudo  

 

Trata-se a pesquisa de um estudo de caso com base descritiva, qualitativa, de 

corte transversal, não experimental, utilizando o censo demográfico como universo.  

O estudo de caso permitiu englobar as vivências cotidianas, com enfoque 

claro na realidade estudada proporcionando, de acordo com Yin (2005), a 

observação e análise dos processos organizacionais humanos, fidelizando os dados 

empíricos, sendo por estes fatores a estratégia escolhida.  

O censo abrangeu os profissionais cadastrados no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2012) totalizando 51 (cinquenta e um)  com 

base nos critérios de inclusão: profissionais ativos entre 18 a mais de 60 anos, que 

geram e lidam com os resíduos nas Unidades da Rede Básica de Saúde, 

distribuídos nas categorias: serviços gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

odontólogos e técnicos ou auxiliares em higiene dental. 

Os métodos, técnicas e instrumentos utilizados para realização desta 

pesquisa foram sistematizados no Quadro 3. 

Quadro 3 - Matriz Sistematizadora da pesquisa com base nos objetivos específicos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

MÉTODO 

PESQUISA 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Objetivo 1 Enquete 

transversal 

Documental 

Observação direta 

Análise conteúdo 

Registro Visual e 

Fotográfico 

Aplicação de formulário 

semi-estruturado com 

base na Lei Federal nº 

12.350/10 e RDC306/04. 

Objetivo 2 Enquete 

transversal  

Observação direta 

Análise de conteúdo 

Entrevista semi-

estruturada  

Objetivo 3 Enquete 

transversal  

Observação direta 

Análise de conteúdo 

Entrevista semi-

estruturada  

Objetivo 4 Enquete 

transversal  

Observação direta 

Análise de conteúdo 

Plano de ação 

sistematizado com base 

nos problemas 

levantados na entrevista 
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3.2 Delimitação e caracterização da área de estudo 

 

O estudo de caso foi realizado no município de Itajuípe - BA, pertencente à 

Bacia Hidrográfica do Rio Almada, apresentada na Figura 4, com área física de 284 

km² de extensão, densidade populacional de 71,28 hab./km² e população estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, de 20.081 

habitantes.  

Etimologicamente a palavra Itajuípe advém do vocábulo indígena que significa 

“pedra de espinhos” e compunha o antigo povoado e distrito de Pirangi, obteve a 

alteração de seu topônimo em 1944 e emancipou-se em 1952, conforme Decreto-Lei 

Estadual nº 507, sendo sede de comarca com composição dos seus distritos no ano 

de 1966. 

Esta área de planejamento e gerenciamento é coberta pelo bioma Mata 

Atlântica, tem relevo acidentado e apresenta derrubada de matas ciliadas. 

Localizada a 418 km da capital Salvador, faz divisas com os municípios baianos de 

Coaraci, Ibicaraí, Ilhéus, Uruçuca, Barro Preto e Itabuna, onde se interliga por meio 

da BR 101 e da Rodovia Itajuípe-Coaraci, integrando a Macrorregião Sul e 

Microrregião Itabuna. 

Situado na Zona Central da Região Cacaueira, a economia municipal tem 

alicerce agrícola com 14.823 hectares de cacau safreiro no ano de 2007, cuja 

redução foi devido à vassoura de bruxa. A industrialização municipal ainda é 

incipiente, com 03 (três) indústrias em seu território no ano de 2012: uma têxtil 

(Cambuci), uma de cosmético e uma de beneficiamento de chocolate, cuja 

responsabilidade Sanitária é do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia e 

Diretoria de Vigilância Sanitária (SESAB-DIVISA) conforme a CIB 084/2011. 
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Figura 4-  Bacia Hidrográfica do Rio Almada. 

Fonte: Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental (LAPA-UESC), 2003. 

 

O município tem 14 unidades de saúde, sendo oito da rede básica (área de 

interesse do estudo). As coberturas, de acordo com o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB, 2012), são de 93% do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e 83% do Programa de Saúde da Família (PSF), com organização e 

estrutura que possibilita o acesso e a execução plena da assistência primária. 

As características geográficas e assistenciais, similares a 2% dos municípios 

do Sul da Bahia, justificam a escolha desta localidade já que o estudo poderá ser 

aplicado em outro território com características afins. 

As oito unidades, na rede básica de saúde de Itajuípe, gerenciadoras de 

resíduos sólidos foram espacializadas através do uso de um SIG, seguindo a base 

do estudo de Lacaz (1972), Martinelli (1991) e Ribeiro (2000), com a construção, no 

âmbito da pesquisa, de um mapa temático de localização das unidades da Rede 

Básica de Saúde Municipal.  

As unidades da rede básica de saúde estudada estão espacializadas na 

Figura 5. Para a construção deste mapa de localização, foi utilizada uma base 

cartográfica da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI, 

2008), e foram adquiridas, por meio do programa Google Earth 6.2, as coordenadas 
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geográficas correspondentes a cada uma das unidades. Posteriormente os pontos 

foram inseridos em uma tabela do programa Excel. Os dados tabulados foram então 

inseridos no aplicativo de Informações Geográficas ArcGIS 9.2 a partir do qual pôde 

ser produzido o mapa de localização da área de estudo. 

 

 

Figura 5- Mapa de localização das Unidades da Rede Básica de Saúde. Itajuípe - BA, 20121. 

Fonte: SEI-BA, 2011. 

 

 

 

 

                                            
1
 As siglas pontuadas no mapa da área de estudo representam as Unidades da Rede Básica. As com 

a inicial U são as Unidades de Saúde da Família e a com C o Centro de Saúde.  Conforme a legenda 

cada sigla representa uma unidade  de saúde das localidades descritas. 
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3.3 Instrumentos de coleta de dados  

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: o formulário e a 

entrevista semiestruturada elaborados com base na Lei Federal 12.305/2010 e RDC 

306/04.  

O desenho dos instrumentos foi adaptado respectivamente a partir do modelo 

diagnóstico ambiental em estabelecimentos de saúde (DAES) de Almeida (2003) e 

da ferramenta de Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da qualidade na Rede 

Básica – AMAQ desenvolvida pelo Ministério da Saúde (2012).  

Os instrumentos de coleta, conforme os objetivos específicos propostos, 

foram divididos em duas dimensões: GRSS e Percepção dos trabalhadores sobre a 

sustentabilidade e as implicações socioambientais do processo de GRSS 

(Apêndices A e B). 

 A dimensão GRSS foi subdividida em 12 subdimensões, que contemplaram a 

caracterização física do estabelecimento, grupo de resíduos gerados e etapas com 

procedimentos de manejo dos resíduos, Saúde do Trabalhador e Gestão. 

A dimensão Percepção dos trabalhadores sobre a sustentabilidade e as 

implicações socioambientais do processo de GRSS foi subdividida em duas 

subdimensões, que contemplaram a percepção da sustentabilidade do processo de 

GRSS e a percepção dos impactos socioambientais do GRSS. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Utilizou-se o método de enquete transversal, que seguiu um planejamento 

sistematizado, permitindo a obtenção de informações em um mesmo ponto das 

distintas unidades da rede básica de saúde de Itajuípe (RICHARDSON, 1999). 

O primeiro passo foi o levantamento de dados para a compilação do 

diagnóstico situacional, das Unidades da Rede Básica de Saúde (URBS) estudadas, 

seguindo um roteiro, primariamente da coleta documental do GRSS da Secretaria de 

Saúde de Itajuípe e da empresa terceirizada responsável pela coleta externa, 

tratamento e destinação final dos resíduos biológicos, perfuro-cortantes e químicos. 

Esta primeira coleta documental subsidiou o perfil do GRSS da rede básica 

municipal.  
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Com base neste levantamento primário, traçou-se o roteiro das visitas in locu, 

respeitando os fluxos e as demandas semanais das unidades, de forma a não 

intervir na rotina e no seu funcionamento. 

O segundo passo consistiu em uma breve apresentação dos objetivos da 

pesquisa aos sujeitos do estudo e observação direta do processo de GRSS 

desenvolvido nas URBS de Itajuípe. 

A aplicação da entrevista pelo pesquisador aos sujeitos da pesquisa compôs 

o terceiro e último passo da coleta de dados. 

A aplicação do formulário possibilitou, em associação com a entrevista, obter 

informações factuais (resposta relativa a elementos objetivos e enumeráveis) e 

perceptivas (vivência pré-consciente que determina a forma com que o homem 

descreve ou se representa frente a determinadas questões da realidade). 

 

3.5 Análise dos dados     

 

Os dados do diagnóstico do GRSS, da análise da percepção da 

sustentabilidade e dos impactos socioambientais foram analisados com base nos 

critérios adaptados da ferramenta do Projeto de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ). As respostas foram pontuadas de zero a 10 em escala 

de maior a menor sensibilidade e sem viés que influencie a percepção dos atores 

envolvidos.  

A pontuação zero foi aplicada às respostas indicativas de uma prática 

(técnico-operacional) muito insatisfatória pela ausência ou não cumprimento de itens 

imprescindíveis para a sustentabilidade do processo de GRSS, e 10 às respostas 

indicativas de uma prática (técnico-operacional) muito satisfatória, com base nos 

parâmetros legais e operacionais pontuados nas legislações que embasaram a 

construção do instrumento.  

Posteriormente uma escala numérica, adaptada do trabalho de Malhotra 

(2002), Almeida (2003) e do Ministério da Saúde (2012), foi adotada de forma a 

quantificar as respostas, classificando-as numericamente, e possibilitando a 

identificação da percepção dos atores inseridos no processo. 
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Valores mínimos e máximos foram atribuídos às subdimensões, relacionados 

ao número de proposição total de cada subdimensão, sendo o valor mínimo zero e o 

valor máximo o número total de proposição multiplicado por 10. 

A classificação das subdimensões obtida através do cálculo percentual dos 

resultados atribuídos em relação à pontuação máxima determinada foram lançados 

em uma escala com 5 categorias definidas, conforme o Quadro 4 adaptado do 

modelo do Ministério da Saúde (2012). 

 

Quadro 4 - Referencial para verificação das subdimensões 

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO GRSS e PERCEPÇÃO 

0 -29% 1 Muito Insatisfatório 

30- 50% 2 Insatisfatório 

51 -70% 3 Regular 

71 - 89% 4 Satisfatório 

90 – 100% 5 Muito satisfatório 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2012. 

 

 Por fim, as dimensões foram calculadas a partir da média aritmética das 

subdimensões, sendo esta média categorizada em uma escala numérica definitiva, 

com variação de um a cinco pontos correspondentes a pontuação final da dimensão 

analisada. A pontuação final foi relacionada à classificação qualitativa das 

dimensões analisadas, de acordo com o Quadro 5. 

 

 

Quadro 5 - Classificação final das dimensões analisadas 

CLASSIFICAÇÃO GRSS e PERCEPÇÃO  

1 Muito Insatisfatória 

2 Insatisfatória 

3 Regular 

4 Satisfatória 

5 Muito satisfatória 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2012. 
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A técnica da análise de conteúdo foi utilizada para tratamento dos dados 

obtidos na entrevista semi-estruturada permitindo a análise descritiva das vivências 

dos indivíduos envolvidos sobre os elementos da realidade, apreendendo a essência 

do processo de GRSS local. 

Foram utilizados os fundamentos metodológicos de Trivinos (1987), Palmer 

(1999), Minayo (1992), Minayo (2004), Marconi e Lakatos (2007) e Bardin (2009), 

dando ênfase aos conteúdos das mensagens, ressaltando tanto os aspectos 

quantitativos quanto os qualitativos ao classificar as respostas fornecidas, em 

categorias validadas com base na clareza teórica do entrevistado sobre a temática 

abordada. Os dados da pesquisa foram tabulados e interpretados através do 

software eletrônico Excel 2010 e tratados através da estatística descritiva. 

 

3.6 Aspectos éticos e informações relativas aos sujeitos 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida após aprovação do Comitê de Ética (CEP) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, por meio de cadastro na Plataforma 

Brasil, no dia 18 de junho de 2012, com nº CAAE: 05412112.4.0000.5526, e 

posterior aplicação do termo de consentimento aos sujeitos voluntários e inclusos no 

estudo. 

Os sujeitos foram informados das ações pertinentes à realização da pesquisa 

e esclarecidos que a qualquer momento poderiam retirar o consentimento, sem 

qualquer tipo de constrangimento ou coerção, sendo os dados individuais obtidos 

sigilosos, conforme as normas explicitadas na Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). 

Ressaltou-se que as informações compiladas serão de acesso aos participantes, 

acadêmicos e população no geral. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Diagnóstico Situacional do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde na Rede Básica do município de Itajuípe 

 

4.1.1 Diagnóstico do perfil sanitário e epidemiológico do Município de Itajuípe - BA: 

Análise Documental 

 

A Rede Básica de Saúde de Itajuípe, com base na análise documental e 

relatórios dos sistemas de informação, presta assistência a uma demanda coberta 

pelo PSF ou PACS de 5.603 famílias e a uma demanda descoberta de 875 famílias, 

atendidas na unidade de referência da rede básica de saúde, totalizando 6.478 

famílias estimadas conforme dados do TabNet DATASUS (2012), com perfil sanitário 

demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Perfil sanitário das áreas adstritas as Unidades da Rede Básica de 
Saúde, Itajuípe - BA, 2012 
 

Unid. Família. Abast. de água (%) Trat. Água (%) Destino do lixo (%) Destino do Esgoto 

(%) 

Rede 

pública 

Outros Com 

trat. 

Sem 

tratamento 

Coleta 

Publica 

Céu 

aberto 

Sistema 

público 

ou fossa 

Céu 

aberto 

UJA 996 97,69 2,30 74,90 25,10 98,49 1,50 76,41 23,59 

UST
2
 1638 71,46 28,54 87,90 12,10 95,20 4,80 83,70 16,30 

UAL 988 94,64 5,36 75,30 24,70 96,26 3,75 78,64 21,36 

USG 450 56,67 43,33 53,33 46,67 56,22 43,78 30,66 69,33 

UU
3
 482 69,09 30,91 63,90 36,10 77,59 22,40 38,59 61,41 

CS
4
 1924 97,71 2,29 82,75 17,25 93,42 6,58 71,78 28,22 

Fonte: SIAB, agosto de 2012. 

                                            
2
 A UST contempla 2 equipes de saúde da família (ESF), a EST e a ESR, que assistem 5.627 

pessoas, o equivalente a 1838 famílias cadastradas conforme dados do SIAB de agosto de 2012. 
3
 USG e UU localizadas na Zona Rural. 

