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RESUMO

Os critérios ministeriais estabelecidos para o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde e para a segurança dos trabalhadores envolvidos com este tipo
de descarte propõem o exercício da melhoria contínua para a obtenção de
resultados cada vez mais satisfatórios. A adoção de indicadores pode facilitar
sobremaneira a condução desse trabalho, pois são capazes tanto de mostrar os
caminhos a serem seguidos (indicadores qualitativos), quanto corroborar, com
resultados, as tendências apontadas (indicadores quantitativos). Adotando
questionários e roteiros padronizados em visitas a dois hospitais acreditados pela
Joint Commission International, ambos com experiências bem-sucedidas em seus
respectivos sistemas de gerenciamento de resíduos, procurou-se conhecer
processos, entender a evolução das conquistas, identificar problemas cotidianos e
apurar resultados, sempre com o objetivo de valorizar as soluções encontradas,
amparando-a em consistentes indicadores qualiquantitativos, para garantir que
sirvam de referência para a implantação, melhoria e manutenção de outros Planos
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS.

Palavras-chave:
PGRSS, resíduo de saúde, indicador de desempenho, segurança hospitalar.

	
  

	
  

ABSTRACT
Performance indicators for the assessment of healthcare waste management
The ministerial criteria established in Brazil for managing waste from healthcare
services and for the safety of the workers involved in this type of disposal propose
aiming for continuous improvement to obtain increasingly satisfactory results. The
adoption of indicators can greatly facilitate this work, as they are capable of both
showing the paths which should be followed (qualitative indicators), and of
corroborating, with results, the tendencies shown (quantitative indicators). By using
standardized questionnaires and set routines in visits to two hospitals accredited by
the Joint Commission International, both with successful experiences in their
respective systems of waste management, we sought to get to know the processes,
to understand the development of achievements, to identify day to day problems
and to gather results, always aiming to value the solutions found, supporting them
with consistent qualiquantitative indicators, in order to guarantee that they can be
used as a reference in the implementation, improvement and maintenance of other
Plans

for

the

Management

of

Healthcare

Services

Waste

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS).

Keywords:
Healthcare waste management, performance indicator, hospital safety.
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1 INTRODUÇÃO
Os encaminhamentos relacionados à gestão dos resíduos de serviços de
saúde – RSS têm ocupado, há muito tempo, as pautas de discussão de diversos
setores da sociedade civil organizada em muitos países. No Brasil, o assunto é
objeto de trabalho sistemático desde o final da década de 1970, mas somente a
partir de 2004 recebeu forte impulso, com a inédita parceria entre os ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente e os esforços conjuntos para publicar duas importantes
resoluções com força de lei, amparadas, naquele mesmo período, por norma
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, regulando as condições laborais
adequadas para estabelecimentos de saúde.
O tema tem evoluído constantemente com o surgimento de novas
tecnologias e processos de avaliação, envolvendo e motivando empreendimentos de
saúde interessados em aperfeiçoar o emprego de recursos como energia, matériaprima, água, insumos reaproveitáveis, entre outros, sempre em busca de redução de
riscos laborais, eficiência nos processos, melhoria no manejo e descarte consciente,
com amplos benefícios ambientais e resultados econômicos para a instituição.
O crescente número de estabelecimentos que lidam com resíduos de
saúde tem exigido das autoridades responsáveis pela vigilância sanitária, a
implantação e a atualização de protocolos específicos, não só para procedimentos e
condutas quando do atendimento do paciente – cliente ou hóspede –, mas também
quanto ao correto tratamento e destinação dos resíduos gerados. No entanto, não
basta apenas que tais protocolos sejam implantados. É importante verificar se a
implantação está sendo conduzida com critério, monitorar os benefícios gerados e
acompanhar a evolução e a validade dos resultados obtidos.
Além dos hospitais e postos de saúde, de certa forma já integrados em
algum sistema de conscientização a respeito da gestão dos resíduos de saúde, a
atual legislação também abarca ambulatórios, clínicas odontológicas, farmácias,
clínicas de estética, clínicas veterinárias, centro de controle de zoonoses, salões de
beleza e estúdios de tatuagem, bem como os serviços de acupuntura e de
atendimento domiciliar (homecare). Apesar de toda regulamentação, muitos dos
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empreendimentos citados ainda atendem em condições precárias, de quase
completa inobservância à legislação vigente.
As atuais propostas de gestão integrada de resíduos priorizam a não
geração, a minimização da geração e o reaproveitamento dos descartes, quando
possível, a fim de se evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, a segurança
do trabalhador e a saúde pública. É importante, porém, não apenas nortear as
atividades que culminarão com a elaboração de um modelo prático para implantação
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, item
obrigatório a todo estabelecimento ligado ao setor de serviço de saúde no Brasil,
mas aperfeiçoar continuamente seus desempenhos e resultados.
Ferramentas de avaliação desse desempenho são apresentadas como
indicadores e devem ser aplicadas para proporcionar conhecimento detalhado sobre
determinado sistema ou assunto desejado. Assim, no processo decisório, tais
indicadores são considerados importantes marcos para a elaboração de políticas de
gestão em diversos setores, em particular os ligados à prevenção de riscos e
acidentes e às questões ambientais.
Por estes motivos, é fundamental desenvolver não apenas dispositivos
que permitam a universalização de boas práticas profissionais, mas estimular a
criação e o aprimoramento de indicadores, permitindo aos administradores dos
estabelecimentos de saúde, em particular hospitais, acompanhar os avanços e as
necessidades inerentes ao sistema de gestão de resíduos ali implantados. Com isso,
espera-se não só uma melhor compreensão dos objetivos preconizados pelo
PGRSS, mas o aprimoramento do modelo implantado, estimulando a obtenção de
resultados cada vez melhores em favor da saúde pessoal do trabalhador, da
qualidade do meio ambiente e da segurança das comunidades que dependem da
prestação de um bom serviço de saúde, seja ele público ou particular.
Ao propor indicadores de desempenho para o gerenciamento de resíduos
de saúde em estabelecimento hospitalar, deve-se ter em mente que sua aplicação
seja capaz de mostrar com clareza a importância do tema ao seu quadro de
profissionais, envolvendo-os com a dinâmica, a abrangência, os resultados e as
exigências contidas em um sistema naturalmente complexo e que envolve riscos de
toda natureza. Atualmente, boa parte dos estabelecimentos de saúde no País
sequer possui o PGRSS implantado ou, quando o tem, é comum que sirva apenas
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para cumprir as exigências legais vigentes. E no que diz respeito aos hospitais, são
inúmeros os casos em que administradores encaram seus referidos planos como
meras formalidades, entendendo-os como uma série de planilhas e formulários a
serem preenchidos para fins de fiscalização.
Apesar de sempre buscar objetivos comuns, cada sistema de
gerenciamento de resíduo, bem como seu PGRSS, é talhado para atender
especificidades de seu respectivo estabelecimento. Este aspecto não impede,
porém, que experiências bem-sucedidas possam ser adaptadas a outras realidades.
O que se espera desta pesquisa é que ele seja capaz de oferecer o passo
seguinte: dar sentido à busca contínua pela melhoria do PGRSS e de dispositivos
correlatos à gestão dos resíduos de saúde e propor um conjunto de indicadores que,
se aplicados, deverão facilitar a análise de desempenho de sistemas de
gerenciamento e controle dos resíduos de serviços de saúde. Tal conjunto de
indicadores, bem como as diretrizes para seu uso, aqui propostos, deverão
apresentar características que os habilite para avaliação e melhoria do PGRSS em
qualquer estabelecimento gerador de RSS, em particular os hospitalares.
Por fim, a adoção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde deve ter como ponto de partida a conscientização do profissional
da saúde, alertando-o para a importância, a abrangência e a complexidade do
assunto. É fundamental que esta categoria de trabalhadores tenha claro
entendimento de que somente controlando os riscos inerentes a tais resíduos e
melhorando continuamente as ações em torno das ações preconizadas no PGRSS,
serão evitados eventuais danos causados ao meio ambiente, à saúde pública e,
principalmente, ao próprio profissional.
Com tais elementos, pretende-se justificar o desenvolvimento do presente
trabalho, cujos resultados, espera-se, sirvam de subsídios e estímulo para esforços
de melhoria contínua na gestão de resíduos sólidos nos estabelecimentos
hospitalares e demais serviços de saúde.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho foram subdivididos em geral e específicos.
2.1 Geral
Propor conjunto de indicadores e diretrizes para avaliação da eficiência do
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde em estabelecimentos
hospitalares.
2.2 Específicos
a) Identificar os aspectos críticos para a adequada implantação e

manutenção do PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde em estabelecimentos hospitalares;
b) Avaliar se o conjunto de indicadores atualmente utilizados para

aferição de resultados da aplicação do PGRSS nos estabelecimentos
estudados é satisfatório para a manutenção de um programa eficiente
de melhoria contínua;
c) Propor ajustes nos indicadores relacionados ao PGRSS de hospitais,

observando a aplicação de padrões internacionais de avaliação a fim
de que possam contribuir de maneira eficaz para os programas de
melhoria contínua.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Regulamentações na área de resíduos de serviços de saúde
Uma das grandes implicações da vida urbana é o elevado consumo de
bens e serviços que, obrigatoriamente, está associado à geração de resíduos. Hoje,
apenas uma pequena parte da população brasileira vive no campo. Segundo o IBGE
(2011), dos 198 milhões de brasileiros, 81% vivem em cidades.
A geração contínua de resíduos é característica intrínseca a maioria das
atividades humanas. Resíduos sólidos, emissões atmosféricas e lançamento de
efluentes causam impactos progressivos, cumulativos e, muitas vezes, irreversíveis
ao meio ambiente e à saúde de toda a população, sendo mais ou menos graves
independentemente do local onde são gerados.
Dentre os resíduos, muita atenção tem sido dispensada aos rejeitos dos
serviços de saúde. Sua importância não se dá exatamente pelos volumes gerados,
mas pelo potencial de risco que representam à saúde pública, aos trabalhadores que
os manuseiam e ao meio ambiente.
Schneider et al. (2004, p.10) mostram que a preocupação é antiga e citam
pesquisa de 1903, que relata dados de W. F. Morse dando conta que pessoas
haviam contraído doenças infecciosas devido ao manuseio de materiais e insumos
contaminados, oriundos de hospitais. Neste mesmo trecho, os autores mencionam
que o primeiro incinerador para resíduos dessa natureza havia sido instalado em
Nova Iorque, no ano de 1891, e também citam os estudos de W. J. Overton, em
1937, para a obtenção de energia a partir da queima de resíduos hospitalares. Os
autores ainda alertam para a inadequação do uso de restos alimentares de
pacientes enfermos na alimentação de suínos. Citando compilações feitas em 1976
por E. Genatios, a respeito de soluções para o problema dos resíduos de saúde na
Europa, os autores relatam que os artigos mais antigos sobre o assunto datam da
década de 1920.
Apesar dos esforços e estudos sobre o tema, Schneider et al. (op. cit.,
p.11) são categóricos ao afirmar que “os conceitos básicos quanto às definições e às
terminologias utilizadas não estão devidamente consolidadas”, mostrando que, até
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2004, não havia consenso sobre o tema, ainda que diversas normas e resoluções
tivessem sido publicadas durante a década de 1990 e início dos anos 2000.
Pioneira nesse esforço, a Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT publicou, em 1993, uma série de Normas relacionadas aos resíduos de
serviços de saúde, algumas delas atualizadas recentemente: a NBR 12807, que
trata da terminologia dos RSS (ABNT, 2013b); a NBR 12808, que versa sobre a
classificação (ABNT, 1993a); a NBR 12809, que estabelece critérios para manuseio
(ABNT, 2013c); e a NBR 12810, que orienta a coleta dos RSS (ABNT, 1993b).
Infelizmente, dois desses documentos – a NBR 12807 e a NBR 12809 – ficaram por
quase uma década à margem do que rege a RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004)
empurrando para o anacronismo, durante todo esse tempo, seus conteúdos.
Somente recentemente, entre abril e maio de 2013, esses documentos foram
atualizados. Por suas peculiaridades, os textos das demais normas se mantêm
atuais e são observados por parte dos fabricantes e prestadores de serviços.
A busca da universalização do atendimento de qualidade, em particular
na rede pública, e o alto índice de descartabilidade dos insumos utilizados pelo setor
de saúde acabam por gerar expressivo e crescente volume. Além desses aspectos
elementares, os RSS devem merecer atenção especial por apresentarem
composições e características muito diversas, o que exige conhecimento específico,
treinamento constante e atenção redobrada de todos os envolvidos com seu manejo
e descarte (RODRIGUES; RICHTMANN, 2009).
No que diz respeito à gama e à natureza dos resíduos gerados pelos
estabelecimentos de serviço de saúde, há muito mais do que rejeitos orgânicos e
potencialmente infectados, provenientes de procedimentos clínicos ou cirúrgicos.
Apesar de esses materiais estarem associados à elevada umidade e poderem se
transformar em verdadeiros meios de cultura para a proliferação de microorganismos, de vetores e de eventuais patógenos causadores de doenças, há
também os resíduos de natureza química e radioativa, além dos perfurocortantes,
que reúnem insumos que foram contaminados com resíduos de todas as naturezas.
Além desses descartes, há também os rejeitos comuns, análogos em
periculosidade aos domiciliares, e passíveis de segregação para processos de reuso
e reciclagem. Rejeitos de naturezas muito diversas são, portanto, comuns ao
cotidiano do ambiente de saúde (ANVISA, 2004).
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Segundo a norma brasileira NBR 10004 (ABNT, 2004), em decorrência
dos riscos potenciais que oferecem ao meio ambiente e à saúde pública
(inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade), os resíduos
sólidos podem ser classificados em:
a) Classe I – Perigosos;
b) Classe II – Não perigosos, subdividida em:

• Classe II A – Não perigosos, não inertes;
• Classe II B – Não perigosos, inertes.
Constata-se, portanto, que algumas das frações dos resíduos dos
estabelecimentos de saúde podem ser classificadas como Classe I – Perigosos. De
fato, considerando o universo dos RSS, quatro dos cinco grupos estabelecidos na
classificação atual proposta pela RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004) e Resolução
Conama 358 (CONAMA, 2005) apresentam pelo menos alguma característica que
os enquadram como resíduo Classe I. Segundo a RDC Anvisa 306 (op. cit.), as
atividades desenvolvidas nas dependências de um estabelecimento de saúde
podem dar origem a resíduos de cinco grandes naturezas, conforme classificação a
seguir:
a) Grupo A – Resíduos com risco biológico, com potencial presença de

agentes infectantes e patogênicos que, por suas características
podem apresentar risco de contaminação;
b) Grupo B – Resíduos químicos, que apresentam substâncias com

características de corrosividade, reatividade, volatilidade, toxicidade e
inflamabilidade, as quais podem apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente;
c) Grupo C – Rejeitos radiológicos, com materiais resultantes de

atividades humanas que contenham radionuclídeos e potencial
contaminação radioativa, de acordo com os limites especificados pela
CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. São produzidos
apenas por estabelecimentos que prestam serviços de imagem por
contraste e ou que prestem tratamento oncológico;
d) Grupo D – Resíduos comuns, que não apresentem risco biológico,

químico ou radiológico e que não possuam perfurocortantes.
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Equiparáveis aos resíduos domiciliares, este grupo inclui tanto os
resíduos

orgânicos

como

os

com

potencial

possibilidade

de

reciclagem;
e) Grupo E – Resíduos perfurocortantes (PCT), representados por todas

as peças ou instrumentos capazes de perfurar, cortar ou escarificar os
tecidos humanos, inoculando potenciais elementos patogênicos
existentes no meio ou oriundos de outro indivíduo.
A Figura 1 apresenta a simbologia utilizada na identificação de cada um
dos grupos de RSS estabelecidos pelo atual sistema brasileiro de leis e normas.

Figura 1 – Simbologia utilizada na identificação dos grupos que compõem os RSS.
Fontes: NBR 7500 (ABNT, 2013): RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004).
A carência de estudos sistemáticos a respeito do assunto faz com que as
estimativas acerca da geração de cada grupo de resíduo variem muito de autor para
autor. A Anvisa (2006) divulga números históricos publicados pela OMS, que
mostram a produção média de RSS em um hospital distribui-se em 10% para os

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

23	
  

resíduos do Grupo A, 3% para os resíduos do Grupo B, 1% para os resíduos do
Grupo C e 1% para resíduos do Grupo E. Representando a maior fatia dos RSS,
com cerca 85% do total gerado em estabelecimentos hospitalares, estão os resíduos
do Grupo D, que não apresentam periculosidade.
Marques e Ferreira (2006) apontam cifras de 12% para os resíduos
perigosos (grupos A, B, C e E) gerados no hospital que foi objeto de seus estudos,
enquanto os resíduos comuns representavam cerca de 88%.
Valadares (2009) apresenta outras estimativas e aponta que os resíduos
infectantes (grupos A e E) produzidos em um hospital típico, representam
aproximadamente 5% do total, podendo chegar facilmente a 30% na fase inicial de
operação do estabelecimento e da implantação de seu PGRSS. Outros estudos
afirmam que os resíduos perigosos são gerados na proporção de 10 a 15% do total,
sendo o restante resíduo comum. Entretanto, a representatividade dos resíduos
infectantes, no universo de RSS, varia de autor para autor, ou seja, de 10 a 30% do
total produzido pelos estabelecimentos de saúde (RISSO, 1993 apud VALADARES,
2009).
No final da década de 1940, os hospitais norte-americanos geravam,
diariamente, cerca de 3,5 kg de RSS por leito. Essa cifra subiu para 6 a 8 kg diários,
por leito, na década de 1980. No âmbito dos países latino-americanos, os estudos
iniciados em 1970 mostraram que a taxa de geração ficou entre 1 a 4,5 kg diários
por leito. Na região da África Subsaariana, os resultados obtidos variam entre 0,3 e
1,5 kg por leito, diariamente. Em linhas gerais, estima-se que países industrializados
geram, diariamente, entre 3 a 6 kg de RSS por leito e considera-se que de 5 a 20%
seja enquadrado como resíduo perigoso. Já em países menos industrializados ou
em regiões rurais, a quantidade gerada é menor e somente 2 a 10% são, de fato,
perigosos (HALBWACHS apud CUSSIOL, 2005).
Principalmente pela sua natureza tão diversa e complexa, os RSS, como
passaram a ser denominados a partir de 1993 pelas NBRs editadas nesse ano
(ABNT, 1993a; ABNT, 2013b; ABNT, 2013c), podem causar acidentes graves
quando manejados de forma incorreta ou desatenta. A epidemia de AIDS (Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida), no início da década de 1980, o avanço no
conhecimento a respeito das infecções cruzadas e hospitalares e o intenso esforço
da Organização Mundial de Saúde e da USEPA – United States Environmental
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Protection Agency, com inúmeras publicações a partir de 1987 (USEPA, 1991),
alertaram as autoridades de saúde do mundo inteiro a respeito do assunto, bem
como contribuíram para aumentar a ansiedade da população com relação a esses
resíduos (LICHTVELD, 1990 apud CUSSIOL, 2000).
No Brasil, as discussões avançaram significativamente na última década
do século XX e foram consolidadas no início dos anos 2000 por duas importantes
legislações já citadas neste texto: a RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004), editada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, e a Resolução Conama 358
(CONAMA, 2005), proposta pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama.
Ambos os instrumentos têm força de lei e trazem, em seu escopo, aspectos da
abrangência, classificação, procedimentos e métodos de trabalho para obtenção de
resultados satisfatórios no que concerne ao gerenciamento dos RSS. Também o
Ministério do Trabalho e Emprego expediu portaria estabelecendo as diretrizes
básicas para garantia das condições mínimas de segurança e saúde aos
trabalhadores em estabelecimentos de saúde. Esse último documento é conhecido
como NR-32 (BRASIL, 2005).
Em breve histórico, assim podem ser resumidos os principais aspectos da
evolução do tema no Brasil (RODRIGUES; RICHTMANN, 2009; ANVISA, 2007):
a) Década de 1970: assunto tratado com “bom senso”;
b) Portaria 53/1978, do Ministério do Interior;
c) 1978: Coleta e incineração, em São Paulo;
d) 1983: epidemia de AIDS e avanços no conhecimento de infecção

hospitalar;
e) 1987: publicações da OMS e EPA e normas da ABNT;
f)

1990: intensa discussão nos meios técnicos;

g) 1993: Resolução Conama 05 – Normas mínimas para tratamento de

resíduos sólidos; Diversas normas sobre RSS publicadas pela ABNT;
h) Década de 1990: estruturação do gerenciamento dos RSS nos

serviços de assistência à saúde, com implantação de infraestrutura e
criação de mercado de coleta e destinação de RSS;
i)

1997: crise dos RSS, deflagrada pelo fechamento de uma das três
unidades de incineração da cidade de São Paulo;
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2001: Resolução Conama 283 – Aprimoramento, atualização e
complementação dos procedimentos contidos na Resolução Conama
05/1993, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde;

k) 2003: mobilização do setor técnico-econômico da área da saúde
l)

2003: Resolução Anvisa 33 – Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;

m) 2004: Resolução Anvisa 306 – Regulamento Técnico para o

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em substituição à
RDC Anvisa 33/2003;
n) 2005: Resolução Conama 358 – Aprimoramento, atualização e

complementação dos procedimentos contidos na Resolução Conama
283/2001, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde;
o

o) 2005: Norma Regulamentadora n

32 – Diretrizes básicas para

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde;
o

p) 2007: Lei Federal n

11.445 – Estabeleceu a Política Nacional de

Saneamento Básico – PNSB;
o

q) 2010: Lei Federal n

12.305 – Estabeleceu a Política Nacional de

Resíduos Sólidos – PNRS.
Também neste período, em particular nas últimas duas décadas, a
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou ou atualizou uma série de
diretrizes técnicas para classificação, manuseio, transporte e fabricação de insumos,
as quais dão suporte à implantação de programas de gestão de RSS nos
estabelecimentos de saúde. Até o momento, foram publicadas as seguintes normas
técnicas sobre o assunto:
a) NBR 12807: RSS – Terminologia dos resíduos de serviços de saúde;

última revisão: 2013;
b) NBR 12808: RSS – Classificação dos resíduos de serviços de saúde;

desde 1993;
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c) NBR 12809: Manuseio dos resíduos de serviços de saúde; última

revisão: 2013;
d) NBR 12810: Coleta dos resíduos de serviços de saúde; desde 1993;
e) NBR 13853: Coletores para RSS perfurocortantes – Requisitos e

métodos de ensaio; desde 1997;
f)

NBR 9190: Classificação de sacos plásticos para acondicionamento
de RSS; atualmente cancelada;

g) NBR 9191: Especificação de sacos plásticos para acondicionamento

de RSS; última revisão: 2008;
h) NBR 13221: Transporte de resíduos; última revisão: 2010;
i)

NBR 14725 – Parte 4: Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos – FISPQ; última revisão: 2012;

j)

NBR 10004: Classificação dos resíduos sólidos; última revisão: 2004;

k) NBR 7500: Identificação para o transporte terrestre, manuseio,

movimentação e armazenamento de produtos; última revisão: 2013.
Com a vasta gama de pesquisas, legislações e normas disponíveis sobre
o tema, tem-se o pano de fundo, em termos de marco teórico e legal, para a
implementação das mudanças pretendidas para as práticas do setor, em relação à
geração, manejo e destinação dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde.
Apesar dos avanços, a gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
ainda consiste um problema crônico, de solução complexa e a cada dia mais
distante, caso não sejam tomadas atitudes concretas e efetivas a respeito. A recente
aprovação da Política nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010)1 é
mais uma tentativa de lançar luz sobre o tema e mobilizar esforços com o objetivo de
disciplinar a gestão integrada e contribuir para mudança dos padrões de produção e
consumo no País.
A PNRS prevê o equacionamento da geração, do armazenamento, da
coleta e da disposição final dos resíduos, reforçando o que já preconizam a RDC
Anvisa 306, de dezembro de 2004, e a Resolução Conama 358, de maio de 2005.
Além disso, a PNRS preconiza aspectos como “manejo de resíduos sólidos, com
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos
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  A PNRS tramitou no Congresso Nacional durante décadas, sendo a primeira proposta feita em 1989.	
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custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira” (art. 2o, item X), incentivando fortemente a adoção de
práticas caracterizadas como “logística reversa” (art. 20 a 23).
Com a PNRS, o arcabouço regulatório necessário para alavancar o
desenvolvimento da gestão de resíduos no Brasil fica completo, mas obriga, porém,
que se realizem mudanças importantes nos sistemas adotados até agora. A Figura
2, proposta pelo autor, mostra, de forma simplificada o ciclo desejado para os
resíduos sólidos no País, incluindo não só os conceitos de logística reversa e saúde
ambiental, mencionados na PNRS, mas também o de saúde coletiva.