4
 O número de famílias descritas no CS condiz com a área de cobertura do PACS. Ressalta-se, com 

base na territorialização da rede básica municipal, que esta unidade assiste as áreas descobertas 
pelo PSF e PACS perfazendo aproximadamente 875 famílias.  
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Conforme a Tabela 1, a cobertura de saneamento básico são diferentes entre 

as áreas adstritas às USRBs e entre as zonas urbana e rural. As unidades 

centralizadas na zona urbana, apesar do melhor acesso aos serviços de 

infraestrutura, apresentam, em parte de seu território, déficit de saneamento, haja 

vista que são influenciadas por questões culturais, políticas e da organização 

antrópica do espaço geográfico. 

As áreas adstritas à Zona Rural, cujas unidades de referência são as USG e 

UU, com as respectivas unidades satélites UR e UB, são as mais carentes de 

saneamento básico, devido às questões espaciais, culturais, políticas e de gestão.  

A carência mencionada na Zona Rural é evidenciada nos dados do SIAB 

2012, no qual 43,33% dos domicílios do núcleo USG e 30,91% da UU não possuem 

abastecimento de água da rede pública. Das famílias, 46,67% da USG e 36,10% da 

UU consomem água sem tratamento, sendo que o esgoto respectivo destas 

unidades, 69,33% e 61,41%, é lançado a céu aberto. 

 Itajuípe não dispõe de aterro sanitário, sendo os produtos da coleta pública de 

resíduos, supostamente apenas do Grupo D, lançados no lixão, que vem sendo 

utilizado como fonte de renda para alguns grupos familiares. 

O município não dispõe, também, de Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), sendo, portanto, 100% do esgoto coletado, pelo sistema público, sem 

tratamento. As tubulações de esgoto da rede pública lançam os dejetos no Rio 

Almada, contaminando sua lâmina d’água. Roquayrol e Filho (2003), ao estudar o 

território nacional, obtiveram resultados semelhantes e afirmaram que as coberturas 

de saneamento básico são diferentes entre as várias regiões do país, sendo menor 

na região Nordeste e nas áreas rurais dos municípios da federação. 

A análise dos relatórios do SAI/SINAN/SIAB destaca a ocorrência das 

doenças infecciosas e parasitárias e das infectocontagiosas (ressaltando a possível 

subnotificação de patologias como a Hepatite A, Hepatite B, Condiloma Acuminado 

e Sífilis), principalmente na população masculina devido à baixa adesão ao serviço. 

Algumas doenças prevalentes no município podem ter correlação com os 

resíduos produzidos nas URBS. Parte do produto assistencial adentra os domicílios 

e é descartada inadequadamente no lixo comum, sendo de responsabilidade da 

rede básica a orientação e adoção de mecanismos para recoleta e descarte dos 

RSS.  
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4.1.2 Diagnóstico: Caracterização física do GRSS na rede Básica de Itajuípe – BA 

 

As unidades de saúde possuem características sócio-demográfico-espaciais, 

assistenciais, de infraestrutura, de produção e organização ambulatorial 

diferenciada. A Tabela 2 descreve a produtividade ambulatorial das URBS de 

Itajuípe - BA. 

 

Tabela 2 - Características operacionais das URBS, Itajuípe – BA, 2012 

Cód. 

Unidade 

Nº de bairros 

(abrangência) 

Nº Famílias 

cadastradas 

e/ou assistidas 

Nº de salas 

 

Estimativa mensal 

Produção ambulatorial  

Adequadas Inadequadas  

UJA 03 996 07 02 2.440 

UST 04 1.638 05 04 3.000 

UAL 02 988 06 05 2.380 

USG 01 340 02 07 760 

UR 01 110 02 03 400 

UU 01 170 01 05 600 

UB 01 312 03 06 740 

CS
5
 12 1.924 05 07 3.600 

Município 25 6.478 31 39 13.920 

Fonte: SAI (2012), SIAB (2012), DATASUS (2012) e territorialização da Rede Básica (2011). 

 

Da produção ambulatorial descrita na Tabela 2, 33% geram apenas resíduos 

do grupo D (domiciliar), 47,5% dos grupos A (biológico: A1 e A4) e E (perfuro 

cortante) e 19,5% dos resíduos sólidos de saúde do grupo B (químico).  

A figura 6 retrata o mapa de localização com o quantitativo de resíduos 

produzidos na Rede Básica Municipal por unidade de saúde. 

 

 

                                            
5
 A CS assiste a zona rural não coberta pelas unidades USG, UR, UU e UB e as áreas descobertas 

pelos programas do PACS, PSF, conforme comentado na nota de rodapé 2. Os quantitativos de 
bairros são acrescidos da zona rural, representada por cinco bairros, correspondentes aos ramais 
assistidos por esta unidade. 
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Figura 6- Mapa de localização das URBS com o quantitativo mensal de resíduos gerados por grupo. Itajuípe-BA, 2013.

/ MÊS 
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Assim, a partir da observação, foi identificado que o percentual de resíduos 

gerados nas unidades do grupo A, B e E totalizam 35,4% e os do grupo D a 64,5%. 

Esta informação demonstra que, no município de Itajuípe, é necessário o GRSS 

homogêneo com manejo adequado dos resíduos do Grupo D, tanto por constituir o 

maior percentual gerado quanto pelas deficiências na segregação residencial (os 

resíduos dos grupos A, B e E são disponibilizados aos usuários das unidades da 

rede básica para procedimentos como: realização de curativos, consumo de 

fármacos e administração de insulina) não ser diferenciada dos outros grupos por 

meio da coleta seletiva.  

Entretanto, as unidades que atendem a uma maior demanda (CS, UST, UJA e 

UAL) apresentam uma maior produção dos resíduos dos grupos A, B e E, com 

exceção da UAL, que produz mais resíduos do grupo D que a UJA, ambas com 

assistência à demanda equivalente. 

Desse modo, o contingente de resíduos gerados considerados infectantes ou 

perigosos à saúde representa aproximadamente 1,1% (640,36 kg/mês) do total de 

resíduos coletados mensalmente no município.  

 A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Itajuípe estima 

que são coletados no município 62 toneladas/mês de resíduo domiciliar. 

Apesar de os resíduos infectantes representarem uma menor percentual do 

volume de resíduos municipais gerados, este apresenta alta magnitude. Sobre esta     

questão, Pinto (1999) e Miller Jr. (2006) descrevem que os RSS proporcionam 

ambiente favorável para proliferação de vetores de doenças, causando impacto 

socioambiental negativo. 

A Tabela 3 demonstra o diagnóstico situacional do GRSS das URBS. 
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Tabela 3 - Classificação6 das subdimensões do diagnóstico situacional do GRSS nas 
unidades e rede básica. Itajuípe, 2012 
 

SUBDIMENSSÃO CÓD. URBS 

 CS UJA UAL UST UR USG UU UB 

Caracterização 2 4 3 4 2 2 2 3 

Geração 1 2 3 1 4 4 5 5 

Segregação 3 4 4 4 4 3 3 3 

Acondicionamento 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tratamento Primário 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transporte Interno 2 4 2 3 3 3 3 3 

Arm. Temporário 2 5 2 3 2 2 2 3 

Higienização 2 3 2 2 2 2 2 4 

Coleta e Trans. Externo 3 3 3 3 3 3 3 3 

Trat. Final 3 3 3 3 3 3 3 3 

Destinação final 3 3 3 3 3 3 3 3 

Análise Documental 2 3 3 3 3 3 3 3 

Total (nº absoluto) 27 37 31 31 33 32 32 37 

Classificação Final  2  3 3 3 3 3 3 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por outro lado, os dados mostram que a segregação dos resíduos em 50% 

das unidades é satisfatória, com classificação 4, pois quem realiza esta etapa a faz 

com cautela, segregando os resíduos por grupo.  

Entretanto, os profissionais esporadicamente fazem uso de EPI específico, 

muitos improvisam a luva e, apesar de segregar o resíduo no local da geração, 

coloca em risco a saúde individual e coletiva ao proporcionar a contaminação da 

parcela maior do grupo D considerada não infectante.  

Este fato justifica a classificação regular em 50% das unidades nesta etapa, 

adicionada a não realização adequada do manejo e não implantação de normas 

operacionais. Enfim, na classificação geral, a rede básica teve esta etapa qualificada 

como regular. 

                                            
6
 A escala categórica adotada nesta pesquisa qualifica a pontuação absoluta, resultante da média 

aritmética obtida das proposições de cada subdimensão, tendo o valor 1 (0 a 29%) muito 
insatisfatório, o 2 (30 a 50%) insatisfatório, o 3 (51 a 69%) regular, o 4 (70 a 89%) satisfatório e o 5 
(90 a 100%) como muito satisfatório.  
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A etapa de acondicionamento foi classificada como regular em 100% das 

unidades e na avaliação final da etapa na rede básica. 

O acondicionamento dos resíduos infectantes em sacos sem identificação e 

destinados ao resíduo comum ocorre em todas as unidades que há 

aproximadamente um ano não utiliza o saco branco leitoso para os grupos A e E. 

 O serviço descumpre a RDC 306/04, as NBRs 12.809/93 e 9.191/02, que 

tratam respectivamente do regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos, 

do manuseio e acondicionamento dos resíduos nos serviços de saúde e dos sacos 

plásticos para acondicionamento dos mesmos.  

O tratamento primário das águas servidas não é realizado em 100% das 

unidades, sendo classificado como muito insatisfatório. Esse fato decorre da 

ausência de políticas públicas em saúde ambiental e da falta de uma ETE.  

Na análise da realização da compostagem se obteve resultado também 

insatisfatório.  Cabe, contudo, dizer que este ítem não é de grande importância para 

esta pesquisa posto que, a produção de resíduos orgânicos é esporádica.  

A classificação da etapa transporte interno, em 62,5%, das unidades foi 

considerada regular, em 25%, insatisfatória e em 12,5%, satisfatória. O transporte 

interno em 100% das unidades não é realizado em recipiente de material rígido, 

lavável, com tampa e com símbolo que identifique o resíduo. Os profissionais 

realizam o transporte nos invólucros onde os mesmos foram acondicionados no 

momento da segregação, sendo que 100% destes profissionais não utilizam 

calçados fechados e 40% não usam luvas durante o manuseio. 

Infere-se que o não uso do EPI pode estar, nesta fase, relacionado à falta de 

percepção do risco com a saúde, despreocupação por parte dos trabalhadores e 

falta de estímulo para o cumprimento das normas, agravados pela infraestrutura 

inadequada de algumas unidades. 

Contudo, apesar de a rede básica ter obtido classificação final regular, a 

estrutura física das URBS encontra-se em desconformidade legislativa com a RDC 

50/02 e RDC 306/04, não possuindo local específico para armazenamento dos RSS 

que seja de acesso restrito e seguro.   

 A estrutura física inadequada reflete ainda na etapa de armazenamento 

temporário, pois os locais destinados, em 62,5% das URBS, são insatisfatórios, 

25%, regulares e 12,5%, muito satisfatórios.  
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Em relação à sala para armazenamento de resíduos e a sala para 

armazenamento de materiais de limpeza, constatou-se que 87,5% não possuem 

salas ou locais separados para armazenamento dos resíduos e para 

acondicionamento dos insumos de higienização.  

Cerca de 71,4% dos locais de armazenamento temporário dos resíduos não 

possuem segurança contra a entrada de pessoas e, ou animais. A área física 

localiza-se em área externa ou em salas no interior da unidade, menores que 2m², 

no mesmo espaço físico das lavanderias, onde, em 57,1%, dos estabelecimentos 

estas lavanderias internas, além de armazenarem os resíduos, também servem de 

espaço para a guarda de materiais e abate. 

Esses dados demonstram o descumprimento das orientações da RDC 

306/04, que especifica que o local para armazenamento seja dotado de piso e 

paredes laváveis, ralo para escoamento das águas servidas, sendo identificada e 

com espaço suficiente (2m²). 

As unidades que possuem classificação da etapa armazenamento temporário 

inadequada que mais chamam a atenção são a CS, UR e a UU. O local de 

armazenamento da CS fica no pátio externo, aberto, e em duas bombonas de 200L 

cada. 

Ressalta-se que os resíduos do CEO, unidade de média complexidade, são 

transportados até a CS e armazenados nos recipientes específicos (bombonas). Um 

veículo municipal fechado recolhe os resíduos, acondicionados nos sacos e 

recipientes específicos, e os encaminha para serem armazenados no CS. O veículo 

nem sempre é higienizado após o processo e serve de transporte para profissionais 

e pacientes.  

 Por outro lado, a implantação do PGRSS, da Secretaria Municipal de Saúde, 

no tocante à logística do manejo, será modificada, cumprindo as determinações 

legais das etapas desde as reformas físicas da fonte geradora ao tratamento e 

destinação final. 

  A etapa de higienização foi considerada insatisfatória em 75% das unidades 

por não ser realizada a higienização após coleta e devido ao espaço físico não ser 

dotado de pisos e paredes de fácil higienização. 

Já em 100% das unidades, as etapas coleta e transporte externo, tratamento 

final e dispensação obtiveram classificação regular. Este fato se deve à coleta 
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municipal, que ocorre de forma desarticulada, assistematizada, influenciando na 

qualidade dos resíduos coletados e em seu processamento, gerando riscos à saúde 

ambiental e coletiva de todos aqueles expostos. 

As classificações obtidas, das etapas acima mencionadas, devem-se ao fato 

de os resíduos dos grupos A, B e E dos serviços de saúde municipal, desde o ano 

de 2009, serem tratados, transportados e destinados adequadamente conforme a 

RDC 306/04, pela Empresa Terceirizada de Tratamento de Resíduos (TRR). 

Dessa forma, a coleta pública municipal que é responsável pelos resíduos do 

grupo D executa ações em desconformidade com as legislações vigentes, já que os 

funcionários não utilizam paramentação, transportam os resíduos em veículo aberto 

e dispensam sem tratamento os resíduos do grupo D no lixão, interferindo 

negativamente na classificação final das etapas supracitadas.  

Sabe-se ainda que, em relação à comprovação documental do GRSS, 87,5% 

das URB são classificadas como regular e 12,5% como insatisfatórias. 

Este fato se deve a apenas 37,5% das URBS que tiveram a classificação 

regular terem definido fluxo de manejo, com os horários de atendimentos e coleta 

dos resíduos documentados em livro ata. E 37,5% dispõem dos registros de 

treinamentos periódicos da equipe com tema GRSS e reuniões. Estas unidades 

desenvolvem uma organização participativa no processo de GRSS. 