Figura 2 – Fluxos possíveis para os resíduos sólidos a partir da implantação da
PNRS. Diagrama simplificado.
Fonte: adaptado de SILVA; KULAY, 2006.
Apesar da quantidade de instrumentos legais existentes, o sucesso na
implantação e o adequado cumprimento dos planos de gerenciamento dos resíduos
de saúde no Brasil, infortunadamente, ainda estão restritos a alguns poucos centros
de excelência e a um número reduzido de municípios. A carência de indicadores de
avaliação também se destaca. Este cenário reflete alguns aspectos relevantes, dos
quais três se destacam.
O primeiro diz respeito ao relativo curto período decorrido desde o
estabelecimento das normas até o presente momento. Entre a publicação da lei e
seu pleno cumprimento por parte do estabelecimento de saúde, é natural que esteja
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previsto um período para a difusão do texto e a adoção de medidas para o seu
cumprimento. Tais medidas não se restringem apenas à adaptação de estruturas,
aquisições de equipamentos e obtenção de licenças. O convencimento das
lideranças, bem como o envolvimento e o treinamento de todo pessoal, são peçaschave para obtenção de bons resultados.
O segundo trata da complexidade e a própria dinâmica do tema,
resultando, inclusive, em falhas na fiscalização. Os procedimentos exigidos para o
correto gerenciamento dos resíduos provenientes dos serviços de saúde são
numerosos e relativamente complexos, dependendo de um plano de trabalho que
oriente, articule e coordene as ações propostas. Constantes avanços tecnológicos
observados na área também contribuem para a busca de melhoria contínua, com
avaliação periódica dos resultados obtidos e ajuste das metas estabelecidas.
O terceiro aspecto trata justamente dos programas de treinamento e
envolvimento de pessoal. É fundamental que todos os colaboradores do
estabelecimento de saúde recebam treinamento adequado, em diversas esferas e
níveis de aprofundamento. Isso deve ocorrer em função dos resultados de
avaliações periódicas e com o claro objetivo de se atingir as metas propostas,
redefinidas periodicamente. O treinamento deve oferecer a oportunidade ímpar de
integração dos colaboradores com o grupo, além do envolvimento pessoal de cada
um com os compromissos inerentes à atividade de profissional da saúde. A prática
correta sedimenta o conhecimento adquirido que, por sua vez, realimentará o
refinamento da prática. O ciclo se torna crescente e abre portas para a inovação.
3.2 Resíduos de serviços de saúde, impactos ambientais e riscos ocupacionais
O descarte inadequado de resíduos tem produzido passivos ambientais
capazes de comprometer o padrão aceitável dos recursos naturais e a qualidade de
vida das atuais e futuras gerações, pondo em risco a manutenção do conceito de
saúde ambiental. Segundo a OMS (1989), o conceito incorpora todos os elementos
e fatores que potencialmente afetam a saúde, desde a exposição a substâncias
químicas, elementos biológicos ou situações que interfiram no estado psíquico do
indivíduo, até aqueles relacionados com aspectos negativos do desenvolvimento
social e econômico.
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Os resíduos de serviços de saúde se inserem no contexto desta
problemática e vêm assumindo grande importância nos últimos anos. Como dito, até
a década de 1980 havia apenas a designação de resíduo perigoso para o lixo
proveniente de hospitais ou serviços correlatos, que tinham, praticamente, a mesma
destinação dos resíduos industriais. Ainda hoje, no Brasil, não é raro encontrar
evidências de pleno descaso com relação à disposição de RSS. A Figura 3 mostra a
infeliz convergência de alguns aspectos incompatíveis com a realidade de um país
que almeja posições de destaque no cenário internacional: disposição de lixo a céu
aberto (lixão), remessa de RSS para esse tipo de vazadouro, sem o mínimo cuidado
ou controle, e a presença de crianças brincando e trabalhando nesse ambiente.

Figura 3 – Flagrante de vazadouro a céu aberto onde famílias sobrevivem do lixo e
suas crianças brincam com resíduos provenientes de serviços de saúde.
Foto: autor desconhecido.
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Nos resíduos onde predominam os riscos biológicos deve-se considerar o
conceito de cadeia de transmissibilidade de doenças, que envolve características do
agente agressor, tais como capacidade de sobrevivência, virulência, concentração,
resistência e da porta de entrada do agente às condições de defesas naturais do
receptor. Nos resíduos de natureza química e radiológica, presentes em fatia ainda
menor do total gerado, uma série de aspectos físico-químicos orienta seus
respectivos enquadramentos no universo dos RSS.
Considerando esses conceitos e conforme já apresentado, as Resoluções
que dispõem sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – a RDC
Anvisa 306, que trata do fluxo interno dos RSS, e a Resolução Conama 358, com
foco no fluxo externo –, bem como a norma NR-32 – publicada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e que versa sobre segurança do trabalhador em ambiente de
saúde –, destacam a importância dada à redução na geração, à segregação na
fonte, à orientação para os resíduos que necessitam de tratamento e à possibilidade
de soluções inovadoras para disposição final, desde que aprovada pelos órgãos de
controle ambiental, de limpeza urbana e de saúde. Embora esses regulamentos
sejam de responsabilidades dos respectivos Ministérios, todos hegemônicos em
seus princípios e esferas de atuação, seus textos refletem a perfeita integração e a
necessária transversalidade para o desenvolvimento de trabalhos complexos e
urgentes.
O acompanhamento das legislações envolve todos os hospitais e
estabelecimentos de saúde, laboratoriais ou de ensino que gerem resíduos e
produtos capazes de causar danos à saúde humana e ao meio ambiente.
Independentemente da estatura e da estrutura do estabelecimento de
saúde, os organismos de vigilância sanitária estão incumbidos de realizar a
fiscalização das condições de todas as instalações, com objetivos claros de
assegurar padrões mínimos de saúde pública e ambiental, dentro e fora do
estabelecimento, além de garantir e promover a segurança laboral dos profissionais
envolvidos. Em suma, as regras valem para todos e devem ser postas em prática
por todos, com firme atuação dos órgãos fiscalizadores.
Essas regras definem o novo foco dos marcos regulatórios para a saúde e
o meio ambiente, criam o tripé geração-gestão-destinação e imputam maior
responsabilidade aos geradores de RSS. Este novo rumo está relacionado ao
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conceito de protocolo de saúde ambiental, que permite e obriga a todos os
estabelecimentos de saúde a elaboração do Plano de Gerenciamento pelos Serviços
de Saúde com critérios técnicos, capaz de espelhar a visão globalizada da gestão do
resíduo, do momento da sua geração à destinação final.
O modelo do PGRSS, portanto, deve atender ao padrão típico de um
protocolo de saúde ambiental. Além das tarefas relacionadas ao manejo de resíduos
propriamente ditos – segregação, fluxo e tratamento –, sempre de acordo com a
legislação vigente, o plano também deve prever treinamento constante, incluir
situações de emergência e garantir seu compromisso com o meio ambiente,
começando pela contratação de fornecedores devidamente licenciados. As regras
para implementação do PGRSS atendem aos marcos regulatórios para a saúde e
consideram o tripé geração-gestão-destinação, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – O modelo proposto para o PGRSS atende ao padrão típico de um
protocolo de saúde ambiental.
Fonte: elaborado a partir de Anvisa (2004) e Conama (2005).
Entretanto, a implantação do PGRSS é apenas o passo inicial. A etapa
seguinte deve se constituir da implantação de ferramentas que avaliem o progresso
dos resultados obtidos, sem a qual a gestão de resíduos não fará sentido. Somente
com a difusão e aplicação de modelo de análise de desempenho na gestão dos
resíduos de saúde, pode-se esperar a compreensão dos objetivos preconizados pelo
PGRSS, reforçando virtudes, identificando falhas e redefinindo metas.
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A gestão dos RSS envolve um conjunto de procedimentos, planejados e
implementados a partir de conhecimento técnico e científico, com a finalidade de
reduzir a produção de resíduos e dar destinação segura e eficiente, garantindo a
segurança dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e a conservação do
meio ambiente. Baseado no que preconiza a Agenda 21 para RSU e resíduos
perigosos (ONU, 1995 cap. 20), a Figura 5 mostra, em forma de diagrama, o cenário
atual e o que se espera para o futuro do gerenciamento de resíduos de saúde.

Figura 5 – Proposta para evolução do gerenciamento dos resíduos de saúde.
Fonte: adaptado de ONU (1995).
Para que este trabalho seja executado de maneira eficiente em um
estabelecimento de saúde, é importante que seja elaborado um Plano de
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde que leve em conta a estrutura
física do estabelecimento e seja compatível com as normas locais de coleta,
transporte e disposição final de tais rejeitos. Antes disso, porém, é necessário que
se prepare um diagnóstico da situação, a fim de identificar a realidade do
gerenciamento de resíduos no estabelecimento e as etapas que devem ser
priorizadas em sua implantação. A Figura 6 mostra a sequência básica para
elaboração desse diagnóstico, proposta por Cussiol (2008). Nos estabelecimentos
de maior porte, como são os de objeto desse estudo, o PGRSS está associado a
outras ferramentas comumente utilizadas na gestão de qualidade como fluxogramas,
histogramas, gráficos de controle, brainstorming, entre outros (CAMPOS, 1999).
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Figura 6 – Sequência de etapas para obtenção do diagnóstico que orientará a
implementação do PGRSS e do respectivo sistema de gerenciamento.
Fonte: adaptado de Cussiol (2008).
Os RSS apresentam riscos intrínsecos que se conectam a outros riscos
relacionados à instalação hospitalar onde são gerados e às condições laborais dos
vários colaboradores e pacientes ali presentes. Um de seus produtos é o mapa de
risco, proposto pela NR-5 (BRASIL, 1999), que usa a planta baixa de determinado
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ambiente, associada a uma escala cromática para identificar a possibilidade da
exposição ao risco e sua respectiva magnitude, como observado no Quadro 1.

Quadro 1 – Descrição dos riscos em ambiente de estabelecimento de saúde, com
proposta cromática para legenda.
Fonte: Cussiol (2008), Brasil (1999).
A seguir, será apresentada uma breve revisão dos riscos a que estão
sujeitos os profissionais da saúde e alguns de seus aspectos.
3.2.1 Risco biológico
É a probabilidade da ocorrência de um evento adverso em virtude da
exposição a um agente biológico. Para que uma doença se desenvolva, alguns prérequisitos devem ser atendidos, tais como: presença do agente infeccioso em
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número suficiente, hospedeiro suscetível e porta de entrada do agente no
hospedeiro, quer seja existente ou a ser criada (CUSSIOL, 2008).
Há inúmeros registros de acidentes envolvendo resíduos perfurocortantes
(agulhas, bisturis, vidraria de laboratórios etc.) contaminados por agente infectante,
que criam a porta de entrada no hospedeiro e acabam por atingir tanto médicos e
enfermeiros como também os colaboradores da limpeza e da coleta dos resíduos
que, muitas vezes, apresentam-se com baixa resistência e sem imunização
adequada (RISCO BIOLÓGICO, 2012).
3.2.2 Risco físico
Pode ser traduzido pela exposição dos profissionais a agentes físicos
como ruídos, vibrações, iluminação precária ou mal projetada, temperaturas
extremas, umidade excessiva e às radiações ionizantes, decorrentes de rejeitos
radioativos mal acondicionados ou armazenados de maneira imprópria, aguardando
decaimento.
No caso de estabelecimentos que operem equipamentos e substâncias
que emitam radiações ionizantes, devem ser implantadas e seguidas as orientações
do Programa de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos – PGRR, aprovado pela
CNEN (CNEN, 1985; ANVISA, 2006; CUSSIOL, 2008).
3.2.3 Risco químico
Refere-se à exposição de profissionais aos agentes químicos facilmente
encontrados no estabelecimento de saúde. As principais fontes são os
quimioterápicos (citostáticos, antineoplásicos etc.), os desinfetantes (álcool,
glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, clorexidina, entre outros),
líquidos de revelação (revelador, fixador e águas de lavagem), gases medicinais
(óxido nitroso), mercúrio e amalgamadores (ANVISA, 2006).
Em geral, a exposição a esses produtos ocorre por intermédio de poeiras,
névoas, gases, vapores ou mesmo o contato direto, quando mal acondicionadas ou
usadas indevidamente. O uso de equipamento de proteção individual – EPI
adequado é capaz de minimizar os riscos oferecidos por esses produtos, garantindo,
portanto, a manutenção da saúde e segurança das pessoas.
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3.2.4 Risco ergonômico
Está diretamente relacionado a problemas decorrentes de postura
incorreta, ritmo de trabalho excessivo, repetição de esforço, levantamento e
transporte manual de cargas, entre outros.
A minimização desse tipo de risco atinge bons níveis quando o ambiente
de trabalho está organizado e dispõe de equipamentos adequados e em bom estado
de funcionamento. Além de promover a capacitação permanente das equipes, é
importante planejar turnos equilibrados de atividade laboral e descanso (CUSSIOL,
2008).
3.2.5 Risco de acidente
Em geral, está diretamente associado à falha ou desatenção em alguma
etapa da cadeia de gerenciamento de resíduos ou armazenamento de produtos. Na
lavanderia, agulhas, escalpes, seringas, bisturis e tesouras são constantemente
encontrados entre campos operatórios, roupas e lençóis provenientes dos
ambulatórios e dos centros cirúrgicos. Por vezes, esses instrumentos aparecem
misturados a resíduos de outra natureza, acondicionados em recipientes que não
oferecem resistência adequada, e acabam por causar ferimento em profissionais de
outros setores. A falta de manutenção em equipamentos de uso geral é outra
importante fonte de acidentes.
Outras situações de risco têm lugar em abrigos de resíduos com
edificação subdimensionada ou com acesso inadequado, contentores em condições
precárias de uso ou mesmo instalações, improvisações e arranjos que favoreçam
explosões e incêndios. A falta da utilização de EPI adequado ou de boa qualidade
também favorece a exposição a situações de risco (CUSSIOL, 2008).
A aquisição de equipamentos seguros e confiáveis, a segregação correta
de resíduos, a sinalização adequada das instalações e a manutenção preditiva,
preventiva e corretiva de equipamentos, bem como a implantação do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto pela NR-9 (BRASIL, 1994),
associado a treinamento e capacitação da equipe, são aspectos fundamentais para
a prevenção contra tais riscos.
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3.2.6 Risco pela falta de conforto e higiene
É definido pela exposição do profissional à inadequação das condições
sanitárias no ambiente de trabalho. A falta de produtos de higiene pessoal, como
sabonete líquido e toalha descartável, a ausência ou a precariedade no fornecimento
de água potável para consumo, o não fornecimento de uniformes e de equipamentos
de proteção individual, são as principais situações potenciais para a ocorrência
deste tipo de risco (CUSSIOL, 2008).
Corrigir eventuais erros e implementar a NR-24, publicada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1993), que trata das Condições Sanitárias e de
Conforto nos locais de Trabalho são ações que podem minimizar riscos dessa
natureza.
3.2.7 O risco no gerenciamento de RSS
Segundo Cussiol (2008), gerenciar risco é controlar de forma eficiente os
riscos aos quais os trabalhadores estão expostos durante o desempenho de suas
tarefas, a fim de assegurar a saúde, prevenir acidentes e minimizar impactos
ambientais. O gerenciamento de riscos é, portanto, uma tarefa a ser implementada
por todas as partes envolvidas no processo e em todos os níveis da organização.
A partir de informações colhidas por profissionais do estabelecimento,
pelos relatórios de acidentes e mesmo por meio de pesquisas de satisfação de
clientes, pode-se construir um sistema de identificação de problemas, localizar
pontos de melhoria e propor intervenções para redução de falhas (HARADA, 2006).
Em linhas gerais, as ações para minimização de riscos, visando à
redução ou mesmo eliminação de ocorrências no ambiente de trabalho, englobam
uma série de medidas que incluem implantação de programas de alerta, treinamento
para que os trabalhadores consigam identificar os riscos envolvidos nas tarefas que
desenvolvem, eliminação de barreiras de comunicação entre as diversas esferas
hierárquicas, estímulo ao uso, manutenção e higienização de equipamentos de
proteção individual, entre outros. Ainda que se possa definir de muitas formas, o
gerenciamento de riscos sempre é considerado como processo (FELDMAN, 2008).
Como visto anteriormente, Cussiol (2008) cita uma série de riscos laborais
verificados em boa parte dos estabelecimentos de saúde. A maioria desses riscos

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

38	
  

está associada às características de cada resíduo e, principalmente, ao seu manejo
incorreto ou desatento. No entanto, outros fatores de risco, em particular de natureza
comportamental também devem ser destacados (REASON, 1997 apud FELDMAN,
2008):
a) Descuido, desatenção, descaso, negligência, imprudência e imperícia;
b) Ações automáticas, distração e esquecimento;
c) Memória longa, que armazena padrões diferentes dos reais ou atuais;
d) Falha na especificação e falta de informação;
e) Falta de conhecimento.

Ao redor do mundo, uma série de agências, associações, institutos e
grupos de trabalho se esforçam no sentido de desenvolver programas baseados em
pesquisas e estudos de casos, com o objetivo de semear e desenvolver a cultura de
segurança dentro das instituições. Ainda segundo Feldman (op. cit), os principais
assuntos envolvidos nas atuais pesquisas acerca da segurança de trabalhadores e
pacientes são:
a) Aprendizado do pensar sistêmico, relacionado ao envolvimento

individual em riscos e eventos adversos;
b) Aplicação de conceitos de psicologia cognitiva sobre tratamento de

informações e o entendimento de como são produzidos erros e falhas;
c) Compreensão do que está envolvido em uma boa equipe;
d) Conhecimento do que torna a comunicação eficaz;
e) Desenvolvimento de estratégias para compreensão e prevenção de

falhas, erros e danos;
f)

Percepção e ação na distinção entre falha, competência profissional e
fadiga por excesso de trabalho.

Associar gestão de risco em um estabelecimento de saúde ao manejo dos
resíduos perigosos que produz é fundamental para o sucesso do programa. A
percepção nem sempre clara sobre o risco, a complexidade das organizações de
saúde, o caráter multifatorial que envolve falhas nos processos e a sensibilidade que
o tema desperta fazem com que a tarefa, realmente, não seja de fácil execução
(FELDMAN, op. cit).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

39	
  

Avaliar o progresso do programa de gestão de RSS, no qual se inclui o
PGRSS, também é preponderante para que tais resultados positivos sejam
consolidados como conquistas efetivas, os problemas e suas causas sejam
identificados, possibilitando o avanço do debate público e a proposição das
ferramentas necessárias ao aprimoramento da gestão de resíduos, incluindo-se o
aperfeiçoamento do aparato legal disponível.
3.3 Cenário da gestão de RSS no Brasil
Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA
2006, 2007), apenas uma fração inferior a 2%, de tudo que é coletado de resíduos
residenciais e comerciais gerados diariamente no Brasil, pertence a essa categoria.
Desse total de RSS, apenas 10 a 25% necessitam de cuidados especiais.
Entretanto, a última edição da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
– PNSB-2008 (IBGE, 2010), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, mostra que a produção de RSS apresentou não só aumento de
volume, mas também ganhou maior representatividade entre os diversos segmentos
de resíduos sólidos, em relação ao apurado em anos anteriores. Apropriando-se de
base metodológica cada vez mais ampla e a partir de dados obtidos em
questionários respondidos por prefeituras, companhias estaduais ou municipais de
saneamento básico, fundações, consórcios intermunicipais, empresas privadas de
saneamento básico e associações comunitárias, a publicação traz uma série de
novidades e aponta algumas tendências para os resíduos sólidos urbanos (RSU) e
dedica levantamentos importantes sobre os resíduos especiais, em particular os
RSS.
Entre os anos de 1990 e 2000, a população brasileira cresceu 16,8%. No
mesmo período, a geração de RSU foi incrementada em 48% (IBGE, 2010; IBGE
2002 apud ANVISA, 2006). Já entre os anos de 2000 e 2008, a população cresceu
aproximadamente 11,7%, enquanto a produção total de RSU avançou pouco mais
de 13,6% (IBGE, 2010; IBGE, 2011), conforme observado a seguir, na Tabela 1.
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Tabela 1 – Crescimento populacional e evolução da produção de resíduos sólidos
urbanos e de RSS no Brasil, entre 2000 e 2008
2000

2008

Variação (%)

População (mil habitantes)

169.799

189.613

+ 11,67

Total de RSU produzido (t/dia)

228.413

259.547

+ 13,63

4.072

8.909

+ 118,78

Total de RSS coletado (t/dia)

Fonte: PNSB-2000 (IBGE, 2002); PNSB-2008 (IBGE, 2010).
Com relação aos resíduos de serviços de saúde, porém, as mudanças
foram bem mais sensíveis e apontaram crescimento de 118,8% no período
compreendido entre os anos de 2000 e 2008 (IBGE, 2002; IBGE, 2010). Ao analisar
esse fenômeno sob diversos pontos de vista, verifica-se que todos acabam por
convergir para o expressivo aumento da produção de RSS.
O principal fator desta tendência está na ampliação significativa da oferta
do serviço público de saúde, seguido pelo crescimento do grau de descartabilidade
apresentado pelos bens consumidos e também pelas características não
degradáveis de parte dos resíduos gerados, com ampla diversidade de produtos,
componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade.
Analisando apenas a variação da coleta de RSS entre os anos de 2000 e
2008, publicados por essas mesmas pesquisas (IBGE, 2002; IBGE, 2010), verificase importante aumento da fatia representada pelos RSS no cenário nacional de
resíduos, como pode ser constatado na Tabela 2.

Tabela 2 – Participação dos RSS em relação aos montantes de Resíduos Sólidos
Urbanos coletado e/ou recebido no Brasil entre 2000 e 2008
RSU

RSS

Participação (%)

Resíduo produzido em 2000 (t/dia)

228.413

4.072

1,78

Coletado e/ou recebido em 2008 (t/dia)

259.547

8.909

3,43

Fonte: PNSB-2000 (IBGE, 2002); PNSB-2008 (IBGE, 2010).
A Tabela 2 mostra que houve importante incremento relativo na produção
de RSS nos últimos anos. Considerando os dados obtidos em 2000, a participação
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dos RSS no montante de resíduos produzidos era de apenas 1,78%, índice muito
próximo à média de 2% divulgada historicamente pela Anvisa (2006, 2007).
Já a PNSB-2008 (IBGE, 2010) apresenta cenário no qual a participação
dos RSS em relação ao total de RSU gerados quase dobrou em relação à pesquisa
anterior, realizada em 2000 (IBGE, 2002). Ainda observando-se os dados
compilados na Tabela 2 (página 40), a pesquisa indica que os RSS passaram a
representar 3,43% de todo RSU gerado no período, o que aponta crescimento
relativo de 92,7% na participação na fatia destinada aos resíduos de saúde.
Do total dos RSS gerados em 2008 (IBGE, 2010), 61,1% foi destinado a
vazadouros ou aterros, sem distinção e em conjunto com os demais tipos de
resíduos, enquanto 24,1% foram dispostos em aterros específicos para resíduos
especiais. Estes dados indicam que a maior parte dos RSS ainda não é destinada
adequadamente (Gráfico 1). Tal fato fica mais evidente quando se observam as
práticas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Cabe destacar que as informações
apresentadas nesse gráfico consideram que o município pode dispor seus resíduos
sólidos de serviços de saúde em mais de um local.

Gráfico 1 – Percentual de municípios e destinação dos RSS no Brasil, 2008.
Fonte: PNSB-2008 (IBGE, 2010).
Nota: Um município pode dispor seus resíduos em mais de um local (IBGE).
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A comparação com os dados apresentados pela atual edição da PNSB e
as anteriores, corrobora a constatação da ampliação da prestação dos serviços de
saúde oferecidos à população brasileira. Mas também evidencia que o expressivo
aumento na geração se deve ao aspecto crescente da descartabilidade dos insumos
utilizados em tais procedimentos.
Somente por meio de um sistema de gerenciamento eficiente, com
indicadores de desempenho focados nos resultados ótimos, ter-se-á melhor controle
sobre o volume coletado, a correta destinação dada aos resíduos sólidos e a
diminuição da exposição ao risco laboral, coletivo e ambiental.
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais – Abrelpe, que reúne empresas privadas do setor de coleta de resíduos
urbanos, desde 2005 publica seu “Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil” no qual
apresenta a evolução das parcerias entre os setores público e privado para melhoria
da prestação desse tipo de serviço. Bem segmentado, o Panorama 2011
(ABRELPE, 2011) mostra a geração de resíduos de serviços de saúde de um
universo composto por 400 municípios do País, responsáveis por abrigar 51% da
população urbana brasileira. Este princípio metodológico garante alta consistência
nas projeções das quantidades de RSS coletados, apresentando coeficientes de
correlação adequados entre os volumes gerados e a população urbana residente
nessas cidades.
Os dados sobre resíduos são produzidos pelas empresas ligadas à
Associação, enquanto as informações demográficas têm origem na Pesquisa
Nacional de Amostragem por Domicílios – PNAD, produzida pelo IBGE. O Gráfico 2
mostra a compilação de resultados das últimas pesquisas da Abrelpe relacionadas à
coleta de RSS no Brasil.
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Gráfico 2 – Quantidade de RSS coletada nos anos de 2009, 2010 e 2011, por
região geográfica e no Brasil.
Fonte: Abrelpe (2011).

No entanto, nem sempre os municípios cumprem o que as normas
federais (Anvisa, 2004; Conama, 2005) estabelecem para determinados grupos de
RSS que necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Segundo Abrelpe
(2011, p. 93):

(...) alguns municípios encaminham tais resíduos para os locais de
destinação sem mencionar a existência de tratamento prévio dado aos
mesmos. Tal fato contraria as normas vigentes e apresenta risco
diretamente aos trabalhadores da área, à saúde pública e ao meio
ambiente.
As projeções feitas por Abrelpe (op. cit.) mostram que, no ano de 2011,
dos 5.565 municípios brasileiros, 4.230 municípios (76% do universo) prestaram,
total ou parcialmente, serviços atinentes ao manejo dos RSS. Esses cálculos
indicam, ainda, a evolução da taxa de RSS produzida diariamente por habitante,
entre os anos de 2010 e 2011, conforme pode ser verificado na Tabela 3.
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Tabela 3 – Quantidades de RSS total e por habitante produzidas diariamente
no Brasil e nas regiões, nos anos de 2010 e 2011
Ano

2010

Região/Totais

Total coletado
(t/dia)

2011
Por habitante
(kg/dia/hab)

Total coletado
(t/dia)

Por habitante
(kg/dia/hab)

Norte

8.313

0,713

8.640

0,730

Nordeste

33.455

0,862

34.995

0,894

Centro-oeste

17.198

1,378

17.851

1,411

Sudeste

157.113

2,104

163.722

2,176

Sul

11.988

0,515

12.450

0,532

Brasil

228.067

1,418

237.658

1,464

Fonte: Abrelpe (2011).
Segundo Abrelpe (op. cit.), de todo o RSS coletado no Brasil em 2011,
uma fatia correspondente a 12,5% foi destinada para lixões, sem o mínimo
tratamento ou controle. A Região Sudeste contribuiu com a maior porção,
equivalente a 16,8%, enquanto a Região Sul destinou adequadamente a totalidade
dos RSS ali produzidos (Figura 7). Na comparação entre os anos de 2010 e 2011, a
publicação detalha, ainda, os diversos destinos dados aos RSS. Apesar da redução
do montante enviado para vazadouros a céu aberto, há muito que melhorar nesse
quesito, lembrando, sempre, que os números apresentados referem-se apenas às
quantidades formalmente coletadas.
A Anvisa trabalha para que os processos de segregação dos diferentes
resíduos, na fonte e no momento da geração, conduzam à minimização de resíduos,
em especial àqueles que requeiram algum tipo de tratamento prévio antes da
disposição final. Segundo a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde do
órgão (Anvisa, 2007):

Espera-se que a segregação correta dos resíduos permita redução de até
40% de geração de resíduos para os quais seja necessário algum tipo de
tratamento. Mais do que redução de custos, a proposta de gerenciamento
de resíduos está fundamentalmente centrada na redução de riscos para o
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trabalhador da saúde, para a população e para os impactos ambientais
decorrentes do manejo indevido destes resíduos.

Figura 7 – Distribuição dos RSS coletados no Brasil e por regiões em 2011, de
acordo com sua destinação, e comparação da evolução da destinação
dos RSS no Brasil entre os anos de 2010 e 2011.
Fonte: Abrelpe (2011).
A atual abordagem a respeito dos resíduos de serviços de saúde vai ao
encontro do que prevê o Capítulo 20 da Agenda 21 (ONU, 1995) para os resíduos
sólidos urbanos e que aponta quatro áreas-programa como prioritárias para a gestão
desse tema:
a) Redução dos resíduos: estabelecer objetivos comuns, de forma a

influenciar padrões de produção e consumo, além da compreensão e
do monitoramento dos ciclos de produção e disposição dos resíduos;
b) Reúso e reciclagem: incentivar e desenvolver programas de coleta

seletiva, com aplicação dos programas de reciclagem, para evitar que
resíduos

potencialmente

reaproveitáveis

sigam

para

aterros

e

vazadouros;
c) Tratamento e disposição: implantar padrões internacionais para

disposição final de resíduos e aperfeiçoando o monitoramento,
incluindo esgoto, a fim de que não sejam contaminados reservatórios
de águas superficiais ou subterrâneas;

	
  

	
  

	
  

d) Ampliação

dos

	
  

serviços:

planejar

e

	
  

buscar
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cooperação

para

universalização dos serviços básicos de fornecimento de água, coleta
de lixo e esgotamento sanitário, incluindo a correta destinação e o
necessário tratamento de efluentes.
Portanto, propor indicadores que facilitem as equipes do estabelecimento
gerador identificar avanços, prever riscos e criar possibilidades de melhoria nas
tarefas que envolvem o manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde é buscar
alternativa para tentar aproximar a realidade do setor à prática ideal, proposta pela
PNRS.
3.4 Manejo de resíduos dos serviços de saúde
Segundo a RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004), os resíduos de serviço de
saúde são definidos como:

Todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal que, por
suas características, necessitam de processos diferenciados em seu
manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.
Como atividades geradoras de RSS, a publicação destaca, ainda, os
serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de
produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina
legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de
ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores
de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde;
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.
Em sua análise, Cussiol (2008) conceitua que “resíduo de serviço de
saúde é o resíduo resultante de atividades exercidas por estabelecimento gerador
que, por suas características, necessitam de processos diferenciados no manejo,
exigindo ou não tratamento prévio para a disposição final”.
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Segundo a NBR 12807 (ABNT, 2013b), “resíduos hospitalares (ou de
serviços de saúde) são os resíduos produzidos pelas atividades de unidades de
serviços de saúde (hospitais, ambulatórios, postos de saúde etc.)” e incluem os
resíduos infectantes como culturas, vacinas vencidas, sangue, hemoderivados,
tecidos,

órgãos,

materiais

perfurocortantes,

animais

contaminados,

fluídos

orgânicos; os resíduos especiais, como rejeito radioativo, resíduos farmacêuticos e
resíduos químicos; e também os resíduos comuns, das áreas administrativas, do
refeitório, da limpeza de jardins etc.
Independentemente da fonte utilizada para sua conceituação, sempre
serão atribuídas pelo menos duas características aos RSS: processo especial no
manejo e análise para tratamento prévio antes da destinação final.
Como visto anteriormente (Tabela 2, página 40), a parcela de RSS
sempre ocupou o índice próximo a 2% do total de resíduos gerados no País
(ANVISA, 2006; 2007; IBGE, 2002). Com os dados publicados pela PNSB-2008
(IBGE, 2010), constata-se que esta fatia passou para a casa dos 3,5%. Em qualquer
um dos cenários, porém, o montante de RSS que apresenta periculosidade e
necessita de cuidado especial ou tratamento prévio antes de ser enviado à
destinação final não passa de 20% do total gerado (MARQUES; FERRERA, 2006;
ANVISA, 2006; 2007; RISSO, 1993 apud VALADARES, 2009).
Dentre os prestadores de serviços de saúde, o ambiente hospitalar é sem
dúvida o mais complexo. Segundo os autores Rodrigues e Richtmann (2009), no que
conceituam como “ecologia hospitalar”, o microorganismo se desloca por todo o
estabelecimento, podendo causar o que se conhece por infecção hospitalar e
também doenças ocupacionais e ambientais, em geral decorrentes do descuido com
aspectos ligados à higiene geral e também do mau gerenciamento dos RSS.
O gerenciamento de qualquer tipo de resíduo é traduzido pelo conjunto de
atividades técnicas e administrativas aplicadas à minimização da geração e ao
completo ciclo de manuseio. Esta série de procedimentos é conhecida como
“manejo” (ANVISA, 2006).
O manejo dos RSS, por sua vez, é compreendido pelas tarefas de
classificação

e

segregação

do

resíduo

na

origem,

pelo

seu

correto

acondicionamento e identificação, armazenamento adequado, transporte, tratamento
e disposição final. Em cada uma dessas etapas do manejo, os responsáveis devem
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observar com atenção as tarefas de controle e registro dos resíduos envolvidos.
Para que se obtenha um bom gerenciamento, é fundamental a capacitação e o
envolvimento dos colaboradores, encarada sob enfoque contínuo, dinâmico e
participativo (CUSSIOL, 2008; FELDMAN, 2008).
Na visão atual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gestão de
resíduos de saúde está pautada por dois claros objetivos. O primeiro, imediato,
refere-se ao controle de riscos a que profissionais da saúde, pacientes e pessoas
afins que estão expostas no ambiente hospitalar. O segundo trata da busca de
solução para os problemas de médio e longo prazo, como a minimização da geração
de resíduos sem comprometimento do padrão do atendimento ao paciente, adoção
de normas e procedimentos articulados entre diversos setores, discussão de
problemas para a implantação de melhorias contínuas e a elaboração de plano de
emergência eficaz, com treinamento constante dos envolvidos.
Para que um estabelecimento de saúde atenda às expectativas e
necessidades de seus pacientes, portanto, deve operar sob a perspectiva da
responsabilidade socioambiental: a atenção ao paciente, a segurança do trabalhador
e a proteção do meio ambiente (ANVISA 2006; RIBEIRO FILHO, 2000).
A Anvisa, em sua RDC 306 (ANVISA, 2004), é enfática ao afirmar que
todo gerador deve elaborar um PGRSS, estabelecendo as diretrizes de manejo
correto dos RSS. Para o caso específico dos resíduos de serviço de saúde, em que
o cenário é regido pelo binômio diversidade e complexidade, é necessário que se
destaque profissional responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. Para
exercer tal função, o profissional deve possuir registro ativo junto ao seu Conselho
de Classe, com apresentação de uma Anotação de Responsabilidade Técnica, de
Certificado de Responsabilidade Técnica ou de documento similar.
A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART é o registro do contrato,
quer seja escrito ou verbal, entre o profissional e seu cliente. A ART define
obrigações contratuais e identifica os responsáveis pelos empreendimentos relativos
à área tecnológica e é exigido na elaboração de projetos, consultoria, execução de
obras e prestação de serviços.
O Certificado de Responsabilidade Técnica, por sua vez, é o documento
que atesta a regularidade de uma empresa – individual ou coletiva –, e que garante
a existência de profissional responsável pela atividade proposta ou desenvolvida.
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Não obstante tantas exigências legais, há três grandes desafios a serem
encarados no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. O primeiro desses
desafios está na grande quantidade de itens que seguem continuamente para o
descarte. O segundo obstáculo está, muitas vezes, na dificuldade da correta
destinação de um resíduo, por este apresentar superposição de naturezas,
dificultando a correta classificação, podendo prejudicar todas as etapas seguintes. O
terceiro aspecto, e talvez o mais relevante para que os esforços que envolvam o
gerenciamento de resíduos sejam bem sucedidos, está na capacitação de mão de
obra e constante treinamento para reavivar técnicas e corrigir práticas de modo a
que sejam evitados acidentes e inadequações no manejo.
3.4.1 Hospital – Um estabelecimento de serviços de saúde
A palavra “hospital” tem origem na palavra latina hospitale, que se
relaciona a hóspede, hospitalidade, um adjetivo neutro substantivado de hospitalis
domus, ou casa que hospeda.
Hospital é o local destinado a pessoas que necessitam de algum tipo de
atendimento de saúde, quer seja para diagnóstico ou exames, quer para tratamento,
recuperação ou cura. A estrutura de um estabelecimento hospitalar é complexa e
envolve grande número de instalações, equipamentos, processos, fluxos, rejeitos e
mão de obra de toda espécie, que abrange desde equipes de profissionais de
limpeza e manutenção, passa pelos envolvidos com a administração, diretoria e
recepção, chegando aos profissionais de saúde, como médicos, cirurgiões-dentistas,
enfermeiros e fisioterapeutas, entre outros.
Tais estruturas e processos estão de tal forma interligados em um
hospital, que o funcionamento deficiente de algum de seus componentes interfere
em todo o conjunto e no resultado final do estabelecimento.
Segundo o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar (BRASIL, 2002):

a missão essencial das instituições hospitalares é atender a seus
pacientes da forma mais adequada. Por isso, todo hospital deve
preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e
assistência, buscando a integração harmônica das áreas médica,
tecnológica, administrativa, econômica e assistencial.
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Com relação aos resíduos gerados, o estabelecimento hospitalar
apresenta ampla gama de possibilidades, incluindo resíduos perigosos de diversas
naturezas, abrangendo produtos químicos, rejeitos radiológicos e materiais
contaminados, potenciais meios de cultura para a proliferação de microorganismos e
eventuais patógenos causadores de doenças (RODRIGUES; RICHTMAN, 2009).
Isso faz do tema um assunto de grande complexidade e imprime dinâmica própria ao
seu gerenciamento, com procedimentos a serem executados por todos os
profissionais da linha de frente do atendimento ao paciente, com envolvimento de
diversos especialistas e dos responsáveis pela execução dos serviços gerais.
Nesse ambiente, o profissional da área da saúde deve ter sempre em
mente que sua atividade o expõe constantemente a riscos de acidentes, ferimentos
e contaminações, onde fatores como a desatenção ou etapas mal cumpridas podem
ampliar esse risco e o raio de alcance de uma eventual ocorrência.
Em um estabelecimento hospitalar, o planejamento dos serviços que
serão oferecidos e o estudo da relação da unidade hospitalar com as demais
unidades de saúde é realizado por profissionais ligados à saúde pública e
autoridades sanitárias governamentais, política e juridicamente constituídas.
Atualmente e ao redor do mundo, a maneira de pensar e gerir uma
instituição hospitalar passa por uma série de ajustes. As organizações, em geral,
que antes eram voltadas para o controle da produção de bens e serviços, hoje
precisam trabalhar em outra mentalidade, baseada na informação, na tecnologia e
no consumo.
Os hospitais, estabelecimentos tradicionalmente organizados à luz das
teorias administrativas clássicas, ainda hoje apresentam estruturas rígidas,
baseadas em níveis hierárquicos, poder centralizado e limitada autonomia e
responsabilidade dos níveis intermediários, com acentuada valorização das funções
que levam à fiscalização da produção (GUIMARÃES; ÉVORA, 2004).
Novos modelos de gerência hospitalar têm sido propostos, extinguindo-se
a departamentalização e criando unidades de produção conforme a lógica de cada
processo de trabalho, criando-se, assim, equipes multiprofissionais, onde a
comunicação exerce papel fundamental para a articulação entre as diversas
unidades de produção.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

51	
  

Mesmo que o hospital como um todo não funcione assim, diversos
setores como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, a Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH e os grupos encarregados da higiene e
do gerenciamento de resíduos, de certo modo, já experimentam esse tipo de
descentralização.
Por

prestarem

serviços

de

alta

complexidade,

o

conhecimento

organizacional de um hospital é reconhecido como um recurso de grande valor
estratégico, o que coloca as organizações de saúde diante de um desafio
emergente: definir uma posição clara em relação à aquisição e transferência de
conhecimento (GONÇALO; BORGES, 2010). Segundo estes autores, “assume-se
que as organizações tradicionais são aquelas gerenciadas com ênfase na
informação, e as organizações de aprendizagem são aquelas gerenciadas com
ênfase no desenvolvimento de conhecimento”.
A organização hospitalar dedicada à prestação de serviços complexos em
saúde deve se propor “a alinhar pessoas, processos, dados e tecnologias para
otimizar informações, colaboração, especializações e experiências com habilidade
para impactar positivamente a performance organizacional” (GUPTILL, 2005 apud
GONÇALO; BORGES, 2010).
Nesse sentido, o que se pode entender como gestão do conhecimento
ocorre em longo prazo, sempre em busca de compromissos sustentáveis com foco
na mudança de cultura, tornando as organizações de saúde mais colaborativas,
transparentes e pró-ativas. E organizações de saúde que aprendem, ao contrário
das tradicionais, são pródigas em criar conhecimento. Nessa fronteira, as matérias
associadas aos riscos tendem a avançar mais rápido, considerando que ambientes
de incertezas imprimem dinâmica especial ao aprendizado organizacional (FIOL;
LYLES, 1985; CROSSAN et al., 1999; MARCH, 1991 apud GONÇALO; BORGES,
2010). Uma organização também aprende através de uma tensão saudável entre a
certeza e a incerteza, em momentos que se valem de alguma improvisação,
comemoram-se pequenas vitórias e garante-se a manutenção do humor (WEICK;
WESTLEY, 2004 apud GONÇALO; BORGES, 2010).
Deve-se

assumir

também

a

“premissa

de

que

uma

estrutura

organizacional bem desenhada é condição necessária, ainda que não suficiente,
para o bom desempenho de uma organização” e que tais características
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organizacionais podem ser facilitadoras ou não de modelos de assistência (LIMA et
al., 2004).
Em uma estrutura hospitalar engajada na produção de cuidados de
qualidade superior, essa abordagem ganha contornos amplos, multidimensionais, e
contempla todos os processos de decisão adotados nos sistemas de acreditação e
premiação do setor. São oito os quesitos considerados para boa estruturação:
governança e gerenciamento estratégico; qualidade clínica; organização clínica;
planejamento financeiro; planejamento e marketing; serviços de informação;
recursos humanos; e planta física e suprimentos (LIMA et al., op. cit.).
O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde está diretamente
ligado à governança e ao gerenciamento estratégico do hospital, esfera que dita o
ritmo e os objetivos de todo o estabelecimento hospitalar, quer seja ele tradicional ou
comprometido com o conhecimento intensivo.
Questão que sempre permeia os estudos sobre estabelecimentos de
saúde de grande porte está relacionada à rotatividade entre seus colaboradores e
também o emprego de mão de obra com vínculos precários, quer sejam entre
profissionais cadastrados, terceirizados, autônomos ou cooperativados.
A enfermagem é a categoria profissional que mais contribui para a
elevada substituição da mão de obra no segmento, quer pela organização do
trabalho, representada pela divisão técnica de tarefas, quer pelas condições de
trabalho, caracterizada por salários, carga horária e diversos outros aspectos que
materializam o perfil do enfermeiro. Seguem-se os médicos que, na categoria de
cadastrados ou cooperativados, em geral se relacionam com o hospital por meio de
vínculos mais instáveis. Prestadores de serviços gerais têm, em considerável
número dos casos, a condição de terceirizados (LIMA et al., op. cit.).
Manter informações atualizadas acerca do comprometimento e da
rotatividade de mão de obra envolvida com o estabelecimento também é
fundamental para que os esforços empregados no gerenciamento de resíduos
resultem bem-sucedidos.
Segundo Gonçalves (2002), a atividade empresarial no mundo moderno,
à qual os hospitais estão naturalmente incluídos, tem suas condicionantes
agrupadas em três conjuntos: os ambientais, os estruturais e os funcionais.
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Os fatores que integram o meio-ambiente de uma empresa hospitalar,
nessa acepção, referem-se ao arcabouço legal ao qual o estabelecimento está
sujeito, ao cenário sócio-político-econômico em que opera, bem como toda estrutura
empregada para materializar a operação. O marketing do hospital-empresa também
está associado a essa condicionante, uma vez que a própria estrutura do hospital
deve responder, a altura, às exigências do esforço promocional levado a cabo.
O grupo de condicionantes de natureza estrutural é definido pela
complexidade