No organograma da SMS, a diretoria da Vigilância em Saúde é subdividida 

nas coordenações da VISAM, VISA e VE, sendo função específica da VISAM 

(mesma equipe da VISA), em parceria com a diretoria da atenção básica, tratar das 

questões da gestão dos resíduos sólidos dos serviços de saúde e elaborar o 

PGRSS.  

O PGRSS foi elaborado para toda a rede básica e encaminhado no ano de 

2011 à Sétima Diretoria Regional de Saúde (7ª DIRES), que ainda não forneceu ao 

município o parecer da SESAB-DIVISA. Neste documento, consta o 

comprometimento da gestão municipal com o GRSS.  

A análise dos documentos municipais da rede básica, disponíveis na 

secretaria municipal de saúde e nas URBS do município de Itajuípe, referentes ao 

GRSS, saúde do trabalhador e gestão dos RSS, permitiu a verificação da ausência 

de dados legais em 87,5% das unidades, que comprovem como o processo de 

gerenciamento dos resíduos é executado.   



57 

 

 

 

Esta análise possibilitou, também, a verificação de que a gestão de saúde 

municipal necessita avançar em relação ao GRSS, de modo a imprimir qualidade na 

promoção e proteção à saúde (do trabalhador, da população e ambiental) em 

conformidade com a lei. Desse modo, deverá efetivar, após aprovação do PGRSS, 

registros adequados das ações de rotina do manejo e instituindo ações de educação 

permanente aliadas ao planejamento participativo do GRSS. 

A ausência de registros formais em relação ao saneamento do município de 

Itajuípe e consequentemente ao GRSS nas URBS é histórica devido à falta de 

políticas públicas de gestão e leis eficazes, também evidenciadas nos estudos de 

Souza (2002) e Lisboa (2004). 

O Quadro 6 demonstra a classificação qualitativa final do diagnóstico do 

GRSS das URBS. 

 

Quadro 6 - Classificação do Diagnóstico do GRSS na Rede Básica de Saúde, 
Itajuípe - BA, 2012 

Dimensão: Diagnóstico Situacional do GRSS 

Cód. Unidade Classificação Quantitativa Classificação qualitativa 

CS 2 Insatisfatório 

UJA 3 Regular 

UAL 3 Regular 

UST 3 Regular 

UR 3 Regular 

USG 3 Regular 

UU 3 Regular 

UB 3 Regular 

Rede Básica Municipal 3 Regular 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados descritos permitem afirmar que as etapas do GRSS estão 

interligadas, sendo, portanto, interdependentes confirmando o exposto nos estudos 

de Carramenha (2005) e Almeida (2009). Nestes, cada etapa influencia na qualidade 

da outra, necessitando de harmonia para que ocorra de forma planejada o manejo 

sustentável dos resíduos sólidos de saúde.  

O diagnóstico do GRSS na rede básica é classificado em 87,5% das unidades 

como regular e em 12,5% como insatisfatório, sendo este último atribuído à unidade 

de maior demanda e procedimentos do município. 
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 O diagnóstico situacional do gerenciamento de RSS municipal em nível de 

atenção básica de saúde permite a identificação dos setores onde está situada a 

fragilidade do processo para adoção de intervenção planejada pela gestão, de forma 

compartilhada, com os atores do processo. 

 

4.2 Percepção dos Trabalhadores da Rede Básica de Saúde sobre o processo 

de GRSS 

 

4.2.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

O perfil dos profissionais de saúde foram traçados, com base nos aspectos 

socioeconômicos pontuados na entrevista (Apêndice B), possibilitando a correlação 

da percepção com o processo de GRSS com base inicial nas variáveis: faixa etária, 

sexo, renda, categoria profissional, escolaridade, vínculo empregatício, tempo de 

serviço e tempo de formação.  

Posteriormente aspectos como situação vacinal, acidentes com RSS, postura 

frente aos acidentes e treinamentos realizados sobre GRSS também foram 

analisados.  

De todos os profissionais inclusos, 82,4% foram entrevistados por estarem 

nas URBS no momento da pesquisa, sendo 91% representados por trabalhadores 

de saúde do sexo feminino com faixa etária entre 31 a 43 anos (57%). 

 Destes, a maior predominância da categoria profissional é de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem, com 62% em relação às demais categorias, que perfazem 

17% de serviços gerais, 11% de ACD e 10% de odontólogos.  

Ao longo da história, a equipe de enfermagem é formada por um maior 

contingente feminino, característica relatada nos estudos de Ferreira (1995) e 

Gonçalves (2007), com variação entre 85,2% a 93,4%, informação que corrobora 

com os resultados deste estudo, que obteve o percentual de 88,5%. 

 Nos quesitos nível de escolaridade e tempo de serviço, na categoria serviços 

gerais, 42,8% têm o ensino fundamental incompleto e 57,2%, o ensino fundamental 

completo. O tempo de atuação laboral deste grupo corresponde respectivamente a 
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11 a 17 anos de serviço, com 81%; 10 anos de serviço, com 11%; e 18 a 24 anos de 

serviço, com 8%. 

 As demais categorias perfazem 49,6% dos profissionais com nível médio 

completo, em que a atuação em anos de 5,1% é de 1 a 3, 21%, com tempo de 

atuação laboral entre 4 a 10; 59,1%, com 11 a 17; 10%, com 18 a 24; e 4,8%, 32 

anos de serviço. 

Os profissionais de nível superior incompleto (4,8%) pertencem à categoria 

técnicos em enfermagem e 100% têm o tempo de atuação de 4 a 10 anos em 

serviço. 

Os profissionais de nível superior completo, sete enfermeiros, quatro 

odontólogos e um técnico de enfermagem, tiveram seu tempo de formação 

correlacionado com o tempo de atuação na atenção básica, conforme o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual do tempo de atuação profissional na área por 
tempo de escolaridade dos trabalhadores da rede básica de nível superior, Itajuípe - 
BA, 2012. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

O Gráfico 1 demonstra o tempo de formação e o tempo de atuação em serviço, 

em que 50% dos profissionais formados há 5 anos atuam na rede básica entre 1 e 3 

anos; 75% dos profissionais formados entre 5 a 10 anos possuem tempo de atuação 

na rede de 4 a 10 anos. Os profissionais com mais de 10 anos de formação 

representam 25% da amostra, sendo 100% destes distribuídos uniformemente nos 
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tempos de atuação da rede básica de 11 a 17, de 18 a 24, de 25 a 31 e 32 anos ou 

mais de serviço. 

A relação do nível de escolaridade dos trabalhadores de saúde é compatível 

com as categorias profissionais selecionadas e influenciam, conforme o estudo de 

Cordeiro (2009), diretamente na forma de atuação e percepção sobre os impactos 

socioambientais, podendo-se inferir que quanto menor o nível de escolaridade, 

menor e a percepção sobre o processo de GRSS. 

Diante do exposto, pressupõe-se que os profissionais de nível superior 

completo, com maior tempo de formação, não percebem a complexidade do 

processo de GRSS em sua totalidade, haja vista que é um tema novo, não discutido 

nem inserido na matriz curricular na academia antes de meados da década de 90.   

Em relação à renda dos profissionais, a categoria serviços gerais recebe de 1 

a 1,5 salários mínimos e no geral o percentual de filhos (71,4% de 4 a 10 filhos) é 

maior que as categorias de nível médio e nível superior. Quanto maior o número de 

filhos, maior comprometimento da renda e menor o tempo disponível para 

qualificação. 

A respeito do vínculo empregatício, 74% dos profissionais têm vínculo formal 

(concursados), enquanto com 26% o vínculo precário (contratados). 

Em relação à imunização dos profissionais de saúde, ao analisar o cartão de 

vacinas, observou-se que 95,3% estão com a vacinação completa e 4,7% com a 

vacinação incompleta.   

Comparando o resultado aos estudos de Pereira et al. (1999) e Silva; Paula; 

Almeida e Villar (2009), que obtiveram respectivamente o percentual de 97% de 

vacinação para os profissionais anestesistas e 91,7% para os profissionais de saúde 

(representados em 50% por profissionais de enfermagem), o percentual de 

profissionais com a vacinação completa é adequado. Entretanto, o ideal seria que 

100% dos profissionais estivessem com vacinação completa devido aos riscos à 

saúde que a atividade laboral pode causar ao manejar RSS.  

 O Gráfico 2 ilustra a distribuição percentual por tipos de acidentes ocorridos 

entre os profissionais da rede básica. 
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Gráfico 2 - Distribuição percentual por tipos de acidentes com Resíduos que 
ocorreram na população alvo estudada, Itajuípe - BA, 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Das causas de acidentes com RSS, pontuadas no Gráfico 2, 48% ocorreram 

por perfurocortantes, 25% por corte com material esclarificante contaminado, e 14% 

por contato do imunobiológico e de material biológico com mucosa oral e, ou 

oftálmica. 

 Assim, 37,5% dos acidentados não notificaram o acidente. Destes, 40% 

justificaram que não achava grave ou importante; 40% disseram que o setor 

competente nada resolve além de não dar importância ao fato quando é acionado; e 

20% não notificaram por achar que dá trabalho seguir o protocolo, e que todos que 

sofreram acidentes por manejar RSS não tiveram comprometimento da saúde. 

Apesar do exposto, o biorrisco é inerente as ações de manejo desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde, e de acordo com Valle e Telles (2003), torna-se 

necessário uma abordagem interdisciplinar para instrumentalizar e sensibilizar a 

equipe para a adoção das medidas preconizadas para minimização dos riscos à 

saúde individual. 

Desse modo, a busca ativa para notificação e tomada de providências, com 

base em protocolos de contaminação que evitem o adoecimento individual e 

coletivo, devem ser realizadas pela gestão em consonância com ações educativas 

que melhorem a credibilidade e o elo dos profissionais com o serviço.  

O risco de acidente ocorre no desenvolvimento das etapas de manejo, 

tornando pertinente que cada profissional identifique as etapas de que participa 

direta ou indiretamente. 
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A identificação do processo de trabalho em cada etapa do manejo para 

minimização dos riscos depende diretamente da conduta profissional individual. Para 

Silva; Paula; Almeida e Villar (2009) o risco de acidentes com resíduos de saúde é 

decorrente do comportamento profissional ao desempenhar práticas inadequadas, 

como a segregação e acondicionamento inadequado de materiais perfurocortantes. 

Como resultado, no tangente às etapas de manejo, 54,8% dos profissionais 

são responsáveis apenas pelas etapas de geração, segregação e 

acondicionamento; 26,2%, por estas etapas mais a higienização concorrente; 2,4%, 

pelas de geração e segregação; e 16,6%, higienização e transporte interno. Nesta 

última etapa, foi evidenciado maior risco de contaminação da parte comum dos RSS 

(grupo D) e de acidentes, relacionada à segregação e acondicionamento 

inadequado dos resíduos infectantes. 

 Sobre a educação permanente ou treinamentos sobre GRSS, apenas 35,7% 

referem ter recebido treinamento na área, ou em temas relacionados ao manejo, 

64,3% dos trabalhadores nunca receberam treinamento ou orientações sobre o 

manejo, desenvolvendo as atividades com base em seus referenciais axiológicos, 

teóricos e práticos.  

A ausência de treinamentos planejados e efetivados prejudica o manejo 

homogêneo e sustentável dos RSS, e entra em desconformidade com a RDC 

306/04, que coloca como obrigatória a oferta de treinamento contínuo (educação 

permanente) aos profissionais que lidam com os resíduos de saúde devendo este 

ser ofertado pela gestão em saúde municipal ou responsável legal direto pelo GRSS, 

conforme definido no PGRSS. 

 

4.2.2 Percepção dos Trabalhadores da Rede Básica de Saúde sobre a 

sustentabilidade do processo de GRSS: Identificação e Qualificação 

 

 Durante o trabalho de campo, foi possível identificar os problemas inerentes 

ao GRSS através da apreensão das expressões e nuances dos entrevistados, de 

modo a descrever cientificamente sua percepção.  

A classificação por unidade básica, da percepção dos trabalhadores sobre a 

sustentabilidade, encontra-se pontuada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Classificação7 da percepção dos trabalhadores de saúde na dimensão sustentabilidade do GRSS por proposição, 
Itajuípe - BA, 2012 
                                                                                                                                                                                           (continua) 

PROPOSIÇÃO UJA UST UAL UR USG UB UU UCS 

1.1.B O que você entende por resíduo?  2 2 2 1 3 1 1 2 

1.2.B Qual a diferença entre rejeito e resíduo? 1 1 2 1 2 1 2 2 

1.3.B O que os resíduos representam em sua vida pessoal e profissional? 2 3 3 1 1 2 2 3 

1.4.B O que significa gerenciamento de resíduos de serviço de saúde? 2 2 2 1 2 2 1 2 

1.5.B Você considera que a sua forma de atuar interfere no GRSS? Como? 3 3 3 1 3 2 2 2 

1.6.B A forma de GRSS atual , desenvolvido por você nesta unidade, reduziu o consumo e 
geração de RSS?  

3 3 2 2 2 2 2 2 

1.7.B Você utiliza EPI durante o processo de GRSS? Quais? Em quais etapas? 3 3 2 2 2 2 3 2 

1.8.B Você se sente seguro em relação a geração e manejo dos RSS, a respeito da técnica 
e conhecimento sobre o assunto? 

3 3 3 2 3 2 3 3 

1.9.B Você se sente responsável pelo gerenciamento dos RSS na US? 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.10.B Você acha que os resíduos produzidos diariamente nesta unidade poderiam ser 
reaproveitados?  

1 1 2 1 4 4 2 1 

1.11.B Como você separa e acondiciona os resíduos produzidos por você nessa unidade?  4 4 3 3 4 3 3 3 

1.12.B O transporte interno destes resíduos na unidade é correto? Por quê? 3 3 3 2 3 2 2 3 

1.13.B Você sabe qual a quantidade de resíduos que você produz diariamente em sua 
ocupação? Quantos gramas? 

2 1 2 1 2 1 1 1 

1.14.B Você sabe para onde vão os resíduos que você produz e o que é feito com eles? 1 1 1 1 2 2 1 1 

1.15.B Quais os dias em que é realizada a coleta dos RSS dos grupos biológico-químico e 
do comum?  

4 3 2 4 4 5 4 1 

1.16 Como são recolhidos e transportados os resíduos comuns e os biológico/químicos 
em nível externo até a sua destinação final? 