dos

serviços

procedimentos

diagnósticos

oferecidos,
e

processos

pela

tecnologia

terapêuticos,

empregada

além

da

nos

adequada

preparação dos setores de apoio técnico.
Nas condicionantes funcionais, por sua vez, estão os elementos capazes
de orientar claramente a atividade do hospital e devem ser entendidas como sendo o
modelo administrativo do estabelecimento.
Como herança do modelo português de atuação no setor, o Brasil
recebeu a estrutura da Santa Casa de Misericórdia, que garantia aos doentes a
possibilidade de "hospitalização". Apenas em princípios do século XIX surgiram os
primeiros hospitais propriamente ditos, em geral criados por iniciativa de colônias
estrangeiras. O novo modelo seguiu em evolução até adquirir a consistência atual de
empreendimento, do qual se esperam resultados não apenas médicos, mas também
financeiros. Para tanto, os modelos de gestão precisaram divorciar-se por completo
de qualquer tipo de improvisação ou amadorismo, assumindo uma postura de
profissionalismo integral (GONÇALVES, 2002).
A partir dessa orientação, cada vez mais os hospitais assumem como
obrigatório seu compromisso com a qualidade, exigência imposta pelo próprio
usuário, aquele que está disposto a pagar pelos serviços de quem melhor os
oferece. Como cita Gonçalves (op. cit):
O tema não é recente no caso dos hospitais. O trabalho pioneiro de
Codman, em Boston, 1913, lançou as bases para o Programa de
Acreditação dos hospitais americanos iniciado pela Joint Comission, no
ano de 1952.
No Brasil está sediado o primeiro hospital do mundo acreditado pela Joint
Commission International – JCI e, desde o final da década de 1990, a Organização
Nacional de Acreditação – ONA trabalha no aprimoramento contínuo das Normas
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Orientadoras do Sistema Brasileiro de Acreditação e na atualização dos manuais de
acreditação de hospitais e serviços de saúde (BRASIL, 2002; ONA, 2010). Essas
publicações preveem a implantação de processo permanente de melhoria da
qualidade da assistência hospitalar no âmbito dos hospitais públicos e privados,
divulgando mecanismos para a autoavaliação e aprimoramento contínuo da
qualidade da assistência oferecida pelos estabelecimentos interessados. São
instrumentos úteis na complexa tarefa do gerenciamento hospitalar e adotam
critérios e objetivos concretos, bem adaptados à realidade brasileira.
3.4.2 Joint Commission International
O foco da Joint Commission International, segundo informações colhidas
em sua página institucional na rede mundial de computadores (JCI, 2012), está na
melhoria da segurança dos serviços oferecidos e no cuidado ao paciente por meio
do fornecimento de processos de acreditação e certificação, bem como de serviços
educacionais e de consultoria. O objetivo primeiro é o de ajudar os estabelecimentos
de saúde a implementar soluções práticas e sustentáveis na prestação de seus
serviços.
A JCI acredita organizações de saúde desde 1999 e, como mencionado,
o primeiro hospital a receber tal credenciamento está sediado no Brasil. Desde
então, cerca de 450 instituições de saúde tanto da esfera pública quanto privada, em
50 países, foram acreditadas ou certificadas pela JCI. Seus padrões de avaliação
foram desenvolvidos por especialistas internacionais em cuidados de saúde e
definem expectativas uniformes e alcançáveis.
Por meio do processo de acreditação e certificação JCI, as instituições de
saúde têm acesso a vários recursos e serviços que as conectam com a comunidade
global, contando com um sistema internacional de medição de qualidade para testes
comparativos, estratégias e melhores práticas para redução de risco operacional,
táticas para reduzir eventos adversos e inúmeros programas específicos, com ciclo
de avaliação anual.
Educação e serviços de consultoria para instituições de saúde, ministérios
da saúde, agências acreditadoras e outras entidades também fazem parte da
carteira de produtos oferecidos pela JCI, com foco na melhoria da qualidade da
promoção de saúde, aprimoramento da segurança dos pacientes, controle de
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infecções, segurança de medicamentos e redução e gerenciamento de riscos,
sempre em busca da obtenção de padrões internacionais de atendimento.
3.4.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
Apesar da ABNT ter elaborado uma coleção de normas sobre os resíduos
de saúde no início da década de 1990 – as NBR 12807, 12808, 12809 e 12810
(ABNT 2013b, 1993a, 2013c, 1993b) –, a prática no setor, em meados da década de
1990, era a de destinar quase a totalidade dos resíduos gerados em hospitais como
“infectante”. À época, a orientação era para que os resíduos de estabelecimentos de
saúde fossem encaminhados para a incineração. Com o fechamento de um
incinerador na Região Metropolitana de São Paulo, no ano de 1997, instaurou-se
uma crise no setor devido ao acúmulo de resíduos de saúde armazenados a céu
aberto em diversos hospitais da Capital Paulista. Rapidamente a situação chegou a
limites inaceitáveis e os hospitais foram obrigados, por meio de decretos expedidos
em caráter de urgência, a segregarem o lixo comum do infectante. O objetivo era
claro: reduzir ao máximo a quantidade de resíduos que precisavam receber algum
tipo de tratamento especial antes da sua disposição final.
Aliado a esse episódio, que ganhou expressivo impacto na mídia
nacional, os incineradores, que eram unanimidade nas décadas de 1950 e 1960
para destruição de resíduos perigosos e industriais, passaram a ser tema de
controvérsias no final da década de 1980. Passou-se a levar em conta os potenciais
impactos ao meio ambiente e à saúde humana, além dos fatores econômicos que
não favorecem tal tecnologia. Ao mesmo tempo, ampliavam-se os estudos sobre os
resultados da incineração de resíduos, constatando-se a emissão de inúmeros
compostos tóxicos na atmosfera, com a produção de cinzas e outros resíduos nem
sempre tão inertes quanto pareciam.
Tais aspectos contribuíram para encorajar a reestruturação da gestão de
resíduos nos hospitais de São Paulo e de outras grandes cidades do País, ação que
foi fortemente favorecida pelas reflexões que dominavam o setor hospitalar naquele
momento. Surgem os embriões dos primeiros PGRSS.
Atualmente, a elaboração do PGRSS é de responsabilidade de
profissional de nível superior, com registro ativo em seu Conselho de Classe, mas as
ações relativas ao cumprimento das diversas etapas do manejo e gerenciamento
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dos RSS são realizadas por qualquer outro profissional, desde que devidamente
treinado e capacitado a executá-las. No entanto, o sucesso do PGRSS dependerá,
fundamentalmente, do convencimento da alta administração do estabelecimento e
de seu respectivo envolvimento na evolução dos trabalhos de diagnóstico,
treinamento, implementação propriamente dita, monitoração e compartilhamento dos
resultados. Neste ponto é importante ressaltar que a eficiência e praticidade do
modelo adotado na implementação do sistema pode tanto facilitar a compreensão
das ações previstas no plano, quanto garantir o sucesso e eficácia dos resultados
obtidos no final do processo.
O PGRSS deve ser elaborado visando resguardar toda a equipe de
eventuais contaminações, protegendo a integridade física dos funcionários
envolvidos, a total segurança durante o ciclo de atividades e a minimização da
ocorrência de riscos ambientais que possam comprometer a saúde pública. O
profissional da área da saúde deve ter sempre em mente que sua atividade o expõe
constantemente a riscos de ferimentos e contaminações, e que etapas mal
cumpridas podem ampliar o raio de alcance dos agentes contaminantes,
dispersando-os no meio ambiente e colocando em risco a saúde da população. São,
portanto, funções do PGRSS:
a) Minimizar a geração de resíduos na fonte;
b) Adequar a segregação na origem;
c) Controlar e reduzir os riscos;
d) Assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com

a legislação vigente.
Preocupação constante com o treinamento, atenção na execução das
tarefas, uso de equipamentos de proteção individual, atuação em situações de
emergência e acompanhamento da destinação dos resíduos são essenciais para o
sucesso do PGRSS, que deve incluir, também, a verificação, junto às empresas
terceirizadas, dos documentos obrigatórios para prestação de serviços na área da
saúde. São autorizações, laudos, permissões de operação e licenciamentos
ambientais, documentação que varia de acordo com o estado ou a cidade onde se
realizam as operações, mas que é de fundamental importância ser analisada e
conferida.
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Todas as etapas do PGRSS, previstas pelas resoluções pertinentes e
acrescida do processo de classificação, estão sintetizadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Etapas do gerenciamento de resíduos de um hospital, envolvendo o
PGRSS.
Fonte: adaptado de Anvisa (2004) e Conama (2005).
O manejo consiste do conjunto de operações por quais passam os RSS,
iniciando no exato momento da geração do resíduo, da imediata classificação, até a
sua disposição final. As etapas do manejo são caracterizadas da seguinte maneira:
a) Classificação: apesar da RDC Anvisa 306 não relacionar formalmente

esta etapa como parte do manejo dos RSS, ela deve ser considerada
pré-requisito para a execução segura de todas as demais operações do
processo. Sem o conhecimento prévio das diversas naturezas dos
RSS, dos riscos inerentes e da simbologia a eles associada, nada se
opera adequadamente neste campo. Tanto é verdade, que a matéria é
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tema obrigatório em todas os programas destinados à integração de
novos colaboradores, quer sejam efetivos, terceiros ou cooperados,
contratados para trabalhar em áreas críticas, semicríticas ou mesmo
administrativas de qualquer hospital.
b) Segregação: diz respeito à separação dos resíduos de acordo com sua

natureza e classificação, no momento da geração. A principal meta
dessa etapa é não permitir que resíduos ‘limpos’, que podem ser
destinados à reciclagem, entrem em contato com outros tipos de
resíduos contaminados. Infectantes, radioativos e químicos são
separados individualmente e jamais devem ser misturados entre si;
c) Acondicionamento: é o processo de embalagem dos resíduos em

sacos plásticos ou recipientes adequados, resistentes a vazamentos,
ruptura e perfuração (punctura). A natureza e a classificação de cada
resíduo determinarão o tipo de embalagem a ser utilizado, que segue
normas específicas, como a NBR 9191 para sacos plásticos (ABNT,
2008) e a NBR 13853 para coletores de materiais perfurocortantes
(ABNT, 1997);
d) Identificação:

é

o

conjunto

de

operações

que

permitirá

o

reconhecimento do conteúdo da embalagem para que seja dada a
correta destinação. Atende à norma NBR 7500 (ABNT, 2013) e é
composta por símbolos e frases de risco, associados a cores e
números;
e) Transporte

interno: consiste no deslocamento dos resíduos já

embalados até local destinado ao armazenamento temporário, próximo
às fontes geradoras e onde receberão tratamento adequado,
estabelecido conforme a natureza de cada resíduo, aguardando a
etapa de coleta;
f) Armazenamento temporário: trata da disposição em local de guarda

provisória, dos resíduos embalados e identificados que seguirão para a
etapa de tratamento ou para o abrigo externo, onde aguardarão coleta;
g) Tratamento: diz respeito à aplicação de método, técnica ou processo

capaz de reduzir ou eliminar a natureza contaminante dos resíduos,
minimizando a possibilidade de ocorrência de acidentes ocupacionais,
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riscos de contaminação ou danos ao meio ambiente. Esta etapa pode
ser realizada tanto no estabelecimento que gerou o resíduo como em
local externo. No caso do tratamento ser realizado em local externo,
deve-se observar os aspectos previstos para coleta e transporte
externos, descritos no item h, abaixo;
h) Armazenamento externo: trata-se de abrigo especialmente destinado a

resíduos. Deve ser construído em local de fácil acesso aos veículos
que farão a coleta. Todo o abrigo deve ser equipado com recipientes
que armazenarão sacos e embalagens de resíduos gerados em
diversos pontos ou distintos momentos;
i) Coleta e transporte externos: é a operação de remoção das

embalagens armazenadas no abrigo de resíduos até a estação de
tratamento ou para a disposição final, se já estiverem tratados. Este
tipo de serviço deve estar de acordo com as orientações dos órgãos
locais de limpeza urbana, observando-se, sempre, dois importantes
aspectos: o primeiro, acerca das condições de segurança do
transporte, deve atender às normas NBR 12810 (ABNT, 1993b) e NBR
14652 (ABNT, 2001). O segundo é verificar se os sistemas de
tratamento externo e o de disposição final de resíduos possuem
licenciamento ambiental para operar, de acordo com a Resolução
Conama 358 (CONAMA, 2005);
j) Disposição final. Trata-se da disposição dos resíduos em valas

sépticas, aterro controlado ou aterro sanitário, construídos, operados e
monitorados

obedecendo

a

critérios

técnicos

e

respectivo

licenciamento ambiental, de acordo com o descrito na Resolução
Conama 237 (CONAMA, 1997).
Apesar de tantos detalhes, o PGRSS pode ser traduzido como ponto
central da gestão de resíduos, mas jamais deve ser entendido ou executado como
um fim em si mesmo. Para que o PGRSS seja bem-sucedido, deve fazer parte de
uma cadeia concatenada de ações e intenções, que envolve lideranças, gestores,
colaboradores e fornecedores.
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3.5 Indicadores para manejo de resíduos em estabelecimentos de saúde
A preocupação com a questão ambiental, associada à integridade dos
trabalhadores da área da saúde, conduziu as esferas de governo a criar dispositivos
normatizadores que abordassem aspectos de biossegurança e saúde no ambiente
de trabalho, destacando-se as condições mínimas para que fossem evitadas
exposições aos riscos biológicos, físicos, químicos e laborais.
Nos últimos anos, a frequência das atualizações das resoluções sobre o
assunto denota a preocupação governamental a respeito do tema, fazendo
convergir, em textos legais, o melhor que o conhecimento técnico-científico de
diversas áreas conseguiu produzir em relação ao gerenciamento dos RSS até o
momento.
No entanto, os estabelecimentos que têm se dedicado à implantação
desses dispositivos legais às suas rotinas cotidianas, por vezes, carecem de
modelos consagrados de avaliação capazes de fornecer indicadores confiáveis a
respeito do desempenho de seus respectivos sistemas de gestão (ANVISA, 2006).
Uma vez desenvolvidos e aplicados, esses indicadores de desempenho devem ser
capazes de monitorar a evolução da pesquisa planejada e orientar tomadas de
decisão que proponham ajustes necessários ou mesmo a definição de novas metas.
Nas palavras de Sachs (1981), a evolução da percepção da variável
ambiental sob a ótica da gestão deve “responder a problemática da harmonização
dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com gestão ecologicamente
prudente dos recursos e do meio”. Aplicar tal conceito à gestão de resíduos de
saúde deverá produzir resultados capazes de atender a todos os objetivos
propostos, aumentando a conscientização sobre os riscos laborais (objetivos
sociais), diminuindo a frequência de acidentes (objetivos sociais e econômicos),
reduzindo a geração de resíduos que necessitam de tratamento antes da disposição
final (objetivos econômicos e ambientais) e ampliando o descarte de resíduos com
algum grau de reaproveitamento (objetivos econômicos, sociais e ambientais).
Indicadores têm a capacidade de oferecer às lideranças um panorama do
sistema de gestão em análise e, por essa razão, são cada vez mais utilizados para
mensurar e monitorar o desempenho de determinada instituição ou estabelecimento,
associando a aplicação dos recursos nelas disponíveis aos resultados obtidos nos
setores ambiental, social e econômico (OECD, 1993).
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Maciel Filho et al. (1999, p. 61) conceituam vigilância ambiental como

(...) o processo contínuo de coleta de dados e análise de informação
sobre saúde e ambiente, com o intuito de orientar a execução de ações
de controle de fatores ambientais que interferem na saúde e contribuem
para a ocorrência de doenças e agravos.
Nesse sentido, o conceito contempla ações executadas pelo setor saúde
e também de outros setores com ele articulados. Os autores complementam
afirmando que “a estruturação da vigilância ambiental é uma resposta do setor
saúde ao movimento mundial em busca do desenvolvimento sustentável” e ainda
salientam algumas características que devem ser consideradas na seleção dos
indicadores:
a) Serem os mais específicos possíveis à questão tratada;
b) Serem sensíveis a mudanças específicas nas condições de interesse;
c) Serem cientificamente confiáveis, imparciais e representativos das

condições de interesse;
d) Propiciarem o máximo de benefício e utilidade.

Maciel Filho et al. (op. cit.) também relacionam as bases metodológicas
utilizadas pela OMS para o desenvolvimento de indicadores de um Sistema de
Vigilância Ambiental – SVA. Apesar de muito amplo – pois abrange diversos
aspectos da saúde, de vida e do meio ambiente – o SVA também inclui indicadores
de gestão dos resíduos de serviços de saúde em seu escopo. Os autores
conceituam o assunto da seguinte maneira:

Vigilância ambiental deve ser entendido como o processo contínuo de
coleta de dados e análise de informação sobre saúde e ambiente, com o
intuito de orientar a execução de ações de controle de fatores ambientais
que interferem na saúde e contribuem para a ocorrência de doenças e
agravos. Contempla as ações executadas pelo setor saúde e também
ações de outros setores promovidas e articuladas com o setor saúde.
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De acordo com o que a OMS (1998) preconiza como “papéis da saúde”,
podem-se destacar algumas aplicações dos indicadores para promoção da saúde
ambiental:
a) Monitorar as condições de saúde e ambiente, assegurando a

descentralização das ações e as prioridades locais;
b) Relacionar saúde e condições de vida, produzindo estimativas da

contribuição de diferentes fatores ambientais e socioeconômicos para
questões de saúde;
c) Apoiar as iniciativas locais e regionais de estruturação da vigilância

ambiental nos serviços de saúde;
d) Apoiar a execução de pesquisas visando a melhor compreensão,

avaliação e gerenciamento de riscos ambientais;
e) Subsidiar

as

políticas

e

o

planejamento,

a

avaliação

e

o

desenvolvimento de recursos humanos e institucionais na área de
vigilância ambiental e nos diferentes níveis de gestão.
Segundo Lavorato (2007), indicadores de desempenho devem ser
entendidos como expressões qualitativas ou quantitativas capazes de fornecer
informações sobre determinadas variáveis e suas inter-relações. Dados obtidos a
partir de indicadores consistentes são indispensáveis para a condução de processos
de melhoria contínua nas empresas e instituições. Ainda, nas palavras de Lavorato
(op.cit., p. 6),

O desafio dos indicadores de desempenho ambiental é apontar os pontos
críticos do sistema e definir parâmetros de resiliência (a capacidade do
sistema se recompor) para aferição e tomadas de decisão fundamentadas
em informações transparentes e consistentes com sua devida
credibilidade e confiabilidade.
Dessa forma, um bom indicador deve ser entendido como algo bem maior
que um mero índice estatístico. Ele representa uma construção lógico-conceitual que
permite correta interpretação da realidade, dando subsídios para tomadas de
decisão, quer sejam elas no âmbito das políticas públicas, das decisões gerenciais
das empresas ou de segmentos corporativos.
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Avançando nesse sentido, Ventura (2009) propõe modelo de indicadores
para análise de desempenho do gerenciamento de RSS, utilizando método que
abrange

a

coleta

de

variáveis

qualitativas

entre

colaboradores

de

um

estabelecimento hospitalar e as coteja com os resultados da mesma pesquisa
submetida à equipe de especialistas do assunto. Esse modelo foi parcialmente
utilizado neste trabalho e será comentado um pouco mais adiante.
Outro importante instrumento a ser observado na elaboração de um
indicador de desempenho com as características aqui propostas é o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, estabelecido pela NR-9 (BRASIL, 1994),
da Consolidação das Leis de Trabalho e foco no ambiente de trabalho existente nos
estabelecimentos de saúde. Seu objetivo é preservar a saúde e a integridade dos
trabalhadores frente aos riscos laborais existentes no ambiente de trabalho. O PPRA
terá abordagem superficial nesta dissertação, mas suas diretrizes envolvendo a
antecipação e reconhecimentos dos riscos, com a definição de prioridades e metas
de avaliação, controle e monitoramento dos riscos e da exposição de todos os
envolvidos com o PGRSS, orientarão a construção do modelo a ser proposto.
Como visto, esses riscos referem-se aos agentes físicos, químicos e
biológicos, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores. Em suma,
esses agentes são ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações ionizantes e radiações não ionizantes (agentes físicos); poeiras, fumaças,
névoas, neblinas, gases e vapores (agentes químicos); bactérias, fungos, bacilos e
vírus, entre outros (agentes biológicos).
Indicadores podem ser comparados a “vetores invisíveis” (MACIEL FILHO
et al., 1999) que relacionam diversos componentes de causas e efeitos observados
em determinada estrutura, indicando uma grandeza e um sentido tendencial. Por
isso, os autores acreditam ser fundamental entender e relacionar alguns conceitos
gerais para estruturar a malha de dados e informações nos diversos níveis da
gestão, tais como:
a) Força motriz: são os fatores que influenciam, em escala ampla e

macro, os vários processos ambientais que podem afetar a saúde
humana. Esses fatores estabelecem vínculos fracos e menos diretos
entre os riscos ambientais e efeitos reais de saúde. Têm-se como
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claros exemplos de forças motrizes: crescimento da população,
desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, pobreza,
rapidez da industrialização e urbanização e a expansão do atendimento
médico-ambulatorial à população;
b) Pressões:

são consequências das diversas forças motrizes e

representam fatores que influenciam em uma escala ampla e que
apresentam vínculos indiretos entre os riscos ambientais e efeitos reais
de saúde das populações. Essas pressões são geradas pelas
diferentes

atividades

econômicas

como:

indústria,

agricultura,

transporte e energia. Em todas as atividades humanas podem surgir
pressões sobre o meio ambiente e a saúde, como produção, consumo
e disposição de resíduos, incluindo os de serviços de saúde;
c) Situação: está associada às variações verificadas no meio ambiente e

podem ser complexas e amplas, com consequências em escala local,
regional e nacional. São decorrentes das pressões e podem
representar aumento na frequência e magnitude do risco natural. Os
recursos naturais podem ser negativamente afetados, seja a qualidade
do ar, da água e do solo, devido à poluição ou a disposição incorreta
de resíduos. Também podem ocorrer modificações secundárias, nas
quais uma mudança em determinado local pode afetar outras áreas.
Cada instância pode gerar novos riscos para a saúde, porém, nem
todos os aspectos do ambiente são capazes de influenciar a saúde, ou
se conhecer, com clareza, a relação que têm com a saúde. Tome-se
como exemplo de situação: riscos naturais, disponibilidade de recursos,
níveis de poluição, característica ou natureza dos poluentes; a criação
de legislação e seu cumprimento também são aqui enquadradas;
d) Exposição: é a condição indispensável para que a saúde individual ou

coletiva seja afetada pelas condições adversas do meio ambiente.
Muitos fatores determinam se um indivíduo será exposto: a poluição do
meio, quantidade de poluentes, tempo de permanência em ambientes
contaminados, além da forma de contato. Estes fatores estabelecem
vínculos fortes e diretos entre os riscos ambientais e os efeitos reais de
novos riscos para a saúde. Pode-se tomar como exemplos: a

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

65	
  

exposição a agentes perigosos e contaminantes, dose de absorção,
dose orgânica e virulência;
e) Efeitos: podem se manifestar quando alguém ou uma área do meio

ambiente se submete a uma exposição. Os efeitos podem variar em
função do tipo, magnitude e intensidade, dependendo do nível de risco,
do nível de exposição, da resiliência do ambiente ou da situação de
saúde da pessoa, sua idade e formação genética, entre outros. Os
efeitos também podem ser agudos ou crônicos, sendo comum
ocorrerem diferentes relações de efeito/exposição para diferentes
subconjuntos da população e do meio; às vezes são imperceptíveis em
prazos curtos e devem ser diferenciados dos efeitos de outros fatores.
São exemplos: intoxicação, envenenamento, contaminação, bem-estar,
invalidez, morbidade, mortalidade;
f) Ações: podem ser de curto prazo e de caráter reparador, outras, de

longo prazo e preventivas. Diversas ações podem ser tomadas,
baseadas na natureza dos riscos, sua receptividade ao controle e da
percepção pública desses riscos. As ações podem ser implementadas
em diferentes níveis de gestão, como por exemplo, em nível das forças
motrizes, das pressões, da situação, de exposição ou dos verdadeiros
efeitos sobre a saúde.
Dentro dessa abordagem, verifica-se que as pressões oriundas de
determinado sistema de gestão de resíduos implantado por um estabelecimento de
saúde dependerá, essencialmente, do que ocorrer nas quatro últimas esferas, acima
descritas: situação, exposição, efeitos e ações. A associação de tais conceitos à
elaboração de um típico ciclo PDCA pode facilitar o entendimento da importância e
abrangência do emprego de indicadores de desempenho.
O ciclo PDCA (do inglês Plan, Do, Check, Act) é uma ferramenta
administrativa que sintetiza uma sequência de ações que podem ser utilizadas para
controlar algum processo. Cada uma das etapas do ciclo engloba uma série de
tarefas específicas a serem cumpridas, com estrutura mostrada na Figura 8:
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Figura 8 – Estrutura básica do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Fonte: Elaina (2011), adaptado pelo autor.
Cada uma das etapas do PDCA é assim conceituadas por Elaina (2011):
a) Planejar (Plan): consiste em estabelecer metas e objetivos, além da

definição dos métodos utilizados para que sejam alcançados;
b) Fazer, executar (Do): é a etapa de implementação da operação, de

acordo com o que foi previamente planejado;
c) Verificar, checar (Check): fase de análise de dados e medições

regulares para aferir se os objetivos e metas são alcançados de acordo
com o que foi planejado;
d) Agir (Act): etapa de identificação de ajustes para definir que mudanças

serão necessárias a fim de que se garanta a melhoria contínua do
projeto.
Os indicadores são, portanto, instrumentos fundamentais para validar a
terceira fase do ciclo PDCA, a de checagem dos resultados diante das metas e
objetivos previamente estabelecidos.
Segundo a Anvisa (2004), o padrão mínimo exigido por lei, a ser seguido
pelos estabelecimentos hospitalares, deve levar em conta os seguintes indicadores:
a) Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante;
b) Variação da geração de resíduos;
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c) Variação da proporção de resíduos do Grupo A;
d) Variação da proporção de resíduos do Grupo B;
e) Variação da proporção de resíduos do Grupo C;
f) Variação da proporção de resíduos do Grupo D;
g) Variação da proporção de resíduos do Grupo E;
h) Variação do percentual de reciclagem.

Mas para que sejam desenvolvidos indicadores de saúde ambiental
consistentes, Maciel Filho et al. (1999) salientam alguns critérios relevantes:
a) Devem ter aplicabilidade geral, sendo:

• Relacionados diretamente a uma questão específica de interesse da
saúde ambiental;
• Baseados em uma associação conhecida entre ambiente e saúde;
• Relacionados a condições ambientais e/ou de saúde que são
passíveis de controle;
• Sensíveis a mudanças nas condições de interesse.
b) Devem apresentar solidez científica e, portanto:

• Imparciais e representativos das condições de interesse;
• Cientificamente embasados para que sua confiabilidade ou validade
não sejam postas em dúvida;
• Baseados em dados de qualidade conhecida e aceitável;
• Resistentes

e

não

vulneráveis

a

pequenas

mudanças

na

metodologia ou escala usada para sua construção;
• Consistentes e comparáveis, independentemente de tempo e
espaço.
c) Devem garantir aplicabilidade pelos usuários por serem:

• Baseados em dados disponíveis a um custo-benefício aceitável;
• Facilmente compreensíveis e aplicáveis por usuários potenciais;
• Aceitáveis pelos interessados;
• Disponíveis logo após o evento ou período ao qual está relacionado,
para que não atrasem as decisões políticas.
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Os indicadores construídos nessas condições devem permitir que se
obtenham valores agregados aos dados, convertendo a informação para uso direto
dos gestores. Por princípio, devem ser apropriados e acessíveis a diferentes
usuários e serem baseados no reconhecimento de que diferentes decisões e
questões requerem distintos tipos e níveis de indicadores, de natureza quantitativa
ou qualitativa.
Já para Lavorato (2007), a construção de indicadores de desempenho
deve contemplar e assegurar alguns atributos, tais como:
a) Base científica;
b) Modelo adequado;
c) Temas prioritários;
d) Compreensão e aceitabilidade;
e) Sensibilidade adequada;
f)

Facilidade de monitoramento;

g) Fontes de informação acessíveis;
h) Enfoque preventivo ou antecipatório;
i)

Valores discerníveis, que resultem em padrões;

j)

Periodicidade adequada na coleta de dados e informações;

k) Função de aplicabilidade.

Considerando os quesitos aqui expostos (MACIEL FILHO et al., 1999;
LAVORATO, 2007; VENTURA, 2009), a construção de indicadores que atendam às
necessidades de sistemas de gestão de resíduos de serviços de saúde, seja ele
público ou particular, deve contemplar, em linhas gerais:
a) Formação e atualização em relação aos RSS;
b) Formação e conhecimento sobre:

• Leis e normas voltadas ao gerenciamento de RSS;
• Manejo de resíduos com infectantes;
• Manejo de produtos químicos e seus resíduos;
• Manejo de resíduos comuns e recicláveis;
• Manejo de resíduos perfurocortantes;
• O Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde;
c) Nível de interação entre as equipes do PGRSS;

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

69	
  

d) Nível de aplicação da legislação e do PGRSS nos diversos setores;
e) Custo despendido com funcionários no manejo dos resíduos;
f)

Interação com as lideranças e incentivos à participação.

Indicadores de desempenho são cada vez mais usados como instrumento
de apoio para orientar decisões na elaboração de políticas ambientais e por isso
devem ser elaborados para simplificar a informação de fenômenos complexos e
melhorar a comunicação entre as lideranças e o processo em questão (TINOCO;
KRAMER, 2004 apud VENTURA, 2009).
Em estudo de caso envolvendo estabelecimento de saúde e aplicando a
base conceitual acima proposta, Ventura (2009) fez observações acerca dos
procedimentos comuns à rotina diária de um hospital, desde a geração dos resíduos
até a sua disposição.
Em seu trabalho, Ventura (op. cit) identificou 29 variáveis de natureza
qualitativa, que chamou de Variáveis de Observação, enumeradas no Quadro 3,
publicado na página 70. Tais variáveis foram aproveitadas para compor a atividade
subjetiva do questionário ad hoc (Anexo E), proposto nesta dissertação.
Após a coleta de dados, Ventura (op. cit.) apropria-se de ferramentas
matemáticas e estatísticas, como a Análise Fatorial – AF e o Analytic Hierarchy
Process – AHP para a construção de indicadores.
O emprego da AF é comum no campo das ciências sociais e
comportamentais, cujos conceitos nem sempre são bem definidos, como os de
classe social, opinião pública ou preconceito racial, por exemplo. Como não são
diretamente observáveis, tais conceitos são chamados de variáveis latentes, para as
quais não existe método operacional capaz de realizar medidas de forma direta. No
entanto, seus efeitos aparecerão em variáveis manifestas, aquelas que podem ser
verificadas e mensuradas. O método mais conhecido para investigar a dependência
de um conjunto de variáveis manifestas em relação a um número menor de variáveis
latentes é a AF. Como técnica de análise multivariada, a AF é útil para descobrir
regularidades no comportamento de duas ou mais variáveis e para testar modelos
alternativos de associação entre tais variáveis, incluindo a determinação de quando
e como dois ou mais grupos diferem em seu perfil multivariado, determinando, por
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exemplo, a natureza e o grau de associação entre um conjunto de variáveis
dependentes e um conjunto de variáveis independentes (CAMARGO, 1996;
FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2010).

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Variáveis de Observação
Conhecimento sobre o que representam os RSS
Conhecimento sobre a responsabilidade de gerenciamento dos RSS
Conhecimento sobre a periculosidade dos RSS
Nível de observação do funcionário para procedimentos realizados por colegas
Conhecimento sobre o conteúdo do PGRSS
Conhecimento sobre normas e leis de gerenciamento dos RSS
Conhecimento sobre normas e leis de periculosidade dos RSS
Conhecimento sobre normas e leis de segurança do trabalho
Importância de normas e leis de biossegurança nos procedimentos realizados
internamente
Frequência de manuseio de RSS
Consequência de manuseio incorreto dos RSS
Causas de contaminação por manuseio incorreto de RSS
Tipo de equipamento de proteção individual usado nos procedimentos
Forma de segregação de resíduos praticada pelo funcionário
Tipo de coleta interna de RSS realizada no estabelecimento
Conhecimento sobre a quantidade de RSS gerada
Conhecimento sobre o local acondicionamento interno de RSS
Conhecimento sobre o transporte interno de RSS
Conhecimento sobre o local armazenamento externo de RSS
Conhecimento sobre o tipo de tratamento dado aos RSS
Forma de disposição final dada aos RSS
Tipo de capacitação a que são submetidos os funcionários
Frequência de interação da chefia com o funcionário
Satisfação do funcionário com tipo de capacitação realizado pela chefia
Conhecimento sobre a existência do PGRSS
Interesse do funcionário em participar de reuniões sobre RSS
Julgamento da viabilidade da coleta seletiva de recicláveis no estabelecimento
Nível de consciência ambiental do funcionário para segregar resíduos recicláveis
Procedimento adotado pelo funcionário em caso de dúvida

Quadro 3 – Variáveis de observação dos procedimentos do gerenciamento de RSS
em um estabelecimento hospitalar.
Fonte: Ventura, 2009.
O AHP é uma técnica de análise de decisão e planejamento de múltiplos
critérios para atender às demandas do planejamento de contingência militar e

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

71	
  

empresarial, tomada de decisão, alocação de recursos escassos, resolução de
conflitos e a necessária participação política nos acordos negociados. A teoria reflete
a maneira pela qual a mente humana conceitualiza e estrutura um problema
complexo, a exemplo do que ocorre quando o indivíduo se defronta com um grande
número de elementos, controláveis ou não, que abrangem uma situação complexa.
A tendência é agregá-los em grupos, segundo propriedades comuns, isto é,
decompor e sintetizar. O metodologia AHP baseia-se, portanto, no princípio de que
para a tomada de decisão, a experiência e o conhecimento das pessoas é pelo
menos tão valioso, quanto os dados utilizados (SCHMIDT, 1995).
Dessa forma, foi possível Ventura (2009) relacionar 19 variáveis com
maior relevância para formação do indicador que, posteriormente, foram agrupadas
em conjuntos denominados “fatores”, assim proposto pelo autor daquela pesquisa:
a) Fator 1 – Conhecimento das informações contidas no PGRSS: resultou

do agrupamento das variáveis 5 (Conhecimento sobre o conteúdo do
PGRSS),

25

(Conhecimento

da

Existência

do

PGRSS

no

estabelecimento) e 1 (Conhecimento do que representam os RSS);
b) Fator 2 – Procedimentos realizados para segregar internamente os

RSS: reuniu as variáveis 2 (Conhecimentos sobre a responsabilidade
de gerenciamento dos RSS), 14 (Forma de segregação de resíduos
praticada pelo funcionário) e 17 (Conhecimento sobre o local de
acondicionamento interno de RSS);
c) Fator 3 – Noções do destino final dos RSS conhecida pelo funcionário:

agrupa as variáveis 20 (Conhecimento sobre o tipo de tratamento dado
aos RSS) e 21 (Forma de disposição final dos RSS);
d) Fator 4 – Conhecimento das regulamentações (em gestão de resíduos

e segurança do trabalho) associadas aos procedimentos realizados
pelo funcionário: reúne as variáveis 6 (Conhecimento de normas e leis
de gerenciamento dos RSS), 7 (Conhecimento de normas e leis de
periculosidade dos RSS) e 8 (Conhecimento de normas e leis de
segurança do trabalho);
e) Fator 5 – Conhecimento da logística de transporte de RSS praticada no

local: Foi representado apenas pela variável 18 (Conhecimento sobre o
transporte interno de RSS);

	
  

	
  

	
  

f) Fator
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6 – Estratégias de treinamento desenvolvidas com os

funcionários: relacionado apenas com a variável 9 (Importância de
normas e leis de biossegurança nos procedimentos realizados no
estabelecimento).
g) Fator 7 – Importância das regulamentações sobre biossegurança:

associado às variáveis 22 (Tipo de capacitação a que são submetidos
os funcionários) e 23 (Frequência de interação da chefia com o
funcionário).
Os resultados obtidos com os colaboradores do estabelecimento foram
cotejados com os resultados dessa mesma avaliação, aplicada a especialistas.
Como resultado, Ventura (op. cit.) destaca três desses indicadores como os mais
relevantes. Em primeiro lugar ficou o indicador batizado como Fator 2 (Procedimento
realizado para segregar internamento os RSS), seguido do Fator 1 (Conhecimento
das informações contidas no PGRSS) e, em terceiro, o Fator 6 (Estratégias de
treinamento desenvolvidas com os funcionários).
Na sua proposta, Ventura (op. cit.) procura viabilizar a utilização de dados
qualitativos, em geral mais difíceis de serem obtidos, tabulados e até mesmo
interpretados. O uso do método AHP possibilitou gerar valores de referência pelos
especialistas, criando uma espécie de ranqueamento para avaliação da importância
de cada indicador de desempenho. Fortemente baseado na opinião de profissionais
ligados ao setor, a aplicação ou confirmação de resultados de um trabalho
conceitual como o de Ventura (op. cit), só pode ser realizada mediante observação
constante e detalhada das equipes envolvidas com a gestão de resíduos em cada
estabelecimento.
Partindo-se do princípio que cada hospital precisa realizar um profundo
diagnóstico interno antes de implementar ou atualizar seu próprio PGRSS (ANVISA,
2006; CUSSIOL, 2008), alguns critérios destacados na tese de Ventura podem
receber prioridades distintas daquelas destacadas em suas conclusões.
É de fundamental importância valorizar resultados quantitativos, obtidos
em medições e pesagens rotineiras, obrigatórias em todo PGRSS. Tais números,
associados aos indicadores qualitativos poderão confirmar a evolução do programa,
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o efetivo envolvimento dos colaboradores e apontar falhas, tendências e
oportunidades que indicadores qualitativos nem sempre apresentam com clareza.
O assunto é desafiador e nos estabelecimentos em que o PGRSS foi bem
implantado, ocorrem altos índices de adesão, com envolvimento de setores inteiros
em benefício de resultados comuns.
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4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A

presente

pesquisa

se

caracteriza

como

estudo

exploratório

(SELLTIZ et al., 1967, apud KMETEUK FILHO, 2005), desenvolvido com o objetivo
de proporcionar uma visão geral sobre determinado fato. Questões preliminares são
investigadas para a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis que podem ser retomadas em estudos posteriores. Essa modalidade
de pesquisa costuma envolver levantamento bibliográfico e documental, entrevistas
não padronizadas e estudos de casos. Da mesma forma, também apresenta
características metodológicas, tendo em vista a finalidade a que se propõe.
Quanto aos métodos de pesquisa será utilizado o levantamento de
campo, caracterizado como de grande amplitude e pequena profundidade, por meio
da formulação de questões a um grupo supostamente representativo de uma
população, em um ponto específico no tempo (BAILEY, 1982).
Por meio da técnica da entrevista, o pesquisador formulará diretamente
perguntas sobre o tema investigado, para a obtenção de informações acerca do que
os pesquisados sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer,
fazem ou fizeram, bem como sobre suas razões ou explicações referentes aos
tópicos precedentes (SELLTIZ et al., 1967, apud KMETEUK FILHO, 2005), tomandose os cuidados necessários para que não se incorram em desvios relativamente
comuns, apontados pelo Quadro 4.

Vantagens

Desvantagens
• Falta de motivação do entrevistado.

• Eficiente para a obtenção de dados
em profundidade, acerca do
comportamento humano.

• Inadequada compreensão das
perguntas.
• Fornecimento de respostas falsas,
por razões conscientes ou não.

• Os dados podem ser classificados e
quantificados.
• Possibilita captar a expressão
corporal do entrevistado e/ou a
tonalidade de voz e ênfase nas
respostas.

• Influência do entrevistador sobre o
entrevistado.
• Influência das opiniões pessoais do
entrevistador sobre as respostas do
entrevistado.

Quadro 4 – Vantagens e desvantagens do uso da técnica de entrevista.
Fonte: SELLTIZ et al., 1967, apud KMETEUK FILHO, 2005
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As entrevistas podem ser classificadas em informais, focalizadas, por
pautas e estruturadas, com grau de estruturação crescente: nulo nas informais e
elevado nas estruturadas. A entrevista estruturada deve empregar uma relação fixa
de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os
entrevistados (KMETEUK FILHO, 2005).
Já os questionários, na maioria das vezes, são propostos por escrito aos
respondentes (autoaplicados), mas também podem ser formuladas oralmente pelo
pesquisador (questionário aplicado com entrevista ou formulário), conforme também
destaca Kmeteuk Filho (2005).
A presente pesquisa, portanto, se caracteriza como metodológica, de
caráter predominantemente exploratório, com emprego do método de levantamento
de campo e técnicas de entrevista por pautas, utilizando também a aplicação de
questionários.
Para o cumprimento das metas estabelecidas neste projeto, a estrutura
metodológica, depois de cumprida a etapa de estudo de normas, manuais, artigos,
teses e obras de autores relevantes sobre o tema, seguiu os seguintes passos:
4.1 Definição dos estabelecimentos a serem visitados
Estudos mostram que não há como se estabelecer padrões exatos para
se definir uma estrutura ideal de assistência hospitalar, avaliar se os leitos
disponíveis são suficientes, se os valores cobrados são excessivamente caros, se a
atenção dispensada é de boa qualidade ou se é mais conveniente optar por
estabelecimentos de maior ou menor porte (VECINA NETO; MALIK, 2007). Segundo
estes autores, os critérios para avaliar tais quesitos variam no decorrer dos anos, de
acordo com a realidade de cada época e de cada região, envolvendo aspectos como
demografia, perfil epidemiológico, legislação, tecnologia e os recursos humanos
disponíveis, entre outros.
A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP conta com a maior rede de
hospitais do País. Os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES/DataSUS, apontam a existência de 249 estabelecimentos públicos e privados,
que respondem pela oferta de mais de 52 mil leitos (OBSERVASAÚDE, 2010).
Desse universo, cerca de 56% é privado. Até a conclusão deste trabalho, a RMSP
contava com apenas 13 hospitais acreditados pela JCI, um seleto grupo que reúne

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

76	
  

empreendimentos de médio e grande porte, ao qual estava incluído somente um
hospital público.
Aspectos envolvendo envergadura, volume de atendimento, tradição na
atenção à saúde, projeção no cenário regional e facilidade de acesso às
informações apontaram três hospitais como os mais viáveis para condução dos
trabalhos aqui propostos. Todos os estabelecimentos prezam pela excelência dos
serviços prestados e possuem acreditação internacional da JCI, um dos mais
importantes órgãos de certificação de padrões de qualidade hospitalar no mundo.
O tema da pesquisa foi apresentado a todos os três estabelecimentos
pré-selecionados, mas apenas duas instituições aceitaram a proposta. Doravante,
neste trabalho, passam a ser identificadas como “Hospital H1” e “Hospital H2”.
Os dois hospitais escolhidos são particulares, sendo que um deles tem
viés claramente filantrópico, com fortes ligações com o Sistema Único de Saúde –
SUS e convênio com alguns estabelecimentos da rede pública de saúde. A outra
instituição, apesar de apresentar a filantropia como uma de suas finalidades, tem
características mais ligadas à pesquisa e desenvolvimento, sendo pioneira no uso
de instalações, tecnologias e equipamentos entre hospitais do Brasil e da América
Latina. Percebe-se, de antemão, que cada uma das instituições dispõem de
recursos materiais muito distintos entre si, aspecto que, a priori, pode refletir no
envolvimento de seus colaboradores e nas soluções encontradas para manter
sempre elevado o padrão de eficiência de seus respectivos sistemas de gestão de
resíduos.
4.2 Elaboração dos roteiros para as visitas técnicas
Decorrência natural dos trabalhos realizados em gabinete, esta fase
preparou roteiros capazes de conduzir, com isonomia e objetividade, cada uma das
visitas realizadas nos hospitais selecionados, aferindo particularidades do
gerenciamento de resíduos, o envolvimento dos gestores e dos colaboradores com
os resultados, o sistema de capacitação em seus diversos níveis e as
particularidades no PGRSS implantado.
Tanto o roteiro da Primeira Visita, visando aproximação e estudo de
documentos (Anexo A), quanto o da Segunda Visita, de identificação dos percursos
dos fluxos de resíduos (Anexo C), propõem tarefas de caráter objetivo, como
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aplicação de questionários e verificação do uso de indicadores de desempenho para
avaliação da evolução do gerenciamento de RSS implantado no estabelecimento,
bem como tarefas de observação e acompanhamento, eminentemente subjetivas.
4.3 Realização das visitas técnicas
A opção por mais de uma visita tem dois principais objetivos. O primeiro é
o de observar, na prática, maneiras distintas de aplicação das diversas etapas do
sistema de gerenciamento de resíduos, em particular o PGRSS. O segundo é
identificar pontos fortes e críticos, relevantes e deficientes em cada processo, a fim
de que se identifique nos indicadores um ajuste sincrônico com a realidade,
valorizando o foco permanente na melhoria contínua.
Caso outros estabelecimentos sejam visitados futuramente, ainda que
fora do escopo deste trabalho, propõe-se que seja utilizada a mesma base de coleta
de informações. Com isso, os dados obtidos serão úteis, comparáveis e pertinentes
à ampliação dos estudos.
Dessa forma, as estruturas das visitas técnicas realizadas em cada um
dos estabelecimentos selecionados para este trabalho foram assim consideradas:
4.3.1 Primeira Visita – Aproximação e estudo de documentos
A primeira visita técnica – ou visita de aproximação e estudo de
documentos – foi precedida pela apresentação geral deste trabalho ao responsável
pela Coordenação de Gestão de Resíduos de cada estabelecimento, informando
dos objetivos a serem alcançados, garantindo o sigilo das informações trocadas e
obtendo o interesse em participar do trabalho. Por seu turno, o Coordenador fez a
apresentação sumária do sistema de gerenciamento de resíduos e do PGRSS do
estabelecimento. A visita de aproximação seguiu roteiro específico (Anexo A), e
cumpriu as seguintes metas:
a) Compreender

as

linhas

gerais

que

orientam

o

Sistema

de

Gerenciamento de Resíduos no estabelecimento;
b) Compreender o envolvimento da Governança com o gerenciamento de

RSS;
c) Conhecer o sistema de conscientização e treinamento da equipe, sua

frequência e abrangência;
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d) Tomar contato com o PGRSS do estabelecimento e identificar

estratégias, ações e procedimentos adotados nesse processo;
e) Conhecer o planejamento do fluxo dos resíduos, do momento de sua

segregação à etapa de armazenamento para o transporte, passando
por todas as fases intermediárias previstas pelo PGRSS;
f) Conhecer os indicadores utilizados para acompanhar a gestão de

resíduos no estabelecimento e identificar suas aplicações;
g) Obter acesso aos documentos internos não reservados, como linhas

gerais do PGRSS, plano de metas, indicadores de desempenho e
resultados nas áreas relacionadas aos RSS;
h) Obter, de acordo com a política do estabelecimento, relatórios,

documentos e planilhas relacionadas à gestão de resíduos e a
evolução de seus indicadores nos últimos cinco anos, compreendendo
o período entre 2008 a 2012.
Nessa primeira visita foi aplicado questionário na forma de entrevista por
pauta (Anexo B) para que se tomasse conhecimento da situação atual do
gerenciamento de resíduos no estabelecimento e sua evolução nos últimos anos.
Com as informações obtidas nesse encontro, retornou-se ao gabinete a
fim de se estudar em detalhes cada um dos sistemas de gestão e preparar material
para suporte da segunda visita, para acompanhamento do fluxo de resíduos do
estabelecimento.
4.3.2 Segunda Visita – Percursos dos fluxos de resíduos
A segunda visita técnica também seguiu roteiro próprio (Anexo C) e focou
na observação dos fluxos do gerenciamento de resíduos, analisando com mais
detalhes o treinamento do pessoal e a aplicação do PGRSS do estabelecimento. A
finalidade foi obter mais informações sobre a estrutura PDCA (Plan, Do, Check, Act)
do gerenciamento e de como os indicadores utilizados em cada um dos hospitais
envolvidos podem apontar tendências de ajustes e melhorias no processo. Foram
relacionados como objetivos da segunda visita:
a) Entender fluxo de RSS no Hospital, confirmando evidências e sanando

dúvidas geradas nos estudos;
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b) Conhecer o sistema de coleta de dados e troca de informações com

usuários, treinamento de pessoal interno, pessoal terceirizado e
fornecedores;
c) Conhecer a estrutura PDCA utilizada no gerenciamento e sua

aplicação prática.
O questionário, com enfoque mais qualitativo do que quantitativo, atendeu
ao claro objetivo de identificar o padrão adotado na gestão de resíduos dos
estabelecimentos pesquisados e, na medida do possível, identificar pontos que
necessitam de maior atenção, propor ações capazes de incrementar a qualidade da
execução dos serviços e perceber a importância dos indicadores utilizados pelos
hospitais nas tomadas de decisão. Os dados quantitativos, em sua maioria, foram
obtidos pela compilação de planilhas e documentos já consolidados, fornecidos pelo
estabelecimento na primeira visita.
O questionário da visita de aprofundamento (Anexo D) procurou
estabelecer paralelos entre o PGRSS e a excelência na execução das etapas de
classificação, segregação, identificação, acondicionamento, transporte interno,
tratamento preliminar e armazenamento temporário dos resíduos gerados, buscando
os seguintes objetivos:
a) Detalhar o entendimento sobre o Sistema de Gerenciamento de

Resíduos do estabelecimento;
b) Identificar a importância do PGRSS e de outras ferramentas de

gerenciamento no Sistema de Gestão de Resíduos;
c) Conhecer o sistema de coleta de dados e troca de informações com

seus usuários;
d) Conhecer a política de formação, de treinamento, de validação de

conhecimento e de recompensa;
e) Detalhar a abrangência do PGRSS entre colaboradores e terceirizados;
f) Conhecer a incidência de falhas humanas e melhorias no treinamento;
g) Identificar o nível de envolvimento dos colaboradores e terceirizados

com o sistema de gestão de resíduos;
h) Detalhar aspectos do manejo de cada tipo de resíduo;
i) Conhecer a interação entre as equipes responsáveis pelo manejo;
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j) Identificar a interação das equipes com suas lideranças.