4 3 3 3 3 2 4 3 

                                            
7
 A escala categórica adotada nesta pesquisa qualifica a pontuação absoluta, resultante da média aritmética das respostas dos entrevistados para cada 

proposição. Tendo o valor 1 (1 a 29%) como muito insatisfatório, o 2 (30 a 50%) como insatisfatório, o 3 (51 a 69%) como regular, o 4 (70 a 89%) como 
satisfatório e o 5 (90 a 100%) como muito satisfatório.  
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Tabela 5 - Classificação8 da percepção dos trabalhadores de saúde na dimensão sustentabilidade do GRSS por proposição, 
Itajuípe - BA, 2012 
                                                                                                                                                                                                         (conclusão) 

PROPOSIÇÃO UJA UST UAL UR USG UB UU UCS 

1.17.B Qual sua opinião sobre a reciclagem?  2 2 3 2 3 2 2 3 

1.18.B O que você entende por sustentabilidade? 2 2 2 1 2 1 1 3 

1.19.B Você considera o GRSS atual sustentável?  3 3 2 1 3 1 2 3 

1.20.B Como você se sente a respeito do GRSS na unidade? 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.21.B Você considera importante o cumprimento de normas para o GRSS?  5 5 5 2 5 3 5 5 

1.22.B Existe programa, lei ou plano na atenção básica instituindo treinamento relativo a 
manejo dos RSS? 

1 2 5 2 5 1 1 1 

1.23.B O que é o PGRSS? 1 2 2 1 2 1 1 3 

Total 62 62 64 45 70 52 55 59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                            
8
 A escala categórica adotada nesta pesquisa, qualifica a pontuação absoluta, resultante da média aritmética das respostas dos entrevistados para cada 

proposição. Tendo o valor 1 (1 a 29%) como muito insatisfatório, o 2 (30 a 50%) como insatisfatório, o 3 (51 a 69%) como regular, o 4 (70 a 89%) como 
satisfatório e o 5 (90 a 100%) como muito satisfatório.  
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Observando a Tabela 4, pode-se inferir que os profissionais da rede 

básica de saúde, responsáveis pelo manejo dos resíduos, não percebem 

adequadamente o conceito básico de resíduo, tanto na diferenciação entre 

rejeitos e resíduos, quanto na importância representativa que estes têm em 

suas vidas profissional e pessoal.  

Foram obtidos, no conjunto dos sujeitos da pesquisa das URBS, os 

respectivos percentuais com suas avaliações qualitativas nas proposições de 

1.1.B a 1.3.B:  50% com percepção insatisfatória, 37,5% com percepção muito 

insatisfatória e 2,5% com percepção regular; 50% com percepção muito 

insatisfatória e 50% com percepção insatisfatória; 25% a percepção é muito 

insatisfatória, 37,5% insatisfatória e regular cada. 

 Os percentuais acima mencionados são fundamentados pelos 

conteúdos das falas dos sujeitos. Muito dos conteúdos analisados 

exaustivamente se equivalem, conforme os discursos descritos no Quadro 7. 

Estas colocações tiveram seus conteúdos identificados, com base na 

classificação da percepção que será aplicada em todo conteúdo expresso 

desta pesquisa, conforme descrito na metodologia do presente estudo e 

exemplificado no Quadro 7. 

 

Quadro 7- Categorização dos conteúdos das falas dos sujeitos da pesquisa. 
Itajuípe - BA, 2012 
                                                                                                             (continua) 

DESTAQUE DO CONTEÚDO 

Classificação da 

percepção 

Caracterização do 

conteúdo da fala 

Conteúdo expresso 

Muito 

Insatisfatória 

Desconhecimento 

teórico-prático, sendo a 

resposta dada sem 

ênfase, com longo 

período de espera para 

conclusão do 

pensamento, falta de 

firmeza corporal e na 

empostação da voz 

demonstrando 

Questão 1.1.B – Resíduo: Resíduo 

são restos de qualquer coisa” (E1); 

“É a limpeza” (E5); “Todo tipo de 

contaminação” (E 13) e; “Entendo 

como a limpeza sendo normal... 

(pausa longa). Resíduo é o lixo” 

(E17). 

Questão 1.2.B -  Diferenças entre 

rejeitos e resíduos: “Rejeito é o que 

a gente joga fora” (E32); “Rejeito é 
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insegurança. líquido e que desce como se fosse 

lixo e resíduo é mais consistente” 

(E16) 

Insatisfatória Descaso com o tema, 

respondendo sem 

pensar ou sem 

correlação com o 

conteúdo questionado. 

Questão 1.1.B – “Tô por fora” ( E 15); 

“Lixo” (UU E35 e E36) e “Tudo que é 

lixo” (E34). 

Questão 1.2.B -  “Não tem diferença. 

Pra mim tudo é lixo” (E35); “Resíduo é 

o lixo comum e rejeito não é comum” 

(E24); A diferença é que o rejeito é 

todo o material inútil.   

Regular Preocupação com o 

risco individual que os 

resíduos podem 

causar, sem a 

observância das 

dimensões ambiental 

e coletiva. 

 

Questão 1.1.B – “È furantes e 

cortantes” (E30); “É o lixo que a gente 

trabalha: contaminado, perfuro-

cortante” (E21) e; “Resíduo é separar 

vidro, litro, agulha... Essas coisas 

perfurantes” (E24). 

Questão 1.2.B - “A diferença é que 

rejeito é a luva e o pérfuro-cortante e 

o resíduo é a caixa, o papel que se 

usa no consultório, por exemplo” 

(E29); “Resíduo é o normal e rejeitos, 

se a gente se cortar com eles, tem 

que fazer vários exames” (E30). 

Satisfatório Aproximação do 

entendimento global 

do objeto questionado, 

mas não atingem sua 

completude. 

Demonstrando firmeza 

nas respostas, foco e 

interesse no assunto. 

Questão 1.1.B – “Resíduo é tudo que 

sobra do processo de trabalho e de 

vida” (E14); “Tudo que é gerado após 

um serviço” (E25, E27, E33, E2). 

Questão 1.2.B -  “Resíduo é o lixo que 

sobra após realizarmos um 

procedimento seja ele qual for, que 

pode ter contaminação ou ser comum, 

sem riscos” (E37). 

Muito Satisfatório Entendimento do 

Conteúdo, clareza, 

tranquilidade ao falar, 

Questão 1.1.B - “Resíduo é o produto 

excedente após o processo de 

trabalho ou intervenção humana, que 
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demonstrando 

interesse no assunto e 

aplicação prática do 

mesmo. 

 

poderá ser reaproveitado ou não” 

(E38). 

Questão 1.2.B -  “A diferença está na 

classificação dos materiais e nos 

procedimentos de trabalho que 

sofrem de modo que o resíduo é a 

parte que pode ser reciclada, 

reaproveitada quanto os rejeitos 

devem ser descartados em local 

correto” (E12). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Desse modo, diante da conceituação adotada nesta pesquisa, de que 

resíduo é o material final resultante dos processos de trabalho e ação antrôpica 

em sociedade, podendo ser reutilizado (em conformidade com a Lei Federal de 

12.305/10), pode-se inferir que, em 87,5% das unidades, os entrevistados, na 

questão 1.1.B, tiveram a percepção classificada como muito insatisfatória e 

insatisfatória. 

Esta classificação se relaciona à ausência de base teórica e 

conhecimentos agregados para conceituar os resíduos ou simplesmente 

demonstraram falta de interesse ao serem questionados, respondendo 

rapidamente e sem pensar no assunto, descrevendo resíduos como lixo 

simplesmente. 

Nas unidades que tiveram classificada a percepção como regular 

(12,5%), ainda na questão 1.1.B, observa-se a preocupação com a saúde 

individual, e com os resíduos do grupo E (perfuro cortante), não sendo 

evidenciados os riscos coletivos agregados a todos os grupos gerados ou com 

o modo com que se procede o manejo. 

Os relatos da questão 1.2.B, comparados ao conceito da Lei Federal 

12.305/12 de que rejeitos são resíduos sólidos que necessitam do descarte em 

local ambientalmente adequado, tiveram 100% das unidades a percepção 

classificada como muito insatisfatória e insatisfatória (50% cada), muitos 

referindo que rejeitos e resíduos são a mesma coisa.  
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Após a conceituação, foi identificada a importância que o trabalhador 

fornece ao tema destacando cinco comentários na ordem de classificação do 

Quadro 7. 

 

1. “O cheiro da limpeza e o cheiro da sujeira” (E5);  

2. “Representa qualquer coisa. Não acho importante (risos)” (E36);  

3. “Em casa e aqui na unidade é o meu trabalho. Tenho que saber como 

fazer para não contaminar minha família, eu e o dentista e os pacientes” 

(E19);  

4. “Na minha vida pessoal e profissional, o resíduo demonstra a forma 

como me organizo, como consigo diminuir o consumo em benefício da 

saúde local e ambiental” (E38) e;  

5. “Um assunto de extrema importância, pois se a gente não tiver um 

reaproveitamento ou descarte adequado, como em aterro sanitário, cada 

vez mais lixo é produzido, interfere na saúde coletiva e ambiental e 

automaticamente afeta a economia” (E12). 

 

Dos 42 entrevistados, 7% não percebem a importância dos resíduos em 

suas vidas pessoal e profissional. Nota-se, na fala 2, o descaso do entrevistado 

e a falta de importância com que ele percebe o tema. 

A importância dada aos resíduos pelos sujeitos garantirá ao município 

resultados econômicos e sociais positivos e uma percepção individual, 

conforme exposto por Farias e Teixeira (2002), de ser parte integrante 

fundamental no aprendizado e no desenvolvimento de ações de manejo 

sustentável. 

O Gráfico 3 classifica o conhecimento dos profissionais sobre o conceito 

GRSS. 
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Gráfico 3 - Percepção dos Profissionais da Rede Básica de Saúde sobre o 
conceito de GRSS, Itajuípe - BA, 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos sujeitos cujas respostas foram muito insatisfatórias, 33,3% 

argumentaram que não sabiam o significado do gerenciamento, a exemplo da 

frase a seguir: 

 

1. “Vixi essa me pegou sem sair” (E16). 

 

A fala descrita mostra que o profissional desconhece o assunto 

abordado e não buscou responder ao questionamento com base na sua 

experiência, vivência no serviço e como operador das etapas do 

gerenciamento. 

Ainda sobre o conceito de GRSS, duas ponderações foram destacadas, 

sendo que a primeira se afasta da definição de GRSS adotada (ações 

planejadas de manejo que agem desde a geração até a disposição final dos 

RSS em conformidade legal, sendo sustentável ao longo do tempo), e a 

segunda se aproxima da conceituação.  

 

1. “É o setor que cuida da nossa saúde, que é o principal” (E5) e; 

2. “São normas que são seguidas desde a geração até o destino 

final de forma a não contaminar o ambiente” (E28). 
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Observa-se, na primeira frase, que o profissional acha que o 

gerenciamento é algo distante da sua atuação profissional, considerando-o um 

setor específico, responsável exclusivamente pela saúde do trabalhador. Na 

segunda frase, o trabalhador demonstra maior proximidade com o conceito. 

O Quadro 8 exemplifica, reforçando o que foi descrito anteriormente, 

como foram valorados os conteúdos das falas, referentes à atuação dos 

profissionais na unidade e interferência na etapa de geração.  
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Quadro 8 - Categorização dos conteúdos das respostas dos sujeitos da pesquisa referentes à percepção do sujeito sobre a sua 
atuação e redução na geração dos RSS, Itajuípe - BA, 2012                                                                             (continua) 

DESTAQUE DO CONTEÚDO 

CLASSIFICAÇÃO 

DA PERCEPÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA FALA CONTEÚDO EXPRESSO 

Muito 

Insatisfatória 

Desconhecimento teórico-prático, sendo a resposta dada sem 

ênfase, com longo período de espera para conclusão do 

pensamento, falta de firmeza corporal e na empostação da voz 

demonstrando insegurança. 

Questão 1.5.B – “Sim, pois a cada dia estamos mais 

preparados para fazer e trabalhar direito” (E). 

Questão 1.6.B - “Estamos trabalhando para isso, 

fazendo de forma certa as coisas” (E4). 

Insatisfatória Descaso com o tema, respondendo sem pensar ou sem 

correlação com o conteúdo questionado. Responsabilização de 

outrem, como desculpa para sua falha no manejo. 

Questão 1.5.B – “Não porque às vezes faltam os 

sacos de lixo branco e se separa no preto. Acaba que 

mistura tudo e não é devido a minha atuação” (E1). 

Questão 1.6.B -  “Sim isso é verdade.” (E15). 

Regular Preocupação com o risco individual que os resíduos podem 

causar, sem a observância das dimensões ambiental e coletiva. 

Centralismo das tarefas. 

Questão 1.5.B – “Se eu não separar vai contaminar, 

prejudicar outros setores e atrapalhar o serviços 

gerais” (E21). 

Questão 1.6.B - “Sim. Porque não deixo acumular. 

Não gosto de deixar o lixo de um dia pro outro” (E). 
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Quadro 9 - Categorização dos conteúdos das respostas dos sujeitos da pesquisa referentes à percepção do sujeito sobre a sua 
atuação e redução na geração dos RSS, Itajuípe - BA, 2012 
                                                                                                                                    (conclusão) 
Satisfatório Aproximação do entendimento global do objeto questionado, mas 

não atingem sua completude. Demonstra firmeza nas respostas, 

foco e interesse no assunto. 

 

Questão 1.5.B – “Sim. A forma como eu lido com a 

minha equipe, orientando, auxilia positivamente no 

gerenciamento na unidade, montando os fluxos e 

criando rotinas de forma conjunta” (E31). 

Questão 1.6.B -  “Tudo que gero e como faço as coisas 

vai interferir no gerenciamento para melhor, pois 

reduzo as chances de adoecimento” (E). 

Muito 

Satisfatório 

Entendimento do Conteúdo, clareza, tranquilidade ao falar, 

demonstrando interesse no assunto e aplicação prática do 

mesmo. 

 

Questão 1.5.B – “Sim. A forma como eu lido com a 

minha equipe, orientando, auxilia positivamente no 

gerenciamento na unidade, montando os fluxos e 

criando rotinas de forma conjunta” (E31). 

Questão 1.6.B -  “Reduziu sim. Ao organizar as rotinas, 

treinar meu pessoal e fiscalizar as ações desenvolvidas 

por todos, conseguimos diminuir o consumo sem 

prejudicar a assistência” (E). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que concerne à atuação profissional e interferência no processo de 

GRSS, 4,7% não responderam a questão; 14,3% referem que a quantidade 

gerada não mudou ou que sua ação não reduziu o consumo; 50% falaram sim, 

mas não conseguem fornecer uma explicação precisa; e 31% explicam, por 

mais que não desenvolvam ações específicas para redução da geração e 

consumo, que sua maneira de atuar em equipe interfere na cadeia do 

gerenciamento, diminuindo a produção de resíduos. 

A percepção de que a redução na geração dos resíduos, direto na fonte, 

diminui os riscos de contaminação, à saúde individual, coletiva e ambiental, é 

indispensável aos profissionais que participam das etapas de manejo, 

corroborando o exposto por Salomão, Trevizan e Gunther (2004), que reforça 

ainda a importância na utilização dos EPI de acordo com a NR 32/05 como 

forma de prevenção. 

O Gráfico 4 demonstra a quantidade de EPI utilizada pelos entrevistados 

durante o manejo dos resíduos. 

 

 

Gráfico 4 - Quantitativo de EPI utilizados pelos Profissionais da Rede Básica de 
Saúde durante o manejo dos RSS, Itajuípe - BA, 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar de 100% dos entrevistados referirem fazer uso do EPI, observa-

se, conforme ilustra a frase seguinte, que estes não são utilizados com a 

frequência definida na NR 32/05.  
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Aproximadamente 95% dos profissionais não fazem uso de todos os EPI 

específicos para cada etapa de manejo, tendo a luva como único EPI 

necessário, muitas vezes não utilizada ou guardada inadequadamente (luvas 

de látex) pela categoria serviços gerais.  

 

1. “Sim uso a luva (risos), você sabe, às vezes a gente esquece de usar” (E 

34).  

 

O não uso de calçado fechado pela equipe da higienização é em torno 

de 100%. Estes justificam a conduta dizendo que: o calçado incomoda, não 

possuem recursos financeiros para adquirir e, ou são cuidadosos em suas 

atribuições e, portanto, nunca se machucam. 

Já entre os profissionais que lidam com material biológico, 98% não 

utilizam os óculos de proteção, com a justificativa de que: não usam porque os 

outros não utilizam; a rede básica não fornece óculos de proteção para todos e 

a quantidade da unidade é insuficiente e; que os óculos incomodam muito. 

Este comportamento de risco implica negativamente na qualidade do 

GRSS, na sua sustentabilidade e nos riscos à saúde do trabalhador. 

Ao serem entrevistados sobre o conhecimento a respeito do GRSS, 31% 

acham não ter conhecimento suficiente que os respalde na prática, 

descrevendo a necessidade dos treinamentos contínuos em serviço. 

 A autopercepção pontuada na fala seguinte desta pesquisa é importante 

e definida por Tuan (1980) como uma necessidade humana de aprender a ser 

e a fazer a cada dia, fazendo parte de seu processo de crescimento, conforme 

a frase seguinte: 

 

1. “Sempre acho que a gente pode aprender mais. Esse processo é uma 

coisa nova. Antes ninguém se preocupava com o lixo” (E14). 

 

Os que se sentem seguros ou muito seguros com o GRSS representam 

69% dos entrevistados, e deste contingente cerca de 5% não desenvolvem 

com segurança as etapas do gerenciamento, conforme observado in locu. 
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O discurso posterior demonstra que o sentimento de segurança sobre o 

GRSS em alguns casos está interligado a nunca ter-se acidentado, ou seja, a 

preocupação individual e não a uma preocupação holística do processo. 

 

1. “Sim, me sinto segura, tanto que até hoje nunca me acidentei” (E3). 

 

Diante da frase, torna-se pertinente ressaltar que os profissionais de 

saúde são responsáveis pelo gerenciamento local, direta ou indiretamente, 

dependendo da função que exerçam, em conformidade com a RDC 306/04, 

devendo estes ser co-responsáveis pela promoção da saúde coletiva e 

ambiental.  

Sobre a percepção individual de ser responsável pelo GRSS, 100% 

afirmam sentir-se responsável pelo GRSS, conforme demonstram as frases 

destacadas. 

 

1. “Sim. Porém me encontro sem muita bagagem” (E7).   

2. “Sim. Se você é gerente de uma unidade, mesmo sem treinamento, você 

tem que buscar o conhecimento, pois é responsável” (E25). 

Os comentários em destaque demonstram que os profissionais, ao 

mesmo tempo em que se sentem responsáveis, possuem a percepção da 

necessidade de aperfeiçoamento no manejo e nos conhecimentos a respeito 

do gerenciamento. 

Esta responsabilidade perpassa pela organização e pela busca em 

conhecer os resíduos que são produzidos, para adequar o acondicionamento 

em benefício do reaproveitamento e da reciclagem. 

Ao serem questionados se os resíduos produzidos na unidade poderiam 

ser reaproveitados, conforme as orações respectivamente destacadas a seguir, 

55% informaram que não, considerando que todos os resíduos produzidos são 

perigosos podendo causar contaminação. Já 5% têm dúvida ou não têm 

conhecimento sobre o assunto e 40% acham que sim, apesar de 2% destes 

não terem muita certeza de como o processo de reaproveitamento pode ser 

realizado. 
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1. “Os meus, acredito que não” (E26). 

2. “Não tenho certeza” (E7). 

3. “Não sei como, mas acho que sim, de alguma forma esses resíduos 

podem ser reaproveitados” (E12). 

 

Essas transcrições demonstram, em sua sequência, a preocupação com 

o conteúdo que gera individualmente, e não com o conjunto gerado em todo o 

processo do GRSS. 

A dúvida, o não ter certeza e a afirmação de que os RSS não podem ser 

reaproveitados ou que podem de alguma forma demonstra o desconhecimento 

sobre o tipo e a qualidade do resíduo produzido. 

A percepção profissional sobre o reaproveitamento foi classificada como 

regular em 19% dos participantes, satisfatória em 71%, sendo esta última 

ilustrada na frase seguinte. 

 

1. “Os perfuro nas caixas específicas, os comuns em sacos pretos e 

os com secreção etc. nos sacos que deveriam ter identificação. 

Muitas vezes não temos recipientes separados para curativos 

contaminados e papel. O resíduo biológico fica nos túneis com 

trava e o normal em sacos pretos amarrados” (E14). 

 

A frase demonstra que existem fatores externos que influenciam na 

segregação e no acondicionamento dos resíduos, envolvendo especificamente 

o setor de compras.  

Dessa forma, o acondicionamento e como este é realizado interferem no 

transporte interno. Ao serem entrevistados sobre o transporte interno, 45,2% 

tiveram respostas insatisfatórias conforme as expressões em destaque.  

 

1. “Sim é correto, porque pegam nos sacos que separamos” (E4). 

2. “Sim, transporto tudo tampadinho, não deixo ficar com mau cheiro 

e não passo no meio das pessoas” (E15). 
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Nota-se que os entrevistados não percebem que o transporte interno 

envolve muito mais que o simples retirar dos resíduos dos locais onde foram 

acondicionados.  

Ainda com base nessa etapa, 54,8% dos profissionais tiveram uma 

percepção técnica operacional adequada. Estes criticam a forma com que a 

etapa é realizada, opinam sobre a necessidade de se cobrar o uso dos EPI dos 

funcionários pelo setor competente e criar fluxos fixos e apontam os riscos, 

embutidos na tarefa, conforme demonstram em suas falas. 

 

1. “Não acho correto. A pessoa responsável não se protege e, ao pegar o 

lixo, acaba contaminando outros ambientes” (E28). 

2. “Apesar de retirar o lixo quando não tem atendimento, no final de cada 

período, ela não usa EPI suficiente, o calçado sempre aberto. Já foi 

discutido, mas continua com os hábitos, prejudicando o transporte ao 

nos colocar em risco” (E38). 

 

O risco que permeia as colocações é direcionado à saúde do trabalhador 

e pode ser aumentado na categoria dos serviços gerais, responsáveis pelas 

etapas da higienização e transporte interno, se não observados a carga 

levantada relacionada à quantidade de resíduos gerados, a segregação e o 

acondicionamento adequado. 

Sobre a quantidade de resíduos gerados, apenas 19% dos 

trabalhadores fazem uma ideia da quantidade que geram por dia e 81% não 

sabem referir, respondendo que não sabem. 

O conhecimento do volume de resíduos que produz auxilia na criação 

conjunta, da gestão com a equipe, de estratégias para a redução da geração, 

reciclagem ou reaproveitamento, sem o comprometimento da assistência 

prestada ou da saúde do trabalhador reduzindo o descarte em local 

inadequado.  

A respeito ao destino final do RSS apenas 2% definiram o trajeto 

adequado, informando no conteúdo que o resíduo comum é dispensado no 

lixão e que os biológicos (A e E) e o químico (B), após tratamento pela 
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empresa terceirizada, são dispensados em aterro sanitário licenciado, com 

alvará ambiental, sem precisar a localidade. 

 Os 98% restantes dos entrevistados não souberam responder 

adequadamente, conforme descrito nas orações seguintes.  

 

1. “Ouvi dizer que vai para um canto distante da cidade” (E1). 

2. “Vai para Uruçuca” (E24). 

 

Nota-se, nas declarações, que os profissionais confundiram o trajeto, 

não sabendo localizar com precisão o destino final do resíduo ou informando a 

localidade equivocada, sem conhecer de fato ou ter segurança no que 

disseram, achando que vão para o mesmo local todos os tipos de resíduos. 

Com base nos dados obtidos nos documentos fornecidos pela secretaria 

municipal de saúde de Itajuípe, a TRR os trata e depois os destina ao aterro 

sanitário da cidade de Camaçari - BA. 

O fluxo de recolhimento dos resíduos, coleta e transporte externo, em 

relação ao conteúdo adequado das falas, mostram que 14,3% percebem a 

importância em saber a continuidade do fluxo dos RSS, através da coleta 

externa, de todos os grupos, absorvendo o cronograma e repassando no 

conteúdo da mensagem.  

 

1. “Comum todo dia e o hospitalar quinzenalmente” (E18). 

2. “Todo dia se coleta o comum e a empresa responsável pelo outro de 15 

em 15” (E24). 

  

Sobre o veículo de transporte dos RSS, 100% informam que a coleta 

pública transporta os resíduos em veículo aberto, sem proteção e com os 

profissionais sem paramentação.  

A coleta pública recolhe diariamente, na zona urbana, os resíduos do 

grupo D e, nas UB e UU, uma vez por semana. Dos trabalhadores, 84,7% 

pontuaram corretamente que o veículo da TRR é um caminhão baú fechado, 

identificado e que os profissionais são capacitados e paramentados 
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adequadamente. Eles recolhem a cada 15 dias as bombonas, com os resíduos 

contratados. 

A próxima etapa a ser percebida do GRSS nas URBS é a reciclagem, o 

conteúdo dos relatos demonstram que 21,4% dos profissionais possuem uma 

percepção muito satisfatória ou satisfatória sobre o tema. 

 

1. “Acho extremamente benéfica, pois transforma os resíduos em novos 

materiais” (E2). 

2. “Acho interessante e viável. O que falta é a participação da comunidade 

que gera cada vez mais resíduo. A contaminação ambiental é 

perceptível e não faz parte da cultura preservar. O pessoal mais humilde 

não tem noção e continua jogando lixo no rio. Isso é o que chama mais 

atenção da gente” (E6). 

 

Percebe-se que o município não conta com infraestrutura montada em 

torno da reciclagem, como associações ou empresas parceiras, que auxiliem 

na captação do material pré-selecionado, gerando renda e realizando 

educação em saúde na comunidade, de modo a instrumentalizá-los em prol da 

melhoria da renda. 

Por outro lado, 78,6% dos profissionais têm uma opinião formada sobre 

a reciclagem, mas atribuem a responsabilidade de sua efetivação 

exclusivamente ao poder público, justificando em sua fala porque não realiza a 

coleta seletiva. 

 

1. “Acho que no município deveria ter reciclagem, já que acaba 

acumulando lixo onde não deve. Eu separo meu lixo, mas o carro da 

coleta mistura tudo e leva pro lixão” (E21). 

 

A reciclagem contribui para sustentabilidade do GRSS, não bastando 

apenas o interesse da gestão política em efetivá-lo, mas de toda a sociedade 

em seguir e cobrar a coleta seletiva e sua real efetivação.   

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), a 

responsabilidade compartilhada deve ser instituída para compatibilização dos 

interesses individuais, coletivos, econômicos e sociais que garantam a gestão 
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dos RS por meio de estratégias sustentáveis. Dessa forma é responsabilidade 

de todo os segmentos da sociedade (governamentais e não governamentais), 

do produtor, fornecedor ao consumidor, a efetivação de ações que promovam 

desde o reaproveitamento dos RS à implantação e efetivação da coleta 

seletiva.  

A responsabilidade compartilhada, para efetivamente ser exercida e 

cobrada pelos órgãos competentes, depende diretamente do conhecimento 

social sobre a sustentabilidade no processo de GRSS e como esta sociedade 

conceitua o tema. 

 A respeito da sustentabilidade do processo 52,4% dos profissionais não 

sabem definir ou não possuem opinião concreta sobre o tema. 

 

1. “É bondade para todos nós” (E5). 

2. “É o trabalhão que a gente faz com amor e carinho” (E16). 

3. “É aquilo que sustenta naquilo que a gente quer” (E29). 

4. “Ser sustentado por algo” (E30). 

 

O conceito de sustentabilidade para 20% dos entrevistados é definido 

com base na visão de mundo mais próxima à prática que, ao conhecimento 

formal (ilustrado nas próximas frases), relacionado-as com a harmonia entre o 

homem e a natureza. 

 

1. “É utilizar as coisas com cuidado para não prejudicar o ambiente” (E30). 

2. “Sustentabilidade é a base para sobrevivência da humanidade, é a 

harmonia do homem com a natureza” (E37). 

 

No entanto, 19% dos profissionais apresentam, no conteúdo da 

mensagem, nuances do embasamento teórico sobre o tema, que se pressupõe 

refletir a prática do gerenciamento executado. 

 

1. “São ações que visam diminuir o consumo de forma a preservar os 

recursos naturais para as gerações futuras” (E38). 

2. “Viver sem comprometer o planeta para o futuro” (E7). 
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3. “Acredito que necessariamente sejam práticas que utilizem processos de 

preservação do meio ambiente, do planeta que busquem diminuir as 

intempéries causadas pela intervenção humana” (E2). 

 

O conceito de sustentabilidade expresso nas narrações é consonante 

com a definição proposta neste estudo, e com a dos autores Van Bellen (2007) 

e Dias (2010), enquanto um conjunto de ações que oferecerem o melhor para 

uma localidade (pessoas e ambiente) no presente e no futuro. 

Assim, ao questionar se o GRSS da rede básica é sustentável 50% dos 

trabalhadores de saúde informaram que não, conforme a descrição seguinte, e 

50% informaram que o acham sim sustentável. 

 

1. “Não. Falta muito ainda para ser sustentável” (E7). 