Após a aplicação dos questionários previstos nessa visita, novo retorno
ao gabinete para tabular dados e consolidar resultados, com produção de um
relatório com o que foi apreendido de cada um dos estabelecimentos.
4.3.3 Visita para relato
A terceira visita técnica serviu para apresentar o relatório das
observações efetuadas, por meio de documento elaborado pelo autor e enviado à
Coordenação do Gerenciamento de Resíduos de cada estabelecimento visitado,
com objetivo de atender a três finalidades:
a) Apresentar ao estabelecimento a síntese do que foi observado nas
visitas técnicas e consolidado com as informações obtidas nos
questionários, bem como por meio de planilhas e documentos
inicialmente fornecidos;
b) Submeter o texto do relatório à avaliação da instituição, uma vez que
servirão como peças fundamentais da dissertação e, o que resultar
aprovado, será publicado, embasando a elaboração do modelo;
c) Agradecer aos responsáveis do estabelecimento pela oportunidade da
visita, retribuindo de forma positiva o tempo dispensado a esse
trabalho, com expectativa da apresentação do modelo proposto e de
futuras trocas de informações.
4.4 Questionário ad hoc para controle de resultados
Além das visitas aos estabelecimentos descritos, foi distribuído a
determinado número de profissionais familiarizados com os temas do PGRSS um
questionário, padrão ad hoc, que também serviu de controle para as observações
feitas em campo (Anexo E).
Após definida a estrutura preliminar do questionário ad hoc – com doze
questões objetivas baseadas em avaliações propostas pela JCI (2010) e uma
questão subjetiva, ancorada no trabalho de Ventura (2009) –, o material passou por
um ‘pré-teste’, um tipo de simulação de aplicação informal do questionário,
envolvendo pessoas familiarizadas ou não com o tema. As observações feitas nessa
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ocasião foram consideradas com a finalidade precípua de melhoria da peça de
pesquisa, sempre sob a ótica do participante.
A maioria do grupo de profissionais que respondeu ao questionário ad hoc
participa ativamente do fórum de discussão Risco Biológico (RISCO BIOLÓGICO,
2012), destinado à prevenção de riscos biológicos ocupacionais e troca de
experiências entre trabalhadores da saúde, com mais de 4.000 participantes ativos.
Ao ter sua estrutura definida, o questionário ad hoc (Anexo E) foi
submetido à análise da coordenação-geral do Risco Biológico, que também avaliou
o resumo e os objetivos gerais deste trabalho. A estratégia de abordagem adotada
foi composta por quatro etapas: convite para participação, acolhimento do candidato,
remessa do questionário e coleta das opiniões. Além dos participantes oriundos
deste canal, também houve contribuições de colaboradores dos estabelecimentos
envolvidos.
Na primeira etapa – convite para participação – foi enviada uma breve
apresentação da proposta para todos os participantes da lista de discussão, frisando
que só poderiam participar profissionais de nível superior ou técnico, atuando
ativamente em estabelecimento hospitalar nas áreas de higiene, governança,
serviços gerais e controle de infecção. No texto do convite foi publicado um
endereço eletrônico (e-mail) exclusivo para que o candidato manifestasse seu
expresso interesse em participar. No total, foram recebidos 45 contatos.
A etapa de acolhimento do candidato serviu, primordialmente, para
verificar se o interessado atendia aos requisitos estabelecidos no convite. Doze não
se enquadraram e todos foram devidamente notificados, recebendo a justificativa
cabível e os agradecimentos pela iniciativa. A terceira etapa tratou de enviar o
arquivo com o questionário ad hoc a todos os que se mostraram qualificados, um
total de 33 participantes, a quem foram dados cerca de trinta dias para a resposta.
Ao final da quarta etapa, da coleta das opiniões, havia 17 questionários
respondidos. No entanto, três deles foram descartados por apresentarem respostas
idênticas a de outros oriundos das mesmas cidades. Como não havia necessidade
de identificação dos participantes, optou-se por eliminá-los, restando apenas 14
contribuições válidas.
O questionário ad hoc foi composto por 12 perguntas objetivas e uma
atividade de seleção e hierarquização das 29 variáveis de observação relacionadas
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ao gerenciamento de RSS e apresentadas por Ventura (2009) em sua pesquisa. O
questionário foi aplicado a profissionais ligados ao ambiente hospitalar e
familiarizados com as áreas de higiene, governança, serviços gerais e controle de
infecção.
Como os hospitais selecionados para este trabalho possuem certificação
JCI, conseguiu-se estabelecer, ao final da pesquisa, uma curva com o desvio padrão
entre o que foi observado nas visitas aos estabelecimentos e o colhido nos
questionários.
Apesar de não ser solicitada a identificação do profissional envolvido na
pesquisa, exigiu-se que fossem informados os seguintes dados: área de atuação,
cargo atual, tempo de atividade no estabelecimento e a localização do hospital
(cidade e estado).
Cada pergunta foi associada a um aspecto do PGRSS e relacionada a
quatro alternativas para resposta. Cada uma das alternativas representa um
determinado nível de comprometimento do estabelecimento com o tema abordado,
sempre do mais simples ou descomprometido (alternativa “a”) para o mais arrojado,
onde se verifica plena observância de aspectos do PGRSS e explícita preocupação
com a melhoria contínua (alternativa “d”).
Com o objetivo de criar escore capaz de identificar o nível de
compromisso que o hospital tem com a execução de seu PGRSS, cada alternativa
recebeu uma determinada pontuação, assim estabelecida pelo autor, mostrada no
Quadro 5.

Alternativa

Pontuação da Questão

Enquadramento

a

1 ponto

Insuficiente

b

2 pontos

Intermediária

c

4 pontos

Satisfatória

d

6 pontos

Busca pela melhoria continua

Quadro 5 – Valores atribuídos às alternativas das questões objetivas propostas no
questionário ad hoc.
Fonte: autor.
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Dessa forma, estabelece-se uma curva de avaliação, similar a um ramo
de parábola (Gráfico 3), em que o posicionamento nos primeiros três estágios
refletirá o padrão da implementação do PGRSS no estabelecimento – insuficiente,
intermediário ou satisfatório. Caso a pontuação obtida recaia no trecho final, a
tendência do trabalho implementado aponta para a excelência na prestação de
serviços e condução do PGRSS com foco nos esforços para melhoria contínua.

Gráfico 3 – Curva proposta para avaliar o padrão do PGRSS implementado,
segundo informações obtidas com a aplicação do questionário ad hoc.
Fonte: autor
O que se esperou do pesquisado é que tenha sido honesto o quanto
pudesse, retratando a realidade do estabelecimento em que atua e resistindo à
tentação natural de responder como "gostaria que as coisas fossem" naquele
hospital. Ficou assim a estrutura do questionário ad hoc:
Questão 1. Com relação à conformidade no cumprimento de leis e
regulamentos e o envolvimento da liderança, qual a atual situação do hospital onde
trabalha?
a) Não há processo algum ou mesmo pessoa responsável que garanta tal
cumprimento; logo, não há comunicação eficiente das conformidades a
serem atendidas.
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b) Há, sim, pessoas designadas para o cumprimento de leis e
regulamentos, mas não há necessidade expressa para responder
citações de conformidade.
c) Existe mecanismo para cumprimento de leis e regulamentos, bem
como para responder citações de conformidade.
d) Os líderes são informados quando a organização não cumpre leis e
regulamentos, bem como têm conhecimento das citações de
conformidade e como foram resolvidas.
Objetivo: conhecer o envolvimento da liderança do hospital em aspectos
fundamentais como o cumprimento de leis, normas e regulamentos.
Questão 2. Com relação à qualidade, gestão de segurança e riscos do
PGRSS e com o objetivo de integrar todas as atividades, aumentando a eficiência do
gerenciamento do RSS, como a organização realiza a coleta de dados e sua
respectiva análise?
a) A organização não costuma abordar um ou mais das seguintes
funções:

qualidade,

quantitativos,

segurança,

adequação

dos

gestão

de

equipamentos

riscos,
e

resultados

melhoria

das

instalações.
b) O estabelecimento costuma abordar temas sobre qualidade, segurança
e riscos na organização mas não há comunicação ou integração
aparente entre eles.
c) As unidades de qualidade, segurança e riscos são coordenadas, mas a
coleta de dados e os processos de análise só se integram quando
necessário.
d) As melhorias implementadas têm considerado integração da qualidade,
segurança e risco como fundamentais para o pleno gerenciamento dos
RSS.
Objetivo: entender como se dá a integração entre a coleta de dados sobre
qualidade, gestão de segurança e riscos do PGRSS e o respectivo aumento da
eficiência no gerenciamento do RSS.
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Questão 3. Com relação à colaboração e cooperação em todos os níveis,
os gestores do PGRSS definem políticas claras de execução de procedimentos e
mecanismos eficientes de colaboração, com o objetivo de garantir qualidade à
execução do serviço diário?
a) Líderes e gestores ainda não providenciaram mecanismos com foco na
colaboração para qualidade e segurança.
b) Líderes e gestores concordam em criar ou melhorar estrutura
organizacional ou outro mecanismo que promova a colaboração e
cooperação para qualidade e segurança.
c) Líderes e gestores utilizam estrutura de estratégias, políticas e planos
para

definir

qualidade

e

segurança,

mas

os

resultados

são

apresentados à liderança de maneira não sistemática.
d) Líderes e gestores elaboram pelo menos um relatório anual para
apresentar à liderança os resultados e tendências acerca dos quesitos
qualidade e segurança do PGRSS do estabelecimento.
Objetivo: entender como é o mecanismo utilizado pelos gestores do
PGRSS para promover bons padrões de colaboração entre todos os níveis, sempre
com o objetivo de garantir qualidade à execução dos serviços, atendendo aos
preceitos de segurança laboral e do paciente.
Questão 4. Com relação às responsabilidades pela qualidade e
segurança do PGRSS, as lideranças do setor estão claramente identificadas aos
demais colaboradores em cada uma das esferas da organização? Essas lideranças
também estão ativamente envolvidas com seu aprimoramento técnico e na definição
das prioridades de qualidade, risco e segurança do PGRSS do estabelecimento?
a) Os líderes de qualidade e segurança do PGRSS não estão
identificados perante os colaboradores do estabelecimento.
b) Os líderes de qualidade e segurança do PGRSS são identificados
dentro de seus setores e em toda a organização.
c) Além de identificados, esses líderes são permanentemente educados
sobre a qualidade do PGRSS.
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d) Os líderes, além de cumprirem os quesitos anteriores, definem as
prioridades para a melhoria da qualidade do PGRSS da organização
pelo menos anualmente.
Objetivo: saber se as lideranças envolvidas com o PGRSS do hospital são
conhecidas pelos colaboradores e têm necessária ascendência sobre eles, além de
saber se todos mantêm contínuo aprimoramento técnico para o pleno exercício de
sua função.
Questão 5. Com relação às funções dos colaboradores, há registro
individual com a descrição de tarefas de cada funcionário, incluindo cópias de
documentos relacionados à educação, treinamento, resultados das avaliações e
histórico de trabalho? Os funcionários são claramente orientados com relação às
suas atribuições e local de trabalho?
a) Funcionários têm orientações gerais com relação ao trabalho e
carecem de arquivos pessoais.
b) Os cargos são claramente descritos e estão relacionados às atuais
atribuições e local de trabalho de todo o pessoal, mas não há registro
em arquivo.
c) Há arquivo de pessoal com descrição de atribuições de cada
colaborador, cópias de licenças e dados sobre sua formação, educação
e outras evidências relacionadas à sua experiência de trabalho.
d) Os arquivos individuais são completos e também incluem os resultados
de avaliações periódicas, promovidas pelo estabelecimento.
Objetivo: conhecer como o estabelecimento formaliza o registro das
funções de seus colaboradores e se cada um deles sabe, claramente, quais são
suas atribuições cotidianas e local de trabalho.
Questão 6. Com relação aos programas de segurança, existe plano para
proporcionar condições seguras de trabalho, que incluam controle de materiais
perigosos, prevenção de acidentes, uso correto de equipamentos de proteção
individual, imunização ou outras medidas para proteger os trabalhadores?
a) O estabelecimento cumpre o previsto em lei, mas pouca atenção é
dada para a saúde pessoal e segurança de seus colaboradores.
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b) O estabelecimento cumpre o previsto em lei e atende prontamente aos
incidentes com os colaboradores à medida que ocorrem.
c) O hospital tem um programa pró-ativo para identificar e reduzir os
riscos de segurança do pessoal.
d) O hospital coleta e analisa dados sobre os riscos pessoais e incidentes
para estabelecer critérios que ofereçam maior segurança e reduzam
incidentes.
Objetivo: saber qual a real efetividade dos programas de segurança
postos em prática no hospital e o respectivo interesse em melhorá-lo.
Questão 7. Com relação aos EPIs e aplicação de técnicas de barreira
(luvas, máscaras, óculos e procedimentos de segurança) são usados corretamente
quando exigidos?
a) EPIs e técnicas de barreira são usados a critério do trabalhador ou
quando os suprimentos estão disponíveis.
b) As situações em que EPIs e técnicas de barreira devem ser utilizados
são de conhecimento do pessoal, mas não há cobrança sistemática.
c) EPIs e técnicas de barreira são utilizados nas situações previstas e
corretamente, com os suprimentos disponíveis e acessíveis.
d) As informações disponíveis sobre EPIs e técnicas de barreira
contribuem e incentivam a contínua melhoria de sua correta utilização.
Objetivo: saber se, além das instruções acerca do uso de EPIs e sobre as
situações que devem ser utilizados, há efetivo controle e exigência do uso de tais
equipamentos por parte do hospital.
Questão 8. Com relação à inspeção das instalações, a tarefa é realizada
com objetivo de identificar e avaliar os riscos para pacientes, funcionários e
visitantes, incluindo planejamento contínuo para redução de riscos e melhoria da
segurança?
a) Os funcionários, individualmente, estão cientes dos riscos ambientais e
por isso é dispensado o processo de inspeção regular.
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b) Existe um processo interno para identificar e listar os riscos de saúde
em todos os ambientes do estabelecimento, que são atendidos tão logo
possível.
c) Ao final de cada inspeção, os riscos percebidos são identificados em
termos de severidade e prioridade e encaminhados para o setor
responsável.
d) Os riscos identificados são sistematicamente reduzidos ou eliminados e
a lista é atualizada por meio de inspeções periódicas e reinspeções.
Objetivo: saber se as inspeções periódicas realizadas nas instalações do
estabelecimento são encaradas apenas como rotinas pro forma ou se têm caráter
preventivo e corretivo em função da melhoria da segurança de pacientes,
funcionários e visitantes.
Questão 9. Com relação ao descarte correto de produtos infectantes e
resíduos perigosos (Grupos A, B, C e E), as orientações sobre o descarte adequado
são claras, com a coleta ocorrendo em condições adequadas aos respectivos
grupos e em atenção às especificações legais?
a) A eliminação desses resíduos fica a critério do trabalhador, pois
conhecem os ricos envolvidos em cada um dos grupos.
b) Funcionários recebem orientação clara sobre o descarte adequado
desses resíduos.
c) A eliminação desses resíduos é bem organizada e uniforme, com os
respectivos recipientes recolhidos periodicamente e descartados de
forma apropriada.
d) Não existem ocorrências frequentes de contaminação, lesões ou
acidentes relacionados aos infectantes e perfurocortantes, sendo esse
fato usado para melhorar continuamente o programa.
Objetivo: conhecer o nível de envolvimento do hospital com as
orientações para o manejo correto de resíduos perigosos, adequadas aos
respectivos grupos e em atenção às normas e aos regulamentos estabelecidos.
Questão 10. Com relação à comunicação aos funcionários sobre a
qualidade e informações de segurança, todos estão cientes dos padrões buscados
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pelo estabelecimento e das respectivas atividades de segurança por meio de
cartazes, boletins, periódicos, relatórios ou outros suportes?
a) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição de todos, mas não são regularmente comunicados ao
pessoal.
b) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição e, esporadicamente, são comunicados ao pessoal.
c) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição e são regularmente comunicados ao pessoal.
d) O uso individual da informação é avaliado para melhorar a relevância
do esforço de comunicação com as responsabilidades de todo o
pessoal.
Objetivo: saber se o estabelecimento apresenta, com clareza suficiente
para seus colaboradores, informações de segurança sobre os procedimentos
executados e os padrões de qualidade que devem ser seguidos.
Questão 11. Com relação à melhoria contínua dos processos, os
funcionários são instruídos sobre os princípios de melhoria da qualidade e
participam de atividades práticas com essa finalidade?
a) Funcionários não têm oportunidades de treinamento com objetivo de

melhoria da qualidade.
b) Há oportunidades para esse tipo de treinamento, ainda que limitadas.
c) Existe um programa de treinamento organizado para o pessoal que

participa da melhoria da qualidade e das atividades de segurança.
d) O impacto e a eficácia do programa de treinamento são documentados

e utilizados para melhorar o conteúdo e o alcance do programa ao
longo do tempo.
Objetivo: saber se o estabelecimento se preocupa em comunicar e instruir
seus colaboradores acerca dos princípios de melhoria contínua da qualidade.
Questão 12. Com relação à motivação dos colaboradores, há processo
para monitoramento da satisfação com relação ao ambiente de trabalho, ao
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treinamento oferecido e ao apoio técnico para o cumprimento de suas
responsabilidades?
a) Não há processo organizado de coleta de informações acerca da

satisfação pessoal dos colaboradores.
b) Apesar de não ser encarada como ferramenta de apoio, há processo

para monitorar a satisfação pessoal dos integrantes da equipe.
c) A satisfação pessoal é rotineiramente monitorada e os dados

analisados.
d) Tendências na satisfação pessoal são usados para definir as

prioridades para a melhoria dos quesitos ou para aprofundamento da
avaliação.
Objetivo: conhecer o interesse do estabelecimento em monitorar a
satisfação dos seus colaboradores e a adequação do mecanismo utilizado para o
bom desempenho dos integrantes da equipe.
Questão 13. Foi a única questão de cunho subjetivo e necessitou da
reprodução do Quadro 3, publicado na página 70 deste trabalho, para dar suporte
ao que se pediu ao participante, com o seguinte enunciado:
No quadro abaixo (o enunciado é seguido da reprodução do Quadro 3) são
apresentadas 29 variáveis relacionadas a procedimentos do gerenciamento de RSS
em um hospital. Leia atentamente cada uma deles e, mediante critérios baseados
em sua experiência profissional, selecione as dez variáveis que considerar mais
importantes para o perfeito funcionamento de um PGRSS. Concluída esta etapa,
estabeleça uma ordem de importância para as 10 variáveis selecionadas. A mais
importante recebe o número 1, enquanto a menos importante fica com número 10.
Objetivo: aproveitar a base proposta por Ventura (2009) para identificar os
quesitos mais relevantes na implementação e execução de um PGRSS, sob a ótica
do participante e baseado na sua experiência profissional.
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4.5 Elaboração de diretrizes para melhoria do Gerenciamento de Resíduos e do
PGRSS dos hospitais visitados
De posse dos questionários ad hoc, dos relatórios aprovados e das
impressões colhidas nas visitas técnicas, foram estabelecidas as diretrizes do
modelo, onde se buscou a confluência entre as experiências observadas em ambos
os estabelecimentos.
Eventuais consultas aos responsáveis técnicos dos estabelecimentos
visitados foram possíveis, sempre com o objetivo de refinar a pesquisa em tela.
A aplicação das diretrizes para melhoria do desempenho do PGRSS dos
estabelecimentos de saúde estudados ficará ao cargo da coordenação de cada
hospital e não integraram as atividades da presente dissertação.
Esta fase antecedeu a etapa final de redação final desta dissertação,
realizada em gabinete.
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5 RESULTADOS
Este capítulo contém a descrição das instituições selecionadas para as
visitas e estudo de caso, bem como a descrição do método de utilização de
indicadores para avaliação e melhoria contínua do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde e o respectivo sistema de gerenciamento de
resíduos nos hospitais pesquisados.
5.1 Estabelecimentos pesquisados
Nesta seção está a descrição e um breve histórico de cada uma das
instituições selecionadas para receber as visitas e dar suporte ao desenvolvimento
dos procedimentos metodológicos de avaliação da implementação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde em hospitais.
5.1.1 O Estabelecimento Hospitalar 1 – H1
O hospital identificado como H1 é uma iniciativa particular, filantrópica,
iniciada na última década do século XIX por um grupo de imigrantes britânicos,
norte-americanos e alemães, apoiado por tradicionais famílias paulistas.
No século XX, paralelamente à urbanização e industrialização de São
Paulo, esse hospital se modernizou, passando por diversas reformas e ampliações,
sempre com a finalidade de oferecer o melhor atendimento para a comunidade.
Atento aos avanços da medicina, o Hospital H1 investiu em equipamentos
e tecnologia, oferecendo novas especialidades clínicas e cirúrgicas a seus pacientes
e ampliando, também, seu quadro administrativo, de profissionais médicos e de
saúde. O pequeno hospital geral tornou-se uma sólida instituição particular, que se
autossustentava para manter suas atividades filantrópicas.
Em 2004, foi certificado pela JCI, recebendo a reacreditação em 2007 e
2011, ano que também foi reconhecido com posição de destaque em publicações
especializadas que envolveu a avaliação de mais de 40 hospitais e clínicas sediados
em 34 países do continente latinoamericano.
Desde 2008, o H1 está qualificado como hospital de excelência pelo
Ministério da Saúde e participa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do SUS (Proadi/SUS). Atualmente, o H1 desenvolve mais de duas
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dezenas de projetos norteados pelas diretrizes desse programa, entre eles o de
acompanhamento da implantação de melhorias em processos de gestão e
monitoramento de indicadores de qualidade para hospitais públicos, incluindo, em
alguns casos, programas de acreditação.
No primeiro semestre de 2011, inaugurou seu novo prédio hospitalar,
transformando-se em um estabelecimento contemporâneo, trazendo a experiência
adquirida ao longo de toda sua existência.
O Hospital H1 possui a seguinte estrutura básica:
a) Instalações e equipamentos: prédio com 19 andares, mais heliponto.

Conta

com

serviço

completo

de

medicina

diagnóstica,

com

equipamentos de última geração, dez salas cirúrgicas para a realização
de procedimentos de alta complexidade; possui leitos de internação
convencional e na Unidade de Terapia Intensiva – UTI;
b) Especialidades: área clínica e de cirurgia geral, com foco em

Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Oncologia, Medicina Diagnóstica e
Terapêutica. Conta com atendimento de Emergência.
c) Leitos: possui 310 leitos, entre internação e UTI.
d) Colaboradores: 1.520 diretos; 680 terceirizados. Total: 2.200
e) Serviços internos terceirizados: limpeza, coleta de resíduos de serviço

de saúde, cozinha, estacionamento, segurança.
f) Média de procedimentos realizados: cerca de 11 mil cirurgias por ano.
g) Missão:

Excelência na assistência à saúde, com atendimento

humanizado e compromisso social.
h) Visão: Ser reconhecido pela sociedade como o hospital que supera as

expectativas dos clientes.
i) Valores: Ética – atuar com consciência e responsabilidade no exercício

das suas atividades; Humanização – oferecer tratamento humanizado e
personalizado, valorizando as pessoas; Excelência – trabalhar a
melhoria contínua dos processos, dos resultados e da satisfação das
necessidades presentes e futuras dos clientes, superando suas
expectativas; Confiabilidade – construir relacionamentos abertos,
transparentes e apoiados na confiança mútua; Capacitação – promover
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e estimular o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio do
aprimoramento do conhecimento; e Compromisso social – desenvolver
e apoiar programas voltados para a filantropia, comunidade, qualidade
de vida e meio ambiente.
O Hospital H1 possui as seguintes certificações:
a) Certificado internacional da JCI, em 2004, com reacreditações em 2007

e 2011;
b) Selo Sinasc – Sistema de Informações de Nascidos Vivos -

classificação Ouro, da Prefeitura do Município de São Paulo, em 2011;
c) Programa de Certificação 3M, em 2010;
d) Certificado ESARH – Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos,

2010.
e) Certificado de Referência do Programa de Qualidade Externo em

Imuno-hematologia da Associação Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia – ABHH, em 2009 e 2010;
f) Comas-SP – Conselho Municipal de Assistência Social, em 2009.

5.1.2 O Estabelecimento Hospitalar 2 – H2
O hospital identificado como H2 também é uma iniciativa particular e teve
sua trajetória iniciada na segunda década do século XX, quando um grupo de
idealistas imigrantes fundou sua sociedade beneficente, com o objetivo de oferecer
um centro de assistência médica à altura de suas necessidades. Nascia, juntamente
com essa experiência, o conceito que norteia as ações do Hospital H2 até os dias de
hoje, sustentado sobre três pilares: humanismo, pioneirismo e excelência.
Seguindo nessa linha, ainda na década de 1970, foi dos primeiros
hospitais do país a implantar uma UTI e um dos primeiros na América Latina a
utilizar um acelerador linear com fótons e elétrons, inaugurando o serviço de
radioterapia no Brasil. Nesse período, funda seu Centro de Estudos e Pesquisas e
no final dos anos 1990 inaugura moderno centro de oncologia, que logo precisou ser
expandido. Entre os anos de 2010 e 2011, inaugurou novas unidades, sendo uma
delas fora da Região Metropolitana de São Paulo.
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A estrutura do H2 também oferece sofisticadas instalações voltadas às
atividades educacionais, quer sejam presenciais ou à distância.
O Hospital H2 possui a seguinte estrutura básica:
a) Instalações e equipamentos: quatro unidades, duas delas com

atendimento focado a públicos específicos. Conta com núcleos
completos de medicina avançada, diagnóstica, com equipamentos de
última geração e centro cirúrgicos adaptados para a realização de
procedimentos

com

ajuda

de

tecnologia

robótica

e

de

alta

complexidade; leitos de internação e de terapia intensiva. Importante
frisar que os estudos desta dissertação ficarão concentrados no prédio
onde originalmente foi fundado o hospital da sociedade.
b) Especialidades: área clínica e de cirurgia geral, com foco em

Oncologia,

Gerontologia,

Reprodução

Humana,

Cardiologia,

Reabilitação, Dor e Distúrbios do Movimento. Conta com atendimento
de emergência. Mantém grupos de pesquisa nas áreas de Célulastronco, Medicina Intensiva e Anestesiologia, Novas tecnologias no
diagnóstico e tratamento do câncer e Pesquisa experimental em dor.
c) Leitos: cerca de 300, incluindo os da UTI.
d) Colaboradores: cerca de 2.800 colaboradores diretos e indiretos.
e) Serviços internos terceirizados: limpeza, coleta de resíduos de serviço

de saúde, cozinha, estacionamento, segurança.
f) Média de procedimentos realizados: até 400 pronto-atendimentos por

dia e 1.200 cirurgias por mês, 70% delas de alta complexidade.
g) Missão:

Instituição filantrópica brasileira que desenvolve ações

integradas de assistência social, de saúde, de ensino e de pesquisa.
h) Visão: Ser reconhecida internacionalmente pela excelência, liderança e

pioneirismo em assistência à saúde e na geração de conhecimento,
com responsabilidade social, ambiental e autossustentabilidade,
atraindo e retendo talentos.
i) Valores:

Calor humano; Excelência; Pioneirismo; Conhecimento;

Filantropia.
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O Hospital H2 possui o certificado internacional JCI, obtido em 2007,com
reacreditação em 2012.
5.2 Definição dos roteiros das Vistas Técnicas
Definido no item 4 deste trabalho – Metodologia e Procedimentos
Metodológicos –, cada hospital selecionado recebeu duas visitas técnicas
propriamente ditas e uma visita para que se pudesse relatar e discutir a experiência.
A partir dessa estratégia pode-se observar, na prática, as diversas etapas
de implementação e manutenção dos sistemas de gerenciamento de resíduos dos
estabelecimentos, em particular seus PGRSS, identificando pontos fortes e críticos,
bem como aspectos relevantes e deficientes em cada processo.
Elaborados sob forma de pauta para entrevista, o roteiro da primeira visita
(Anexo A) e seu respectivo questionário (Anexo B) foram estruturados para que
fossem elucidadas as linhas gerais que orientam o sistema de gerenciamento de
resíduos de cada estabelecimento, seu PGRSS, o envolvimento da Governança com
o tema, as estratégias de acolhimento dos colaboradores e o contato com os
indicadores utilizados no hospital para acompanhamento de resultados.
A segunda visita também teve roteiro próprio (Anexo C), para buscar
detalhes do PGRSS, seguir o fluxo de resíduos em cada hospital e identificar a
evolução do padrão na gestão de RSS dos estabelecimentos visitados. Mais um
questionário (Anexo D), também estruturado em forma de pauta, foi aplicado para
fechar o ciclo de visitas.
A matriz publicada a seguir (Quadro 6, diagramado em 5 partes) foi
selecionada e adaptada da Joint Commission International (JCI, 2010) e serve de
exemplo de alguns dos temas observados no decorrer deste trabalho. Os mais
relevantes para a boa execução do PGRSS foram aprofundados durante as visitas e
entrevistas e fizeram parte da estruturação do Questionário ad hoc (Anexo E).
Apesar dos estabelecimentos visitados não utilizarem tantos indicadores quanto às
possibilidades selecionadas no Quadro 6, a criação de um indicador específico pode
atender tanto as tarefas de monitoração de determinado critério em longo prazo,
quanto para medir resultados imediatos de ações pontuais, estejam os indicadores
apoiados em resultados quantitativos ou qualitativos.
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Optou-se pela segmentação do Quadro 6 em ‘áreas de interesse’ para
facilitar o reconhecimento de tarefas e responsabilidades dos diversos setores que
mantêm pessoal envolvido com atividades ligadas ao PGRSS. Além disso, atende
plenamente à estrutura desenvolvida e apresentada pela JCI aos estabelecimentos
candidatos à certificação.

ÁREA DE INTERESSE 1: Liderança e responsabilidades
Critério: Liderança para a qualidade e segurança
• Os indivíduos responsáveis pela qualidade do PGRSS e pela segurança dos
colaboradores estão claramente identificados pelo nome, cargo, posição e
responsabilidades em cada uma das esferas da organização?
• Os líderes são educados e treinados sobre a qualidade e estão ativamente
envolvidos na definição das prioridades da qualidade, risco e segurança?
Critério: Colaboração e cooperação em todos os níveis
• Os gestores do PGRSS definem sistemas ou métodos de colaboração e de
procedimentos que garantam qualidade à execução do serviço diário?
• Com que frequência os gestores apresentam os resultados obtidos à liderança
do estabelecimento?
Critério: Integração da qualidade, gestão de segurança e riscos do PGRSS
• A organização integra todas as atividades de gestão da qualidade e de riscos para
aumentar a eficiência das atividades de medição e a eficácia nas melhorias?
• Essa integração considera a coleta de dados, análise de resultados e a busca pela
melhoria nos procedimentos?
Critério: Conformidade com leis e regulamentos
• Há indivíduos designados para assegurar que a organização esteja cumprindo
todos os requisitos, leis e regulamentos vigentes e aplicáveis?
• A resposta a citações de conformidade ou inspeção é completa e oportuna?
Essas citações chegam ao conhecimento da liderança?

Quadro 6 – Temas para orientação na construção de indicadores de desempenho
no gerenciamento de resíduos em estabelecimentos hospitalares.
Parte 1 – Liderança e responsabilidades
Fonte: Joint Commission International (JCI, 2010); adaptado pelo autor.
continua na próxima página
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ÁREA DE INTERESSE 2: Competência e capacidade da força de trabalho
Critério: Descrições de funções para todos os funcionários
• O arquivo pessoal de cada colaborador contém a descrição de seu trabalho?
• Esse arquivo também contém cópias de credenciais, como as relacionados à
educação, treinamento, licenciamento, história de trabalho e resultados das
avaliações a que o colaborador foi submetido?
Critério: Revisão das credenciais dos profissionais médicos
• Há processo para recolher, verificar, avaliar e autorizar os médicos a fornecer
serviços apropriados ao seu licenciamento, educação, formação e competência?
Critério: Revisão das credenciais dos enfermeiros
• Há processo para recolher, verificar, avaliar e atribuir aos enfermeiros os serviços
apropriados ao seu licenciamento, educação, formação e competências?
Critério: Análise de credenciais de outros profissionais de saúde
• Há processo para recolher, verificar, avaliar e dar atribuições de trabalho aos
profissionais que prestam serviços diversos, compatíveis ao seu nível de educação,
formação, licenciamento e competência?
Critério: Funcionários são orientados para os seus empregos
• Todos os funcionários são orientados sobre as suas responsabilidades, atribuições
e locais de trabalho?
Critério: Supervisão de estudantes e profissionais em formação
• Quando a organização é também local de treinamento para estudantes e
profissionais da saúde, há supervisão adequada dos estudantes e estagiários para
assegurar que eles são conhecidos por toda a equipe e que sua responsabilidade
atual corresponde às suas reais competências?
• Tais indivíduos já apresentam o nível adequado de conhecimento para atuar?
• O programa de formação está integrado com os de qualidade e segurança?
Critério: Educação da equipe na prevenção e controle de infecção
• Todos os funcionários são educados sobre prevenção de contaminação e práticas
de controle de infecção em relação às suas responsabilidades?
• A educação inclui atualização científica e conhecimentos relacionados com as
orientações de higiene geral, problemas de saúde associados aos cuidados de
infecções, registro de acidentes laborais, encaminhamento e acompanhamento de
acidentados e destinação adequada de resíduos?
Critério: Pessoal de saúde e programa de segurança
• Existe programa para reduzir os riscos sanitários e proporcionar condições seguras
de trabalho que incluam controle de materiais perigosos, prevenção de acidentes,
uso correto de equipamentos, imunização ou outras medidas para proteger os
trabalhadores do estabelecimento?

Quadro 6 – Temas para orientação na construção de indicadores de desempenho
no gerenciamento de resíduos em estabelecimentos hospitalares.
Parte 2 – Competência e capacidade da força de trabalho.
Fonte: Joint Commission International (JCI, 2010); adaptado pelo autor.
continua na próxima página
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ÁREA DE INTERESSE 3: Ambiente seguro para colaboradores e pacientes
Critério: Inspeção regular dos edifícios
• Todos os edifícios são inspecionados para avaliação de riscos para os pacientes,
funcionários e visitantes?
• Há planejamento contínuo para redução de riscos e melhoria da segurança?
Critério: Controle de materiais perigosos
• Há lista de materiais perigosos na organização e um plano para seu manuseio,
armazenagem e utilização?
• Os materiais perigosos estão rotulados e existe algum processo para relatar e
investigar vazamentos, exposições indevidas e outros incidentes?
Critério: Equipamento de segurança biomédica
• Há inventário de todos os equipamentos médicos e indivíduos qualificados a
inspecioná-los, testá-los e realizar a manutenção preventiva do equipamento?
Critério: Prevenção de exposição a situações de risco
• Existe supervisão e ações coordenadas entre os colaboradores para prevenção de
acidentes, controle de infecção e exposição a substâncias perigosas?
• A equipe responsável é experiente e plenamente qualificada para atuar na
prevenção de riscos e aplicar práticas reconhecidamente eficazes no caso de
acidente laboral ou exposição a substâncias perigosas de diversas naturezas?
Critério: Redução de infecções associadas aos cuidados de saúde
• Existe programa de higiene geral e das mãos com base em diretrizes
reconhecidamente consolidadas?
Critério: Descarte correto de agulhas e materiais perfurocortantes
• Há orientações claras para os funcionários sobre o descarte adequado de todos os
tipos de perfurocortantes?
• Perfurocortantes são coletados em recipientes exclusivos, à prova de punctura e
sem a menor possibilidade de serem reutilizados?
• A organização dispõe de recipientes seguros, que atendam às especificações
legais?
Critério: Descarte correto de resíduos infectantes
• Há orientações claras para os funcionários sobre o descarte adequado de todos os
tipos de resíduos infectantes, materiais contaminados com fluidos corporais, sangue
e seus componentes, descartes de laboratórios clínicos e necrotérios?
• Há processo de coleta uniforme, com resíduos destinados de forma segura e
correta?

Quadro 6 – Temas para orientação na construção de indicadores de desempenho
no gerenciamento de resíduos em estabelecimentos hospitalares.
Parte 3 – Ambiente seguro para colaboradores e pacientes.
Fonte: Joint Commission International (JCI, 2010); adaptado pelo autor.
continua na próxima página
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ÁREA DE INTERESSE 4: Cuidados clínicos com o paciente
Critério: Medicação é gerenciada e manuseada com segurança?
• Uso de medicamentos está em conformidade com leis e regulamentos vigentes e é
prescrito e supervisionado por pessoal qualificado?
• Os medicamentos não utilizados ou vencidos são dispensados de forma correta e
com os devidos controles e registros?

Quadro 6 – Temas para orientação na construção de indicadores de desempenho
no gerenciamento de resíduos em estabelecimentos hospitalares.
Parte 4 – Cuidados clínicos com o paciente.
Fonte: Joint Commission International (JCI, 2010); adaptado pelo autor.

ÁREA DE INTERESSE 5: Melhoria da qualidade e segurança
Critério: Sistema de relatórios de eventos adversos
• Há um sistema eficiente e não punitivo de notificação de eventos adversos?
Critério: Análise dos eventos adversos
• Os eventos adversos são analisados?
• A análise busca identificar a raiz da causa desses eventos para propor mudanças
no atendimento ou nos processos, com o objetivo de prevenir reincidência?
Critério: Monitoramento de processos de alto risco
• Há identificação dos processos de alto risco e estão estabelecidos mecanismos
para monitorar e coletar dados sobre tais eventos?
Critério: Monitoramento da satisfação dos colaboradores
• Há processo para monitorar a satisfação dos colaboradores com relação ao
ambiente de trabalho, à educação, ao treinamento e ao apoio técnico para o
cumprimento de suas responsabilidades?
Critério: Disponibilidade de acesso e uso das diretrizes e orientações clínicas
• Diretrizes e orientações relacionadas às tarefas propostas estão disponíveis para
serem consultadas quando necessário?
Critério: Melhoria dos processos
• Os funcionários são instruídos sobre os princípios de melhoria de qualidade, bem
como à sua efetiva participação em atividades propostas para aprimorar os
conhecimentos sobre a melhoria da qualidade?
Critério: Comunicação da qualidade e informações de segurança aos funcionários
• Os funcionários estão cientes do padrão de qualidade buscado pela organização e
das respectivas atividades de segurança por meio de periódicos, relatórios, boletins,
cartazes ou outros suportes?
Critério: Monitoração dos desfechos clínicos
• O hospital monitora os resultados das operações mais comuns e também as mais
complexas, com o objetivo de melhorá-los ao longo do tempo?

Quadro 6 – Temas para orientação na construção de indicadores de desempenho
no gerenciamento de resíduos em estabelecimentos hospitalares.
Parte 5 – Melhoria da qualidade e segurança.
Fonte: Joint Commission International (JCI, 2010); adaptado pelo autor.
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5.3 Experiência de implementação do PGRSS no H1
O processo de implementação do PGRSS no H1 foi iniciado com a
publicação da RDC Anvisa 306 e Conama 358, entre os anos de 2004 e 2005. A
obrigatoriedade legal movimentou a liderança e os setores de Higiene e Segurança
do Trabalho em torno do tema que passou a estudar, sistematicamente, a geração,
os fluxos e o manejo envolvendo os resíduos do estabelecimento. Durante dois
anos, 15 profissionais de diversas áreas do hospital reuniram-se para, no final de
2006, definir os moldes do PGRSS. Imediatamente, a totalidade dos colaboradores
recebeu treinamento específico para se adequar à nova realidade, que mirava ações
de prevenção e controle de infecção, gerenciamento de resíduos e segurança
laboral, com treinamento específico para todos os envolvidos.
Na fase inicial, o H1 buscou aproximação com seus colaboradores
procurando saber como lidavam com os resíduos em suas próprias casas. Na
divulgação do projeto de implementação ocorreu o alinhamento das práticas de
manejo com a necessidade do cumprimento de requisitos legais, que rapidamente
avançaram para atender às exigências do padrão JCI.
Colaboradores cumpriram importante papel de facilitadores da qualidade,
enquanto auditorias internas, programadas e não programadas em todos os setores,
preparavam o grupo para as futuras auditorias externas. A preocupação com a
gestão integrada de processos logo passou a pautar os planos para a necessária
ampliação das instalações, que culminou com o projeto e a construção de um
moderno prédio verde.
O processo de implementação do PGRSS no H1 implicou em ajustes na
estrutura física do estabelecimento, com a criação ou adequação de espaços e
compartimentos específicos para facilitar os trabalhos das coletas internas e
disposição temporária, adequação de carros e recipientes, bem como a melhoria nos
sistemas de manutenção e inspeção de locais para armazenamento de resíduos.
Tais mudanças facilitaram a aplicação dos planos que envolveram melhoria de
processos, documentação integral dos resíduos gerados e plena gestão sobre os
contratos de transporte e tratamento desses resíduos. Mas a pedra fundamental
para mudança de comportamento entre os colaboradores foi dar a cada um deles a
responsabilidade sobre o próprio resíduo gerado. Com treinamento intensivo e apoio
para dirimir dúvidas, o programa avançou passo a passo por todos os setores.
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Para a Comissão do PGRSS, o hospital foi dividido em três áreas:
críticas, semicríticas e não críticas, estas últimas ligadas à esfera administrativa.
As áreas críticas – que abrangem UTI, pronto-socorro, berçário e
nutrição –, receberam maior atenção no início do processo e, até hoje, são as que
obrigam

realização

de

ciclos

mais

constantes

de

treinamento

entre

os

colaboradores. A excelência no padrão é mantida por agentes multiplicadores
disseminados pelos diversos setores, verificados em constantes auditorias, na
emissão de frequentes relatórios e incentivo de melhoria contínua aos colaboradores
que se destacam no desempenho de suas atribuições.
Nas áreas semicríticas – compreendidas pela internação e serviços de
apoio à diagnose e terapias – o trabalho empreendido inicialmente foi semelhante ao
realizados nas áreas críticas, com avaliações de padrões de qualidade seguindo
mecanismos semelhantes.
Apesar de serem submetidas às mesmas baterias de auditorias e
relatórios, nas áreas não críticas o ciclo de treinamento é menos frequente.
No ano de 2008 foi formalizada a coleta seletiva dentro do hospital. O
mascote do programa foi escolhido por meio de concurso interno que envolveu filhos
de colaboradores e a campanha foi lançada simultaneamente para todas as áreas
do hospital no mês de junho, em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Chamadas na
rede interna de computadores, distribuição de sementes e marcadores de páginas
com informações sobre o programa e as metas a serem alcançadas pelo
estabelecimento marcaram a ação.
No H1, a Comissão do PGRSS é multidisciplinar e se reúne, no mínimo, a
cada 60 dias, ou quando necessário, em caráter especial.
A campanha contra o desperdício de alimentos também entrou na mira do
estabelecimento, com base em firmes programas de conscientização interna. Em
2011, foram servidas diariamente, em média, 1.200 refeições para os colaboradores,
envolvendo 700 quilogramas de alimentos. Sobras e restos representaram 8,5% do
total, considerando que o limite mundialmente aceitável fica em torno de 10%. O
desperdício nas refeições servidas aos pacientes também apresentou bom índice:
das 430 refeições servidas por dia, representando 150 quilos de alimentos, foram
contabilizados apenas 7% de sobras, em cenário onde o tolerável chega a 15%
(NONINO-BORGES et al., 2006; TEIXEIRA, 2004; PASSOS, 1987).
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5.3.1 Objetivos do PGRSS no H1
a) Reduzir os riscos para a saúde e meio ambiente, impedindo que os

resíduos potencialmente infectantes ou especiais contaminem os
demais resíduos gerados;
b) Reduzir a quantidade de resíduos gerados pelo hospital;
c) Conscientizar os profissionais sobre a importância da segregação

correta no momento da geração do resíduo;
d) Sensibilizar os profissionais quanto à importância de desenvolverem

uma mentalidade voltada à preservação do meio ambiente e
ressaltando a importância da redução desses resíduos e de sua
disposição final;
e) Proporcionar aos profissionais o acesso aos benefícios gerados ao

meio ambiente, quando da redução dos resíduos de serviços de saúde;
f) Tornar eficiente o processo de segregação, com o intuito de reduzir o