 

Nesta fala, o profissional demonstrou segurança e clareza do processo 

de GRSS, que é desenvolvido em sua unidade, sabendo da necessidade na 

adoção de normas e de uma política pública que efetivamente torne o processo 

mantenedor e homogêneo ao longo do tempo. 

Os profissionais que informaram que o processo de GRSS é sustentável, 

conforme ilustram as próximas ponderações, não demonstram clareza do 

conceito sustentabilidade, seu significado e as implicações da sua efetividade 

no GRSS. 

 

1. “Sim. Porque separo tudo e quando vão retirar tiram tudo 

separadamente” (E1). 

2. “É porque a princípio nós evitamos criar mais resíduos” (E5). 

3. “Eu acho que sim, pois a gente mantém no padrão” (E16). 

4. “Sim, lógico, pois eu participo disso e faço a limpeza” (E30). 

   

Desse modo, pode-se inferir que a compreensão da sustentabilidade do 

processo influencia no sentimento e forma dos profissionais lidarem com o 

GRSS. O Gráfico 5 ilustra como os profissionais se sentem a respeito do 

GRSS.  
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Gráfico 5 - Sentimento dos trabalhadores da Rede Básica de Saúde sobre o 
GRSS na unidade, Itajuípe - BA, 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Os sentimentos ilustrados no Gráfico 05  demonstram que 26,2% dos 

profissionais se sentem despreparados, necessitando de maior conhecimento, 

informações e atualização. A insegurança e o temor são o segundo em 

proporção e podem ser minimizados com a efetivação de regras de manejo. 

 A respeito da adoção de regras e normas de manejo para um GRSS 

sustentável, 97,6% dos entrevistados concordam com a existência de regras de 

gestão de resíduos, achando importante e necessário para se organizar o fluxo 

e orientar os profissionais e 2,4% não sabem se é importante. 

As expressões seguintes ilustram o conteúdo tido como satisfatório no 

tangente à percepção do trabalhador sobre as normas para o GRSS. 

 

1. “Totalmente. A norma vem para tentar padronizar o serviço e dessa 

forma reduzir os possíveis danos” (E2). 

2. “As normas foram estabelecidas através de estudos que provam como 

deverão ser realizadas as ações para manter a sustentabilidade” (E12). 

3. “Acho importante, porque sem normas fica difícil se cumprir com um 
gerenciamento correto, ou fiscalizar as ações que estão sendo 
executadas” (E23). 
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 As regras precisam ser seguidas e entendidas por todos após 

treinamento efetivo, por meio de um programa eficaz contido no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS).  

No tangente ao treinamento em GRSS, 41% informaram não haver 

instituído ou não saber se existe um programa, ou portaria que institua 

obrigatoriamente o treinamento dos recursos humanos no manejo dos resíduos 

e temas afins, por conhecerem o que representa o PGRSS. 

 Todavia, 59% dos profissionais afirmam haver treinamento por 

programa instituído, mas desconhecem o que representa o PGRSS ou se ele já 

foi elaborado pelo setor responsável, na secretaria de saúde. 

 Dessa maneira, a Tabela 5 classifica a percepção dos trabalhadores a 

respeito da sustentabilidade do GRSS. 

 

Tabela 6 - Classificação da dimensão percepção dos trabalhadores sobre a 
sustentabilidade do processo de GRSS na rede básica de saúde, Itajuípe - BA, 
2012 
 

DIMENSÃO: PERCEPÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO DE 

GRSS 

Cód. Unidade Total (pontos) 
Nº 

Percentual 
% 

Classificação 
final 

quantitativa 

Classificação 
qualitativa 

UJA  62 
 

54 3 Regular 

UST 62 
 

54 3 Regular 

UAL 64 
 

56 3 Regular 

USG 70 
 

61 3 Regular 

UR 45 39 2 Insatisfatória 
UB 52 45 2 Insatisfatória 
UU 55 

 

48 2 Insatisfatória 

CS  59 
 

51 3 Regular 

Rede Básica 
Municipal 

439 24 3 Regular 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Retomando o parágrafo anterior identifica-se que a percepção dos 

trabalhadores de saúde da rede básica sobre a sustentabilidade do processo é 

regular. Regular por não serem evidenciados fatores como: conhecimento, 

vivência, interesse e autopercepção do todo que favoreça a manutenção do 
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manejo homogêneo, autossuficiente e adequado legalmente ao longo do 

tempo. 

 

4.2.3 Percepção dos Trabalhadores da Rede Básica de Saúde sobre os 

Impactos Socioambientais: Identificação e Classificação. 

 

 Para identificação da percepção dos trabalhadores da rede básica de 

saúde sobre os impactos socioambientais, a entrevista seguiu um roteiro 

sistemático, com questões fundamentantes e direcionantes para apreensão da 

percepção do processo de trabalho, percepção de impactos ambientais; 

percepção dos impactos sociais e risco à saúde; a autopercepção sobre as 

consequências decorrentes da forma como executa as etapas de manejo e do 

comportamento individual. A tabela demonstra a percepção socioambiental por 

URBS.
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Tabela 7 - Classificação quantitativa da percepção dos trabalhadores de saúde na dimensão impactos socioambientais do GRSS 

por proposição, Itajuípe - BA, 2012       

                                                                                                                                                        (continua) 

PROPOSIÇÃO          CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS URBS  

UJA                                                                                                      UST UAL UR USG UB   UU UCS  

2.1.B O que você entende por meio ambiente? 3 3 2 2 4 2 3 4 

2.2.B Quais os principais problemas ambientais e sociais da área adstrita a unidade? 5 5 5 2 5 5 5 5 

2.3.B Existe problema com relação aos RSS na sua unidade? 2 3 2 2 3 2 2 4 

2.4.B Se eles existem ou existissem, quais as consequências decorrentes destes 
problemas? 

4 2 3 2 4 1 2 3 

2.5.B Existe equipe responsável pelas  questões ambientais na rede básica de saúde 
(secretaria de saúde)? 

2 2 3 2 5 2 2 3 

2.6.B O que você entende por impacto? 2 2 1 1 3 1 1 2 

2.7.B Quais doenças que podem ser causadas quando o RSS é dispensado em local 
inadequado, como lixões? 

3 4 3 2 4 3 2 4 

2.8.B Em sua casa ou no trabalho, você separa o lixo orgânico, inorgânico e encaminha 
para reaproveitamento?  

1 1 1 1 1 2 1 1 

2.9.B Você joga lixo na rua? 5 1 5 5 4 1 3 5 

2.10.B Você lava com que frequência as mãos com sabão na unidade?  5 5 5 5 5 4 4 4 

2.11.B Você realiza limpeza concorrente do seu local de trabalho? 5 5 5 5 5 5 5 4 

2.12.B Os produtos utilizados pela unidade são biodegradáveis? 4 2 5 5 5 5 5 3 

2.13.B O gerenciamento de resíduos atual da US causa impactos sociais?  2 4 3 2 5 3 3 4 

2.14.B O gerenciamento de resíduos atual da US causa impactos ambientais?  2 3 3 1 5 5 2 4 

2.15.B Estes impactos são importantes?  5 4 3 4 5 5 3 4 

2.16.B Você se sente responsável por estes impactos? 4 3 3 5 5 5 5 4 

Total 54 49 52 46 68 51 48 58 

Fonte: Dados da pesquisa.
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No tocante à percepção do meio ambiente, 25% das URBS tiveram a 

percepção de seus trabalhadores classificada como satisfatória, frente ao 

conhecimento sobre o meio, e respectivamente 37,5% tiveram a classificação da 

percepção tida como insatisfatória e regular. Nesta proposição, a avaliação final da 

rede básica foi tida como regular. Os conteúdos abaixo reforçam os resultados 

obtidos: 

 

  Ambiente em que o ser humano vive relacionando-o ao espaço natural; 

1. “É o lugar onde vivemos, trabalhamos e convivemos” (E1). 

 

  Espaço que cerca o homem e tudo que tem vida; 

1. “É tudo que nos cerca” (E27).  

 

  Sem conteúdo específico e não relacionado ao ambiente; 

1. “Ambiente é muita gente” (E15). 

2. “É você trabalhar, falar com alguém” (E16). 

 

Os profissionais não se percebem como parte integrante do ambiente, 

desenvolvendo suas ações à margem do que ocorre no seu território e com a 

coletividade. Deste modo, os problemas ambientais são detectados de forma 

incipiente e ao não se apropriar da sua realidade não adota medidas mitigadoras de 

risco inerentes ao processo de GRSS sustentável. 

A respeito dos problemas ambientais e sociais, estes são descritos de forma 

pontual sem uma inter-relação dos mesmos com o processo de adoecimento 

causado pelas práticas insustentáveis de GRSS. 

 

1. “Falta de sanemaneto básico causando poluição do rio, solo e ar. Sociais, o 

uso de drogas, violência e desemprego” (E38). 

2. “Queimada de pneu e lixo no rio. Sociais a falta de oportunidade para a 

comunidade e a violência” (E24). 

 

Os problemas ambientais mais citados foram à contaminação do rio, esgoto e 

lixo a céu aberto, proliferação de vetores transmissores de doenças. 
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Os problemas sociais mencionados: direcionamento da comunidade para as 

questões ambientais e sociais, violência, uso de drogas, desemprego, baixa renda, 

falta de infraestrutura nos bairros. 

As expressões supracitadas demonstram que os profissionais têm uma visão 

pontual da realidade, não relacionando os problemas ambientais e sociais da área 

adstrita com o das outras áreas, ou sem fazer a inter-relação com o GRSS. 

Quando a questão direcionada foi a existência de problemas com resíduos na 

URBS, 16,7% responderam sim, como descrito nas falas seguintes; os outros 83,3% 

responderam não. 

 

1. “Sim. Principalmente quando o comum não está bem acondicionado” 

(E7). 

2. “Sim. Aumentamos o lixão” (E1). 

3. “Sim, principalmente com o material que dispensamos para os 

pacientes” (E10). 

4. “Sim. Ao acumular o lixo junto com o material de empresa e o abate 

junto com a autoclave” (E13). 

 

Com base nas expressões supracitadas, a percepção dos profissionais é de 

que o GRSS da unidade gera problemas à população, quando não é realizada a 

etapa de acondicionamento corretamente aumentando o volume físico de materiais 

no lixão. Esse fato é agravado, quanto aos insumos para realização de 

procedimentos em domicílio são fornecidos à população sem orientação ou adoção 

de medidas mitigadoras, que evitem a dispensação como resíduo comum. 

 Apesar da percepção da saída do resíduo do espaço institucional e dos 

problemas inerentes ao acondicionamento e destino inadequado, não é percebido 

que o processo de manejo dos RSS tem falhas primárias, que vão desde a ausência 

de homogeneidade do manejo ao apoderamento pelos profissionais de que suas 

ações são geradoras das inconformidades no processo. 

Outro ponto que pode ser observado, na declaração quatro é a percepção de 

que este GRSS causa danos à saúde do trabalhador devido à falta de estrutura 

física adequada nas unidades, para guarda de materiais de outros setores, ficando 

estes acondicionados junto com os resíduos.  
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O Gráfico 6 ilustra o levantamento dos problemas socioambientais definidos 

como prioritários pelos profissionais da rede básica de saúde. 

 

 

Gráfico 6 - Problemas decorrentes dos resíduos de saúde nas URBS, Itajuípe - BA, 
2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

As frases destacadas descrevem o panorama ilustrado. 

 

1. “Doenças, principalmente quando o abate é guardado em local inadequado” 

(E13). 

2. “Afetaria tanto as pessoas quanto o meio ambiente” (E21). 

 

Nota-se a preocupação dos profissionais com a saúde do trabalhador 

(individual) e com o meio ambiente, estando cientes do risco ao qual estão expostos. 

Os profissionais, ao não perceberem os riscos que os resíduos trazem, ficam 

expostos a impactos negativos e não controlam as etapas do processo com eficácia. 

O conceito de risco adotado neste estudo segue o proposto pela Organização 

Mundial de Saúde em 1998, que o define como a probabilidade de ocorrência de um 

evento ou fenômeno indesejado. Estes riscos evidenciam-se no mau GRSS, 

podendo ocasionar acidentes de trabalho, contaminação ambiental, propagação de 
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doenças (vetores), resultados das ações que também foram pontuadas por Zanon 

(1990). 

Os riscos são identificados por uma equipe específica, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde de Itajuípe, sendo evidenciado durante a entrevista que: 52,4%, 

apesar de conviverem com a equipe não sabiam que existia na atenção básica 

equipe específica, enquanto 47,6% têm o conhecimento e fala com propriedade da 

equipe.  

Apesar de a diferença entre os dois grupos ser pequena, percebe-se a 

dificuldade de percepção operacional (técnico-prático), entre o grupo com nível de 

escolaridade menor, principalmente no reconhecimento de fazer parte do grupo de 

trabalho. 

Sobre o conceito de impacto, os profissionais, independente do nível de 

escolaridade, possuem percepção sobre os impactos socioambientais, apesar de 

12% definirem o impacto como sendo uma alteração significativa no ambiente 

gerando mudanças que podem ser positivas ou negativas (notada na primeira e 

segunda fala), distribuídas em relação ao espaço (local, regional), tempo (longo, 

médio e curto prazo), que os 88% restantes ou não souberam definir ou definiram 

como perigo ou risco (terceira fala). 

 

1. “Impacto é tudo que afeta uma situação podendo ser negativos ou positivos” 

(UST E12). 

2. “São situações ou ações que desequilibram, positiva ou negativamente, a 

ordem das coisas, seja na saúde, no ambiente e na vida pessoal das 

pessoas” (USG E38). 

3. “Choque ou agravo que o ambiente está sofrendo” (UJA E20). 

 

As transcrições abrangem a definição básica de impacto e demonstram que, 

mesmo sem o conhecimento científico ou formal, os profissionais percebem os 

impactos como uma quebra no equilíbrio que gera mudanças, sendo estas boas ou 

ruins a depender da reação gerada pelo sistema afetado. 

Os impactos negativos, devido à disposição inadequada dos resíduos, 

aumenta a possibilidade de disseminação de doenças infectocontagiosas, 

parasitárias, dentre outras. Os profissionais estudados percebem estes impactos 
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negativos à saúde da população, evidenciado através das próximas frases, com 

maior ou menor citação da quantidade de agravos a depender do nível de 

escolaridade do trabalhador. 

 

1. “Doenças sociais como a discriminação e de saúde como: as hepatites e 

outras” (E6). 

2. “Diversas doenças infecciosas, bacterianas, virais, afecções da pele, 

intoxicações. Enfim depende do material que se entrou em contato e a forma 

do contato, se abrasão, perfuração, corte e por aí vai” (E2). 

3. “A febre do rato” (E5). 

 

Conforme evidenciado nas expressões, os impactos sociais e ambientais são 

percebidos de forma abrangente, demonstrando com base em vivências de mundo e 

troca de informações que tanto a discriminação como as patologias constituem 

impactos negativos, independente do vocábulo utilizado. 

As doenças infecciosas emergentes e reemergentes estão relacionadas com 

fatores demográficos como a disposição inadequada dos resíduos sólidos devendo 

ser instituído tratamento adequado destes resíduos. Quanto mais perigosos, maiores 

os cuidados necessários e, com base em Ferreira (1995), maiores serão os custos 

envolvidos. 

Com relação ao hábito de separar os resíduos para reciclagem, 87,5% dos 

profissionais inseridos nas unidades possuem uma percepção classificada como 

muito insatisfatória do processo e 12,5%, possuem a percepção insatisfatória.  

Esta conduta não gera modificações culturais na sociedade, a ponto de 

catalisar impactos positivos como melhoria da renda da comunidade, através de 

associações locais de artesão ou de reciclagem e da diminuição dos resíduos a céu 

aberto, por não serem adotadas a coleta seletiva, a compostagem e o 

processamento adequado dos resíduos, devido aos costumes enraizados na 

sociedade. 

Referente aos hábitos individuais de cuidados com o meio e com a prevenção 

de contaminação, 4,3% não lavam as mãos com a frequência devida e os mesmos 

4,4% lançam resíduos na rua. Apenas 1,25% não realizam limpeza concorrente em 

seu ambiente de trabalho.  
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Esses hábitos demonstram que a conduta do profissional e a forma como ele 

entende o gerenciamento e seus impactos é muito insatisfatória. A fala dos usuários 

corrobora os resultados encontrados. 

 

1. “Não jogo lixo na rua. Boto na minha bolsa” (E24).   

2. “Jogo lixo na rua a depender da necessidade” (E33). 

3. “Lavo as mãos sempre. A cada momento. Antes de realizar qualquer tarefa e 

depois dela” (E29). 

4. “Lavo as mãos três vezes ao dia. Quando vou verificar alguma coisa, lavo as 

mãos e calço as luvas” (E26). 

 

 Nota-se, com base nas duas primeiras ponderações, em especial a segunda, 

que se o profissional tem a prática de jogar resíduos na rua e não lavar as mãos 

durante o manejo e assistência à clientela, ele amplia as possibilidades de 

ocorrência de impactos socioambientais negativos. A não percepção de risco 

possibilita a contaminação e não interrompem a cadeia epidemiológica das doenças. 

Os hábitos e costumes, que nascem da moral e fazem parte da percepção 

dos trabalhadores, é base para identificação da conduta profissional e de como 

percebem a importância e responsabilização destes impactos. 

 A totalidade dos trabalhadores se sente responsável pelo GRSS na unidade 

(100%) e percebem os impactos decorrentes do GRSS na unidade. As declarações 

a seguir identificam como estes vêm os resíduos e seus impactos. 

 

1. “Ao deixarmos de contaminar o meio ambiente estamos reduzindo os 

impactos sociais negativos causados pela contaminação” (E23).  

2. “Sim, causava impactos ambientais negativos ao contaminar o lixão. E hoje 

causa impactos positivos ao evitar contaminar. O foco é esse aí, uma equipe 

trenada que deixa de poluir o ambiente” (E6). 

3. “Acho importante os impactos socioambientais sim, pois muitos desses 

impactos afetam o desenvolvimento econômico, o ciclo de vida, assim como 

muitos ajudam o homem a entender que faz parte do ambiente” (E25). 
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4. “Sim são importantes. Os impactos mesmo positivos geram transtornos, 

devido às mudanças. Mas são importantes para a humanidade entender que 

deve reduzir a produção de resíduos e preservar a nossa vida” (E7). 

5. “Sou responsável pelo GRSS. Na verdade, todos nós somos responsáveis, 

não apenas porque trabalhamos na saúde, mas porque somos cidadãos e 

fazemos parte do meio ambiente” (E38). 

6. “Não sou responsável pelo gerenciamento, porque eu não mando em nada. A 

responsabilidade é dos chefes” (E29). 

 

 Os primeiros discursos demonstram clareza a respeito da responsabilidade de 

cada profissional enquanto gerador de resíduos, além da percepção que os 

impactos são importantes e que estes podem ser positivos ou negativos, afetando o 

homem que faz parte do meio ambiente.  

A última frase demonstra a ausência de vínculo do profissional com o 

processo gerencial, sendo que este não assume a sua parcela de responsabilidade 

(por não se perceber responsável) e imputa a gestão este papel. A Tabela 7 

classifica a percepção dos impactos socioambientais. 

 
Tabela 8 - Classificação da dimensão percepção dos trabalhadores sobre os 
impactos socioambientais do processo de GRSS na rede básica de saúde. Itajuípe - 
BA, 2012 

 
DIMENSÃO: PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO PROCESSO DE 

GRSS 
Cód. 

Unidade 
Total 

(pontos) 
Nº 

Percentual 
% 

Classificação final 
quantitativa 

Classificação 
qualitativa 

UJA  54 68 3 Regular 

UST 49 73 4 Satisfatória 
UAL 52 65 3 Regular 
USG 68 85 4 Satisfatória 
UR          46 58 3 Regular 
UB          51 64 3 Regular 
UU 48 60 3 Regular 
CS  58 73 3 Regular 
Rede Básica 
Municipal 

     439 24 3 Regular 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base na avaliação final do universo investigado, observaram-se as 

fragilidades no GRSS decorrentes da percepção dos trabalhadores, que exercem in 

locu um gerenciamento pouco dinâmico e sem a visualização do processo como um 

todo, independente do grau de escolaridade.  

O envolvimento profissional no GRSS, sobre os cuidados necessários em 

nível individual, ambiental e coletivo, precisam ser estimulados pelo setor da atenção 

básica e da VISAU que precisa implantar o PGRSS, planejar e implantar normas 

homogêneas de GRSS em todo município.  

Essas normas devem vir associadas a um programa de educação ambiental e 

de treinamentos em manejo permanente, de forma a instrumentalizar os 

trabalhadores, promovendo a saúde e estimulando os cuidados gerais. 

 A percepção dos trabalhadores do município de Itajuípe em relação aos 

impactos socioambientais do GRSS é classificada como regular em 75% das URBS, 

satisfatória em 25% das unidades e qualifica como regular na rede básica. 

 A percepção do trabalhador está diretamente relacionada, neste caso, ao 

estímulo que recebem da gestão e a hábitos arraigados no modo de executar as 

tarefas que necessitam de um programa em longo prazo tanto teórico quanto 

prático, para estimular a mudança de paradigma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A gestão de resíduos sólidos dos serviços de saúde e seu gerenciamento se 

constituem atividades tanto técnicas quanto políticas, aplicadas por sujeitos críticos 

que influenciam o modo como as tarefas são executadas de acordo com a 

percepção que possuem do GRSS e de como a gestão pública os valorizam como 

atores autônomos e autogestores das ações. 

O trabalhador de saúde, enquanto sujeito ativo deste processo deve respeitar 

as condições pautadas em marcos legal e normativo, ter seu aperfeiçoamento 

contínuo nas questões inerentes ao tema garantido pela gestão pública ou privada 

de forma, a atender prioritariamente os anseios coletivos com base em princípios 

éticos específicos. 

Este estudo permitiu, através do diagnóstico situacional do GRSS do 

município de Itajuípe, inferir que este não está longe da realidade brasileira, ao 

destinar inadequadamente o produto final dos serviços de saúde e da coleta urbana, 

em descumprimento da Lei Federal 12.305/10.  

O diagnóstico situacional da rede básica do município de Itajuípe sobre o 

GRSS possibilitou a qualificação deste. Neste contexto, o gerenciamento municipal 

na rede básica foi classificado como regular, assim como regular tanto a percepção 

dos trabalhadores sobre a sustentabilidade do processo quanto à percepção dos 

trabalhadores sobre os impactos socioambientais.   

Portanto, trabalhadores de saúde e principalmente gestores municipais 

devem entender o conceito de saúde em sua totalidade, respeitando as exigências 

internacionais para adoção de um desenvolvimento sustentável no GRSS, 

começando pela reestruturação dos procedimentos internos desenvolvidos em torno 

do processo gerencial para que este se perpetue com qualidade no futuro.   

Enfim, o estudo poderá servir de subsídio na implantação de programas de 

capacitação em gerenciamento de resíduos, elaboração do PGRSS voltado para a 

realidade local das unidades gerenciadoras e; servir de suporte para estímulo e 

instrumentalização dos sujeitos envolvidos, com foco na responsabilidade 

compartilhada no GRSS. 

Para a gestão, esta pesquisa servirá, ainda, na identificação e no 

reconhecimento dos setores prioritários que necessitam de investimentos 
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operacionais e financeiros para melhoria do processo de GRSS. Possibilitará 

também, ao fornecer informações do diagnóstico e percepções dos recursos 

humanos, traçar um plano participativo em conformidade com a legislação brasileira 

vigente e com as necessidades locais, buscando delinear um processo sustentável 

de gerenciamento socioambiental dos RSS.  

Por fim, a utilização da classificação da percepção e do diagnóstico do GRSS 

como ferramenta fundamental para incentivo e a adoção de recursos nos elos 

frágeis da cadeia, sem deixar de lado a visão do todo para desenvolvimento de 

procedimentos de proteção à saúde e ao meio ambiente e redução dos resíduos, 

otimizará recursos que poderão ser investidos em benefício da coletividade. 
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6 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO: BASE PARA PLANEJAMENTO DA 
SUSTENTABILIDADE DO GRSS NA REDE BÁSICA DE ITAJUÍPE - BA 
 

Torna-se oportuno delinear um Programa de Educação Permanente em 

GRSS, construído participativamente através da cooperação de todos os 

profissionais envolvidos no processo com base na RDC 306/04, CONAMA 358/05 e 

Lei Federal 12.305/10.  

O programa proposto, neste trabalho, à gestão municipal é uma ferramenta 

que deve utilizar estratégias de comunicação e sistematização. Temas pertinentes 

ao GRSS deve ser parte integrante do programa e abordada, de modo a estimular 

os profissionais da área envolvida a reduzirem a produção dos rejeitos, praticarem a 

autogestão, a gestão integrada e a responsabilidade compartilhada ampliando a 

consciência sobre os impactos socioambiental negativos, prevenindo e promovendo 

a saúde ambiental e coletiva com objetivo na sustentabilidade do processo. Para 

tanto, deve-se conhecer e capacitar os recursos humanos para que tenham: 

 Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais. 

 Conhecimento sistêmico sobre saneamento básico incluindo desde a água, 

esgoto, manejo das águas pluviais à sua relação com os resíduos sólidos. 

 Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância 

sanitária relativa aos RSS. 

 Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

 Definições, tipo e classificação dos resíduos e seu potencial de risco. 

 Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica). 

 Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos. 

 Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento. 

 Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais. 

 Identificação das classes de resíduos. 

 Conhecimento das responsabilidades e de tarefas. 
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 Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores na prevenção e no caso de 

ocorrência de incidentes, acidentes e situações emergenciais. 

 Orientações sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Coletiva (EPCs) específicos de cada atividade, bem como sobre a 

necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação. 

 Orientações sobre higiene pessoal e dos ambientes. 

 Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta. 

O programa deve ser ministrado periodicamente através de cronograma pré-

definido pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde de Itajuípe, com 

base na categorização da percepção dos trabalhadores de saúde. Deve ainda, 

valorizar as ideias e os conhecimentos destes, antes do início das atividades ou 

quando ocorrer mudanças no tangente à exposição dos trabalhadores aos agentes 

físicos, químicos, biológicos e radioativos, conforme especificado no Manual de 

Gerenciamento de Resíduos (2006). 

Tendo por base o manual supracitado, é necessário considerar-se que os 

Programas de Educação permanente devem ter a consideração, de que a maioria 

dos trabalhadores de saúde não tem em sua formação noções sobre cuidados 

ambientais ou GRSS. Este fato inviabiliza a busca pela redução de riscos, tanto aos 

intrínsecos a sua profissão quanto aos que envolvem o meio ambiente. 

A educação permanente como pilar, o treinamento in locu como estratégia e 

um plano de resíduos adequado à realidade local são medidas de gestão que 

reduzem o custo final do processo de GRSS. 

A indicação de que estratégias inovadoras devem ser adotadas através de um 

planejamento coresponsável entre todos os atores envolvidos com base na 

intersetorialidade, auxiliará a gestão na consolidação da sustentabilidade do 

processo de GRSS e mitigação dos impactos socioambientais negativos. 
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ANEXO 
 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr/Srª, 
 
Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título de Gerenciamento 
de resíduos na Atenção Básica: percepção da sustentabilidade e dos impactos 
socioambientais, e tem como objetivo  geral analisar a percepção dos trabalhadores da rede básica 
de saúde sobre a sustentabilidade do processo de gerenciamento de resíduos sólidos dos serviços 
de saúde e os impactos socioambientais no município de Itajuípe/ Bahia e objetivos específicos: 
realizar diagnóstico sobre o GRSS na rede básica do município de Itajuípe; Identificar a percepção 
dos trabalhadores da rede básica de saúde sobre a sustentabilidade do processo de GRSS; e 
identificar a percepção dos trabalhadores da rede básica de saúde sobre os impactos 
socioambientais.Esta pesquisa justifica-se tanto por sua importância local e global devido ao potencial 
de risco dos resíduos produzidos nos serviços da rede básica de saúde, sendo qualificados como 
resíduos perigosos pela Lei federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010 quanto por não haver trabalhos 
científicos que abordem esta área específica  no tangente a percepção dos impactos 
socioambientais. No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) será observado na realização 
das suas atividades de rotina, com registro fotográfico dos procedimentos de gerenciamento sem 
exposição da sua imagem e responderá a entrevista semi-estruturada (questões fechadas e abertas) 
na presença do pesquisador, tratando das etapas do gerenciamento: técnico, social e ambiental.  
A sua opinião e procedimentos de gerenciamento de resíduos realizados serão importantes para 
contribuir com a adequação do gerenciamento local, com a intervenção nos impactos socioambientais 
negativos por meio de ações pontuais e com base nos conhecimentos adquiridos, servindo ainda 
como base para capacitação dos recursos humanos no gerenciamento e incremento da política 
pública em saúde e meio ambiente municipal.  Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos 
envolvidos. 
 O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para desistir 
de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este 
documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) 
pesquisadores (s) e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações 
dadas pelo Sr. (a) serão destruídas.  
 
Informo que o resultado deste estudo poderá servir para incremento dos investimentos financeiros na 
área de gerenciamento, bem como na capacitação dos profissionais de saúde do município e 
melhoria na qualidade de saúde humana e ambiental. 
 
Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados 
pessoais e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente do mesmo.  
 
 

Renata Assis Nunes Benevides 
Pesquisador Responsável 

Telefone para contato: (73) – 9963-9660 
 

 Eu, _____________________________, RG___________________________, aceito participar das 
atividades da pesquisa: Gerenciamento de resíduos na Atenção Básica: percepção da 
sustentabilidade e dos impactos socioambientais. Fui devidamente informado que serei 
observado na realização das atividades ligadas direta ou indiretamente com o gerenciamento 
de resíduos e responderei a entrevista na presença do pesquisador. Foi-me garantido que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que os 
dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados 
confidencialmente.  
                  __________________________________________________________ 

Participante 
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APÊNDICE A DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELAS UNIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE 

ITAJUÍPE/BA. 

NÚMERO DE ORDEM: DATA: CÓD. UNIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO RESP. TÉCNICO: 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

NÚMERO DE SALAS: DEMANDA VACINA/MÊS 

DEMANDA ATENDIDA/DIA: DEMANDA CURATIVO/MÊS: 

NÚMERO DE EQUIPES: POPULAÇÃO ADSCRITA: 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS: CARGA HORÁRIA: 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS: CARGA HORÁRIA: 

1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

1.1 Recepção provida de coletores de resíduos com tampa em quantidade suficiente para demanda assistida.  

1.2. Farmácia.  

1.3. Consultório médico RDC 50.  

1.4. Consultório de enfermagem.  

1.5. Consultório odontológico RDC 50.  

1.6. Expurgo.  

1.7 Sala de esterilização.  

1.8 Sala de curativos.  

1.9 Sala de vacina.  

1.10 Ventilação e iluminação adequada.  

1.11 Sala de coleta citológica.  

2 Etapa do manejo: GERAÇÃO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

GRUPO QUANTIDADE  

2.1 A1: Material descartável de contato com fluído orgânico (algodão, gaze, atadura, luvas, vaso 
coletor, espátula, espátula de Ayres, escova cervical, vacinas e soros). 

  

2.2 B: Medicação vencida e, ou imprópria para o consumo.   

2.3 B: Antimicrobianos.   

2.4 B: Mercúrio e amalgama.   

2.5 B: Líquidos reveladores de filmes.   

2.6 C: Material perfurocortante contaminado com radionuclídeos.   
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2.7 D: Resíduo comum - equiparado a resíduos domiciliares (sem risco químico, biológico ou 
radioativo). 

  

2.8 E: Materiais Perfuro-cortantes ou escarificantes (lâmina de barbear, ampola de vidro, brocas, 
limas endodônticas, lâmina de bisturi, agulhas, escalpes e similares). 

  

3 Etapa do manejo: SEGREGAÇÃO (RDC 306/04 e Lei federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

3.1 Resíduos segregados no local da geração.  

3.2 Os resíduos são segregados separadamente evitando a contaminação da parcela maior não infectante.  

3.3 Trabalhadores de saúde utilizam as normas de biossegurança para segregação (uso de EPI específico etc.).  

3.4 Resíduos segregados adequadamente segundo seu grupo.  

4 Etapa do manejo: ACONDICIONAMENTO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

4.1 Os resíduos são acondicionados em saco específico de material resistente e impermeável cumprindo NBR 
9191/2000 da ABNT. 

 

4.2 Os sacos são preenchidos até 2/3 de sua capacidade.  

4.3 As caixas rígidas de perfuro cortantes são preenchidas respeitando os 2/3 de sua capacidade.  

4.4 Os sacos com resíduos são acondicionado em recipiente resistente à puncultura, ruptura e vazamento, lavável, com 
tampa com sistema de abertura acionada por pedal de cantos arredondados e resistentes ao tombamento. 

 

4.5 Os resíduos líquidos são acondicionados em recipiente resistente, compatível com o líquido, rígidos e estanques, 
com tampa rosqueada e vedante. 

 

4.6 Sacos e recipientes para acondicionamento contendo simbologia específica para cada tipo (grupo) de resíduo NBR 
7500 da ABNT. 

 

4.7 A rotina do serviço contempla outras formas de acondicionamento e identificação para materiais passíveis de 
reciclagem. 

 

5 Etapa do manejo: TRATAMENTO PRIMÁRIO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

5.1 Os resíduos líquidos (esgoto e águas servidas) são tratados antes de lançados ao corpo d’água (RDC 50/2002).  

5.2 Resíduos alimentares (orgânicos) sem contato com fluídos corpóreos são encaminhados para compostagem.  

6 Etapa do manejo: TRANSPORTE INTERNO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

6.1 O transporte interno dos RSS é realizado separadamente de acordo com o grupo e em recipiente específico 
conforme a classificação. 

 

6.2 Resíduos biológicos e comuns são coletados separadamente.  

6.3 O transporte interno é realizado em recipiente de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada 
ao corpo do equipamento identificado com o símbolo correspondente ao risco (com válvula de dreno ao fundo – 
recipiente acima de 400L). 

 

6.4 São observados os limites de carga para transporte pelos trabalhadores.  

7 Etapa do manejo: ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

7.1 Os resíduos são armazenados temporariamente em sacos específicos e identificados dentro de recipiente específico,  
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identificado, com tampa e trava de difícil abertura. 

7.2 Os resíduos não são armazenados junto com outros materiais.  

7.3 O local de armazenamento não é de acesso fácil e é livre de contaminação durante a coleta e transporte definitivo.  

7.4 O abrigo de armazenamento é dotado de piso e paredes, lisas, conservadas e de material lavável com área suficiente 
(2 m²) e com identificação. 

 

7.5 O local de armazenamento externo fornece segurança quanto à entrada de pessoas não autorizadas e animais.  

7.6 Existem locais diferentes para armazenamento dos diferentes grupos de resíduos.  

7.7 O local de armazenamento é higienizado após cada coleta.  

8 Etapa do manejo: HIGIENIZAÇÃO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

8.1 Existe local específico para higienização e guarda dos matérias/equipamentos utilizados no manejo dos RSS.  

9 Etapa do manejo: COLETA E TRANSPORTE EXTERNO (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

9.1 Os trabalhadores estão paramentados adequadamente (vestimentas e EPI).  

9.2 A coleta e transporte externo são realizados por veículos específicos e identificados.  

10 Etapa do manejo: TRATAMENTO FINAL (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

10.1 A unidade geradora encaminha todos os resíduos para a empresa terceirizada para tratamento, evitando a 
contaminação da água, solo e ar. 

 

11 Etapa do manejo: DESTINAÇÃO FINAL (RDC 306/04 e Lei Federal 12.305/10) 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

11.1 O resíduo comum não é dispensado em lixões, seguindo o processo de reaproveitamento ou destinação final em 
aterro sanitário. 

 

12 ANÁLISE DOCUMENTAL: ETAPAS DO GRSS, SAÚDE DO TRABALHADOR E GESTÃO 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

12.1 Os reservatórios de água são higienizados semestralmente com registro em livro específico.  

12.2 As tubulações de água recebem manutenção preventiva.  

12.3 A análise periódica da água é realizada por órgãos competentes.  

12.4 Trabalhadores de saúde treinados para adequada segregação.  

12.5 Protocolo ou normas de GRSS documentadas e inseridas na rotina do estabelecimento.  

12.6 Existe roteiro pré-definido com horários não coincidentes com o maior fluxo da demanda e de atividades para 
transporte dos RSS. 

 

12.7 Os trabalhadores recebem treinamentos periódicos referentes ao processo de GRSS.  

12.8 O trabalhador responsável pela higienização utilizado no manejo dos RSS é treinado e passam por capacitação 
constante. 

 

12.9 A coleta e o transporte externo são realizados por trabalhador qualificado (treinado).  

12.10 A empresa terceirizada que realiza o tratamento dos resíduos é certificada por órgão competente.  

12.11 O tratamento final é adequado por tipo de resíduo sendo encaminhado pela empresa relatório para o responsável 
legal pelo PGRSS na rede básica. 

 

12.12 A destinação final dos resíduos é realizada após tratamento em aterro sanitário licenciado pelo órgão ambiental  
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competente. 

12.13 Em caso de acidente e doença, é realizada a notificação do mesmo para o CEREST e segue-se um protocolo de 
condutas para não comprometer a saúde do trabalhador. 

 

12.14 Medidas de biossegurança coletiva e individual são adotadas durante o processo de GRSS para evitar 
comprometimento à saúde humana e ambiental. 

 

12.15 A unidade possui o PGRSS.  

12.16 Existe equipe específica responsável pelo treinamento e normatização do GRSS.  

12.17 As atividades inerentes ao processo GRSS são realizadas de acordo com o conceito de sustentabilidade da Lei 
Federal 12.305/10. 

 

12.18 As bases legislativas são cumpridas no desenvolvimento do GRSS.  

12.19 Todos os profissionais possuem conhecimento sobre todas as etapas do processo de GRSS.  

12.20 A gestão possui preocupação em executar o processo livre de impactos socioambientais por administrar 
participativamente o processo de GRSS sendo comprovado por registro das ações comprobatórias na unidade ou na 
secretaria de saúde. 
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APÊNDICE B PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE SOBRE A SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NÚMERO DE ORDEM: DATA: CÓD. UNIDADE 

NOME ENTREVISTADO: A.1 IDADE: 

A.2 SEXO:   

 Feminino 

 Masculino 

A.3. PROFISSÃO: B. ESTADO CIVIL: 

C. NÍVEL DE ESCOLARIDADE: D. SALÁRIO (SM): 

E. FILHOS:  

 Sim 

E.1 Quantos?______________ 

 Não 

F. OCUPAÇÃO: 

G. TEMPO DE SERVIÇO: 

H. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 

I. SITUAÇÃO VACINAL:  

 Completa (3 doses de HEP B, DT (reforço), Febre Amarela, H1N1, Meningite e 
Dupla viral) 

 Incompleta  
Obs.:_______________________________________________ 
 

J. Já sofreu acidente de trabalho decorrente do GRSS? 

 Sim 
J.1 Qual?_________________________________ 

 Não 

K. Notificou o acidente ou doença: 

 Sim 

 Não 
K.1 Por quê?__________________________________________ 

     K.2 Conduta:__________________________________________ 

L ETAPA DO GRSS QUE PARTICIPA NA UNIDADE: 

 Geração 

 Segregação 

 Acondicionamento 

M. Recebeu treinamento para GRSS: 

 Sim 

 Não 
N. Se sim, frequência: 
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 Higienização 

 Coleta e Transporte interno 
 

 

 Admissional. 

 1vez 

 1 vez no ano 

 Semestralmente 

 + de 2 vezes no ano. 

1.B PERCEPÇÃO - SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO DE GRSS 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

1.1.B. O que você entende por resíduo?   

1.2.B  Qual a diferença entre rejeito e resíduo?  

1.3.B. O que os resíduos representam em sua vida pessoal e profissional?  

1.4.B O que significa gerenciamento de resíduos de serviço de saúde?  

1.5.B Você considera que a sua forma de atuar interfere no GRSS? Como?  

1.6.B A forma de GRSS atual, desenvolvida por você nesta unidade, reduziu o consumo e geração de RSS?   

1.7.B Você utiliza EPI durante o processo de GRSS? Quais? Em quais etapas?  

1.8.B Você se sente seguro em relação a geração e manejo dos RSS, a respeito da técnica e conhecimento sobre o 
assunto? 

 

1.9.B Você se sente responsável pelo gerenciamento dos RSS na US?  

1.10.B Você acha que os resíduos produzidos diariamente nesta unidade poderiam ser reaproveitados?   

1.11.B Como você separa e acondiciona os resíduos produzidos por você nessa unidade?   

1.12.B O transporte interno destes resíduos na unidade é correto? Por quê?  

1.13.B Você sabe qual a quantidade de resíduos que você produz diariamente em sua ocupação? Quantos gramas?  

1.14.B Você sabe para onde vão os resíduos que você produz e o que é feito com ele?  

1.15.B Quais os dias em que é realizada a coleta dos RSS dos grupos biológico-químico e do comum?   

1.16 Como são recolhidos e transportados os resíduos comuns e os biológico/químicos em nível externo até a sua 
destinação final? 

 

1.17.B Qual sua opinião sobre a reciclagem?   

1.18.B O que você entende por sustentabilidade?  

1.19.B Você considera o GRSS atual sustentável?   

1.21.B Como você se sente a respeito do GRSS na unidade?  

1.22.B Você considera importante o cumprimento de normas para o GRSS?   

1.23.B Existe programa, lei ou plano na atenção básica instituindo treinamento relativo a manejo dos RSS?  

1.24.B O que é o PGRSS?  

2.B. PERCEPÇÃO - IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 0  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 

2.1.B O que você entende por meio ambiente?  

2.2.B Quais os principais problemas ambientais e sociais da área adstrita à unidade?  
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2.3.B Existe problema com relação aos RSS na sua unidade?  

2.4.B Se eles existem ou existissem, quais as consequências decorrentes destes problemas?  

2.5.B Existe equipe responsável pelas questões ambientais na rede básica de saúde (secretaria de saúde)?  

2.6.B O que você entende por impacto?  

2.7.B Quais doenças que podem ser causadas quando o RSS é dispensado em local inadequado, como lixões?  

2.8.B Em sua casa ou no trabalho, você separa o lixo orgânico, inorgânico e encaminha para reaproveitamento?   

2.9.B Você joga lixo na rua?  

2.10.B Você lava com que frequência as mãos com sabão na unidade?   

2.11.B Você realiza limpeza concorrente do seu local de trabalho?  

2.12.B Os produtos utilizados pela unidade são biodegradáveis?  

2.13.B O gerenciamento de resíduos atual da US causa impactos sociais?   

2.14.B O gerenciamento de resíduos atual da US causa impactos ambientais?   

2.15.B Estes impactos são importantes?   

2.16.B Você se sente responsável por estes impactos?  
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 APÊNDICE C  IMAGENS DA ESTRUTURA FÍSICA E ETAPAS DO GRSS NAS URBS. ITAJUÍPE-BA, 2012. 
 

      

 

 

FOTOGRAFIA 1 Fotografias da estrutura física e etapas do GRSS nas URBS. Itajuípe/Ba. 
 
Fonte: Autor. 
 

 