volume de resíduo comum.
Para o H1, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde constituise em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores,
a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
A Comissão de Gerenciamento de RSS do H1 é composta pelo Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), a Segurança do Trabalho, o
Gerenciamento de Risco e a Governança (Hotelaria), tendo como principal
responsabilidade implementar e assegurar a manutenção do PGRSS no hospital.
Em 2008, o H1 instituiu o Comitê de Risco com a função de implementar
medidas preventivas com base em literatura científica, perfis demográficos, índices
de morbidade e outras ocorrências, promovendo, assim, melhorias nos processos
assistenciais e gerenciais que incluíram o PGRSS, o Programa de Prevenção de
Acidentes, o Plano de Atendimento a Catástrofes, que contempla situações como
incêndio e explosão, acidente com material radioativo, surtos infecciosos e
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atendimento a múltiplas vítimas, entre outros. Contemplando gestão proativa, são
realizadas inspeções prediais periódicas, com o objetivo de identificar e prevenir
possíveis riscos profissionais, ambientais e assistenciais. O objetivo de todo esse
cuidado é garantir o atendimento às leis e aos regulamentos, atender aos padrões
de qualidade de forma a promover um ambiente hospitalar mais seguro.
Para dar sustentação a esse trabalho, está previsto que o Comitê de
Risco do H1 estabeleça diretrizes, monitore situações adversas e implemente
operações imediatas e preventivas com o objetivo de evitar que eventos
indesejáveis possam comprometer a imagem institucional do hospital.
5.3.2 Prédio verde do H1
O H1 conta hoje com infraestrutura comparável às melhores instituições
de saúde do País e também do mundo. Apesar da história secular, o H1 inaugurou,
no final de 2010, um novo complexo hospitalar que envolveu alta tecnologia,
excelentes instalações e uma arquitetura que pensou no acolhimento das pessoas e
em melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Com a construção do novo prédio, o estabelecimento passou a ter 313
leitos para internação e UTI, dez salas cirúrgicas para a realização de
procedimentos de alta complexidade, duas das quais equipadas para permitir
transmissão por teleconferência em tempo real, além de auditório para 200 pessoas
e heliponto. Toda essa estrutura demandou a contratação de 400 colaboradores.
Dentre as inúmeras inovações técnicas, o prédio atende a alguns
parâmetros das atuais construções sustentáveis, com menor consumo de energia e
água, preocupação com áreas verdes, uso inteligente do ar-condicionado e maior
aproveitamento da luz natural, com vidros autolimpantes. Seus pavimentos são
flexíveis, o que significa que é possível realizar adaptações mínimas e rápidas, de
acordo com as necessidades do segmento de saúde suplementar. Em breve, será
iniciada a execução do projeto para aplicar os mesmos padrões do novo prédio aos
já existentes. No H1, somente o setor de Medicina Nuclear não foi ampliado.
Em 2011 foram emitidos cerca de 2 mil certificados digitais pelo H1,
processo que diminuiu a necessidade da impressão de papel para se fazer o registro
ou validação de determinada informação. O certificado é uma garantia de que a
informação registrada no sistema é autêntica, imutável e de autoria de quem a
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assina digitalmente. Isso traz maior segurança para o paciente e para o profissional
de saúde. Somente com este procedimento, o H1 deixou de imprimir 500 mil folhas
de papéis todos os meses, economizando, por ano, cerca de 6 milhões de folhas, o
que corresponde a mais de 28 toneladas de papel.
Diante desse choque de inovação, o H1 preconiza que os colaboradores
tenham conhecimento de toda a instituição. Para isso, são promovidos treinamentos
periódicos para que todos saibam como agir nas mais variadas ocorrências e
adotem as melhores práticas em suas tarefas. Uma vez por ano ocorrem simulados
de todos os planos de prevenção de acidentes, com a finalidade de testar e
aperfeiçoar a capacidade de atendimento nessas ocasiões.
O H1 oferece um plano anual de aprimoramento com treinamentos
realizados ao longo dos meses. Como forma de aperfeiçoamento, os colaboradores
são incentivados a participar de simpósios, seminários e aulas técnicas. Em 2011
foram ministrados 269 cursos, num total de 94.544 horas de treinamento, para 7.827
participantes, representando uma média de 49 horas por colaborador, considerando
toda a massa empregada no hospital.
5.3.3 Principais focos de atuação do PGRSS no H1
Diferentemente de outros estabelecimentos, todo o setor de limpeza do
H1, incluindo a turma que trata dos RSS, é terceirizado. A equipe, composta por dez
integrantes, um líder e um supervisor, cuida de todo o fluxo de resíduos do hospital.
Condições adequadas de trabalho e consistente parceria entre o H1 e a empresa
prestadora de serviços garante baixíssimos índices de rotatividade.
Cumprindo estrito roteiro de tarefas, a equipe se encarrega de todo o
fluxo de resíduos comuns, recicláveis, infectantes e químicos perigosos do H1.
Levando em conta que os abrigos são projetados para comportar pouco mais que o
volume diário gerado pelo estabelecimento, coletas diárias, realizadas em horários
pré-estabelecidos com todas as empresas responsáveis pela retirada dos resíduos,
garantem o bom funcionamento do sistema.
Ao chegar à central de coleta, próximo aos abrigos, cada volume de
resíduo é pesado, registrado e encaminhado ao respectivo abrigo. O controle é
fechado diariamente e os resultados são encaminhados para o setor de Higiene do
hospital.
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Neste ponto, todo resíduo reciclável do H1 deve estar acondicionado em
sacos coloridos, de acordo com o padrão estabelecido pela Resolução Conama 275
(CONAMA, 2001). Os resíduos comuns, por sua vez, são acondicionados em sacos
pretos e levados para abrigo com dispositivo de ventilação forçada. Os resíduos
provenientes do serviço de nutrição, também acondicionados em sacos pretos,
seguem para abrigo refrigerado. Resíduos químicos perigosos e resíduos infectantes
são dispostos em abrigos distintos, ventilados e telados, mantidos permanentemente
trancados.
Está previsto que o resíduo gerado no H1 deve permanecer no abrigo por,
no máximo, 24 horas. Após a retirada dos volumes armazenados, cada abrigo é
lavado e higienizado, de acordo com as normas vigentes. Cada um desses
procedimentos – pesagem, retirada para transporte e higienização de carrinhos e do
abrigo – é documentado em planilha interna específica. Cada carga de resíduo é
acompanhada de seus respectivo manifesto, documento expedido pelo hospital que
dá ciência de tudo que está sendo transportado. Auditorias sistemáticas são
realizadas para verificar processos e propor melhorias.
No H1, todos os abrigos são cobertos, mas a área onde ocorre o
carregamento dos veículos que fazem o transporte final ainda fica a céu aberto. Em
dias de chuva, os cuidados precisam ser redobrados para que se evitem quedas ou
acidentes nas operações. A ampliação e cobertura destas áreas já estão previstas.
Desde a criação da política de coleta seletiva, o estabelecimento adota a
prática de vender tudo o que é recolhido, revertendo o montante arrecadado para o
Programa Qualidade de Vida, que tem como objetivo beneficiar os próprios
colaboradores do H1. Eventos como festa junina, campeonatos internos, ações no
dia das crianças, dia das mães ou dia dos pais são realizados com os recursos
obtidos da coleta seletiva.
O manejo dos resíduos radioativos, do momento da recepção ao
descarte, também é de responsabilidade de uma equipe terceirizada. O abrigo
temporário, onde os resíduos são armazenados e aguardam decaimento, é o único
instalado dentro das dependências do hospital. Eliminado o risco de contaminação
radioativa, o resíduo é reclassificado como infectante (Grupo A) e segue o fluxo
normal deste grupo de RSS (Figura 9 e Figura 10).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Figura 9 – Abrigo onde rejeitos radioativos aguardam decaimento no H1.
Foto do autor.

Figura 10 – Após decaimento, rejeitos recebem reclassificação.
Foto do autor.
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5.3.4 Resultados quantitativos do gerenciamento de RSS no H1
Dados do H1 mostram que o volume de atendimento a pacientes cresceu
de forma significativa entre os anos de 2010 e 2011, com importantes aumentos no
número de internações e também no de atendimentos, onde estão contabilizados os
exames realizados pela Medicina Diagnóstica e os pacientes que dão entrada na
emergência, entre outros.
Apesar desses incrementos, outros números apontam que houve
melhoria nos processos do H1. Quando se analisa, por exemplo, a evolução da taxa
média global de infecção hospitalar ou a geração total de RSS, os resultados
apresentam outras tendências, conforme mostra a Tabela 4.

Tabela 4 – Dados gerais de atendimento a pacientes e geração de resíduos, no H1,
entre os anos de 2010 e 2011.
Item
Internações
Total de atendimentos
Leitos ativos
Taxa de infecção hospitalar
Total de RSS gerados

2010

2011

Evolução

14.500

15.990

10,28%

1.495.566

1.526.029

2,04%

211

265

25,60%

2,5%

1,9%

- 24,00%

832,78 t

916,04 t

10,00%

Fonte: Setor de Higiene e Administração do H1, 2012.
Após a implementação completa do PGRSS, com a formalização do
programa de coleta seletiva, o H1 passou a contabilizar sistematicamente todos os
resíduos gerados em suas dependências. A estratégia adotada foi unificar a
medição dos resíduos dos Grupos A e E (infectantes e perfurocortantes), separando,
no Grupo D, todos o material descartado, passível de reciclagem, dos demais
resíduos comuns.
A inauguração do prédio novo implicou em maior número de
atendimentos e, naturalmente, no aumento total de resíduos gerados, com forte
impacto nos grupos dos resíduos infectantes (A e E) e dos químicos perigosos,
associados, em boa parte, aos procedimentos de Medicina Diagnóstica.
A Tabela 5 mostra a geração de resíduos, de acordo com cada grupo,
observada no H1 entre os anos de 2008 e 2012.
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Tabela 5 – Resíduos gerados anualmente no H1, total e por grupos do PGRSS,
em toneladas, entre 2008 e 2012.
Tipo de resíduo / Ano

2008

2009

2010

2011

2012

Grupos A e E
Infectante e PCT

181,06 t
22,05%

168,66 t
23,03%

197,86 t
23,76%

332,67 t
36,32%

485,45 t
35,78%

Grupo B
Químico perigoso

13,47 t
1,64%

10,62 t
1,45%

13,70 t
1,64%

37,47 t
4,09%

41,94 t
3,09%

Grupo C
Radioterápicos

1,41 t
0,17%

0,86 t
0,12%

0,90 t
0,11%

0,18 t
0,02%

0,05 t
traço

Grupo D
Lixo comum

525,08 t
63,95%

433,35 t
59,18%

467,88 t
56,18%

333,68 t
36,43%

551,79 t
40,67%

Grupo D
Recicláveis

100,12 t
12,19%

118,75 t
16,22%

152,45 t
18,31%

212,04 t
23,15%

278,33 t
20,51%

Taxa de recicláveis em
relação ao Grupo D total

16,01%

21,51%

24,58%

38,86%

33,53%

Total de resíduos
gerados no ano

821,14 t

732,24 t

832,78 t

916,04 t

1.357,56 t

Média gerada
diariamente

2,25 t

2,01 t

2,28 t

2,51 t

3,71 t

Fonte: Setor de Higiene do H1, 2013.
O Gráfico 4 apresenta a evolução proporcional dos diversos grupos de
RSS em relação ao total gerado no H1, entre 2008 e 2012.

Gráfico 4 – Evolução da proporção, em peso, entre os diversos grupos de RSS
gerados no H1 entre os anos de 2008 e 2012.
Fonte: Governança do H1, 2013; adaptado pelo autor.
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Apesar da tendência no aumento na quantidade absoluta de resíduos
gerados, o princípio da redução da geração, preconizado nas normas reguladoras,
tem sido bem aplicado no Hospital H1. A Tabela 6 mostra os índices de resíduos
gerados em cada atendimento efetuado no H1, por grupos de RSS, confrontando-os
com as metas estabelecidas pelo próprio hospital.

Tabela 6 – Resíduos totais gerados anualmente no H1, por grupos do PGRSS,
com relação aos pacientes atendidos e metas estabelecidas,
em toneladas, entre 2008 e 2012.
Item / Ano

2008

2009

2010

2011

2012

Total de pacientes
atendidos no ano

1.633.458

1.683.745

1.810.035

2.083.055

2.477.454

Média diária de
pacientes atendidos

4.463

4.613

4.959

5.707

6.769

Grupos A e E
por paciente / dia

181,06 t
0,111 kg

168,66 t
0,100 kg

197,86 t
0,109 kg

332,67 t
0,160 kg

485,45 t
0,196 kg

Grupo B
por paciente / dia

13,47 t
0,008 kg

10,62 t
0,006 kg

13,70 t
0,008 kg

37,47 t
0,018 kg

41,94 t
0,017 kg

Grupo C
por paciente / dia

1,41 t
0,001 kg

0,86 t
0,001 kg

0,90 t
0,001 kg

0,18 t
0,001 kg

0,05 t
traço

Total (Gr. A, B, C e E)
por paciente / dia

195,94 t
0,120 kg

180,14 t
0,107 kg

212,46 t
0,118 kg

370,32 t
0,179 kg

527,44 t
0,213 kg

Grupo D (comum)
por paciente / dia

525,08 t
0,322 kg

433,35 t
0,257 kg

467,88 t
0,258 kg

333,68 t
0,160 kg

551,79 t
0,226 kg

Grupo D (recicláveis)
por paciente / dia

100,12 t
0,061 kg

118,75 t
0,071 kg

152,45 t
0,084 kg

212,04 t
0,102 kg

278,33 t
0,113 kg

Meta de geração
de recicláveis
por paciente / dia

0,11 kg

0,11 kg

0,11 kg

0,11 kg

0,11 kg

Total de resíduos
gerados no ano

821,14 t

732,24 t

832,78 t

916,04 t

1.357,56 t

Média diária gerada
por paciente (em kg)

0,504 kg

0,435 kg

0,460 kg

0,440 kg

0,549 kg

Meta de geração
por paciente / dia

0,555 kg

0,355 kg

0,465 kg

0,465 kg

0,515 kg

Fonte: Setor de Higiene do H1, 2013.
Para tornar mais fácil a visualização do cenário apresentado pelo H1 no
que diz respeito à geração de RSS, optou-se por elaborar o Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Evolução quantitativa do número de atendimentos e dos diversos grupos
de RSS gerados no H1 entre 2008 e 2012.
Fonte: Governança do H1, 2013; adaptado pelo autor.
A análise dos resultados publicados no Gráfico 5 mostram nitidamente
que as curvas relacionadas ao total de RSS gerado, de resíduos infectantes (Grupos
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A e E) e de químicos perigosos (Grupo B), acompanham de maneira muito próxima
a evolução da curva que indica o total de atendimentos realizados pelo H1 no
período estudado. O incremento no número de atendimentos está diretamente ligado
à inauguração das novas instalações do H1, em 2010, projetadas e operadas
segundo o conceito de um “prédio verde”. É natural que neste cenário de expansão
da oferta de serviços sem prejuízo do padrão oferecido, os volumes de insumos
consumidos e, portanto, de resíduos gerados tenham suas cifras aumentadas.
Tal tendência, entretanto, não se observa nas curvas relacionadas aos
resíduos radioativos (Grupo C) e resíduos comuns (Grupo D). Para justificar a forte
queda na geração dos rejeitos radioativos a partir de 2011, o Setor de Higiene do H1
alega que ainda não houve, no prédio novo, a ampliação das instalações previstas
para as intervenções com radioativos, mantendo-se, até o fim dessa pesquisa, a
modesta estrutura existente no prédio antigo para a oferta desse tipo de serviço.
Com isso, a capacidade de atendimento do setor de Medicina Nuclear do H1 ficou
bastante comprometida.
As curvas associadas aos resíduos do Grupo D, que compreendem o lixo
comum e os potencialmente recicláveis, apresentam interessante estabilidade e
comportam-se de forma surpreendente, mesmo sob as pressões decorrentes do
aumento da demanda. Para tais resultados, o H1 aponta os investimentos em
treinamento de seu pessoal e a drástica redução nas emissões de papel impresso,
adotando as certificações digitais. Entretanto, em 2012, a relação entre a geração de
resíduos comuns e recicláveis no estabelecimento voltou a se distanciar.
O único ponto para o qual o H1 não apresenta fundamentação clara em
seu PGRSS diz respeito aos valores adotados para as metas de geração a serem
cumpridas. Na implementação do processo tais valores foram arbitrados e, por se
tratar de uma fase inicial é, de certa forma, compreensível. Com o decorrer da
experiência, no entanto, algumas metas acabaram por receber ajustes sem critérios
claros, o que pode criar certas “zonas de conforto” e um possível arrefecimento da
motivação pela melhoria contínua neste aspecto.
Outro detalhe observado nas planilhas do H1 diz respeito ao registro de
dados para obtenção das médias de resíduos gerados por paciente. No algoritmo,
as cifras das coletas mensais de resíduos foram divididas pela quantidade média de
atendimento diário de pacientes, gerando números bastante distorcidos, cerca de 30
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vezes maiores que os reais. No entanto, como o método estava aplicado para todos
os cálculos, os perfis gerados tinham aparência exatamente idêntica àqueles obtidos
com os totais de atendimentos mensais. Apesar do equívoco, o trabalho era capaz
de mostrar claramente as tendências do PGRSS e do sistema de gestão de resíduos
do estabelecimento. Os resultados foram corrigidos para publicação nesta pesquisa.
5.3.5 Estrutura de treinamentos do H1
No momento em que ingressa no quadro de colaboradores do H1, o
profissional é acolhido em um ambiente de treinamento, conhecido como
‘integração’ e precisa assinar termo comprometendo-se a realizar todos os
treinamentos para o qual for designado. Dependendo da área na qual atuará, a
frequência de atualização do treinamento e avaliação de apreensão do conteúdo
será mais constante. No caso dos colaboradores envolvidos com ações relacionadas
diretamente ao manejo dos RSS, o treinamento ocorre a cada três meses e, a
qualquer momento, as lideranças podem acionar o colaborador para que reveja
determinada conduta. Com isso, evitam-se riscos à saúde pessoal e à segurança
coletiva, reduzindo a possibilidade de danos potenciais ao processo como um todo.
No H1, apesar de toda a equipe envolvida com RSS ser terceirizada, não
há ocorrência de acidentes motivados por negligência ou falta de interesse pelo
trabalho. A valorização, por parte do hospital, das tarefas de manejo de resíduos,
bem como os benefícios oferecidos aos trabalhadores mantêm a equipe coesa e
motivada, com baixíssima rotatividade.
Na outra ponta, a ‘Escola do Gestor’, mantida pelo estabelecimento, inclui
a participação de profissionais em cargos de liderança, com programas de educação
continuada divididos em módulos.
Além disso, desde 2008, o H1 mantém parcerias governamentais com as
três esferas de governo, o que o qualifica como hospital de excelência pelo
Ministério da Saúde, participando, inclusive, do Proadi/SUS – Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do SUS.
O H1 também mantém um Comitê de Ética à Pesquisa, sob supervisão da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Ministério da Saúde, ao qual são
submetidos projetos e ações nas áreas de avaliação de incorporação de tecnologia,

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

114	
  

pesquisas de interesse público, capacitação de recursos humanos, desenvolvimento
de operações de gestão e reestruturação do atendimento de urgência, entre outros.
5.4 Experiência de implantação do PGRSS no H2
Importante protagonista no encaminhamento de soluções para a crise
deflagrada pelo fechamento de um incinerador na RMSP, em 1997, o H2 aprofundou
o programa de gerenciamento de resíduos iniciado alguns anos antes pelo seu
Serviço de Higiene Hospitalar – SHH, que sempre demonstrou ampla preocupação
com o manuseio adequado e correta destinação dos resíduos gerados no
estabelecimento.
Desde o início da década de 1990, o SHH do H2, ainda que de forma
experimental e seguindo método próprio, já separava resíduos comuns daqueles
considerados perigosos. Na ocasião, o principal objetivo era o de reduzir custos com
a coleta de rejeitos especiais, o que exigia atenção redobrada dos colaboradores na
etapa de segregação. Dentre os resíduos comuns, o Hospital H2 também já
distinguia aqueles materiais com maior potencial de reaproveitamento e os destinava
para reciclagem.
Sob a crença de que “instituições que tratam as doenças não podem
gerar doentes”, o H2 apostou na implantação de um eficiente plano de
gerenciamento de resíduos, capaz de reduzir os riscos potenciais de infecção,
preservar a saúde pública e do meio ambiente, propiciar melhoria das condições
intra-hospitalares no que se refere ao manejo de resíduos e garantir que aspectos
extra-hospitalares, como tratamento e disposição final, fossem executados de
acordo com o que prevê os regulamentos vigentes.
Implementado formalmente em janeiro de 1998, o PGRSS do H2
promoveu, de imediato, metas para minimização de resíduos, redução do volume de
resíduos infectantes, tóxicos e radioativos, redução da incidência de acidentes
ocupacionais e redução de índices de infecção hospitalar, além de estimular a
reciclagem entre os colaboradores.
A primeira fase foi a de caracterização, qualificação e quantificação dos
resíduos gerados, criando-se planilhas para avaliar e estabelecer os diversos graus
de dificuldade na segregação de cada tipo resíduo. Essa etapa inicial durou cerca de
uma semana e constatou-se a possibilidade de minimização imediata do montante
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de resíduos infectantes. O projeto foi levado adiante e contou com grande aceitação
e adesão entre os colaboradores.
Na fase seguinte, o SHH do H2 elaborou cadastro padronizado para que
cada setor do hospital relacionasse todos os tipos de resíduos gerados em suas
dependências, passando instruções detalhadas para quantificação e descrição das
formas utilizadas para separação, acondicionamento, transporte, armazenamento e
destinação final.
Imediatamente, constatou-se que 63% de todo o resíduo gerado era
oriundo da assistência ao paciente, identificando-se real oportunidade para
minimização dos resíduos infectantes. Novo esforço foi realizado junto às equipes
dos postos de enfermagem para fomentar a segregação de plástico, papéis,
embalagens mistas, entre outros. Os dados foram utilizados para elaborar materiais
de comunicação visual, facilitando o acesso à informação e o fácil entendimento dos
procedimentos corretos para a segregação de resíduos, independentemente da
rotatividade que ocorra entre os profissionais lotados em cada unidade.
Nas unidades de internação, nos lavabos, banheiros de funcionários,
copa da enfermagem e copa do Serviço de Nutrição e Dietética – SND (prépreparo), foram implantados pontos de lixo comum, inexistentes na ocasião. O
resultado da ação foi notado já nas primeiras semanas. Como pode ser verificado na
Tabela 7, os resíduos específicos de assistência ao paciente foram reduzidos para
37% do total, enquanto a participação dos resíduos comuns, que era de 26%,
dobrou, atingindo a cifra de 52% de tudo que era gerado no H2.

Tabela 7 – Variação da participação dos RSS, por origem e natureza, na fase de
implementação do PGRSS do H2, em 1998.
Origem do RSS

Antes de PGRSS

Depois do PGRSS

Assistência ao paciente (infectante)

63%

37%

Resíduos comuns (Grupo D)

26%

52%

Outros (Grupos B e C)

11%

11%

Fonte: Serviço de Higiene Hospitalar do Hospital H2, 2012.
Com tais avanços, deu-se início à comercialização dos materiais
recicláveis e foi contratada uma empresa que passou a adquirir plásticos, papéis,
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papelões, latas de aço e alumínio. Além da inédita entrada de recursos oriundos
dessa comercialização, a retirada desse tipo de resíduo ficou sobremaneira facilitada
para o estabelecimento.
Após a etapa de caracterização e classificação de resíduos, com a
adoção de medidas de impacto imediato, o H2 prosseguiu com os trabalhos em
outras

fases

do

projeto.

Primeiramente,

foram

elaboradas

plantas

do

estabelecimento, sobre as quais foram identificadas as unidades geradoras de
resíduos perigosos, descrevendo-se sumariamente o processo de geração e
assinalando-se os pontos, de acordo com a natureza do resíduo: infectante, especial
(químico ou radioativo) e comum. Nessa ocasião foi elaborado novo detalhamento
sobre o correto acondicionamento de cada um dos diversos tipos de resíduos e
preparados painéis coloridos de rápida visualização e entendimento, impressos nos
formatos A3 e A4, afixados em locais de fácil acesso para eventual consulta.
A etapa final foi prever, descrever e detalhar todos os fluxos de RSS que
deveriam ocorrer no H2, determinando a frequência, horários e itinerários a serem
seguidos por cada tipo de resíduo: infectante, especial, comum e reciclável. Planos
de ação em situações de emergência foram estruturados também nesta fase. Por
fim, foi elaborado treinamento específico para implementação do projeto de
gerenciamento de resíduos, no qual todos os envolvidos receberam capacitação
para realizar o correto manejo dos diversos tipos de resíduos.
Para levar a cabo essa estruturação, o H2 teve que readequar todos os
recipientes para acondicionamento e também os carros para o transporte interno,
identificando-os para cada tipo de resíduo. Um novo abrigo de resíduos foi
construído, atendendo ao preconizado pela NBR 12809 (ABNT, 2013c) e pelas
Normas e Padrões de Construção e Instalações de Serviços de Saúde, do Ministério
da Saúde (BRASIL, 1983).
De imediato, o H2 identificou as seguintes vantagens na segregação
correta dos RSS, alcançada após a implantação do PGRSS:
a) Racionalização na destinação final, em função da menor quantidade de
resíduos gerados a serem descartados;
b) Economia gerada, com a possibilidade de reaproveitamento de
produtos químicos utilizados como, por exemplo, líquidos de revelação
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e fixação de radiografias, encaminhados para empresas especializadas
em recuperação da prata;
c) Possibilidade de retorno financeiro com a comercialização dos
resíduos recicláveis, segregados dos demais;
d) Redução de geração de resíduos comum e infectante, gerando
economia no valor da contratação de empresas de coleta.
5.4.1 Objetivos do PGRSS no H2
a) Reduzir os riscos para a saúde e meio ambiente, impedindo que os
resíduos potencialmente infectantes ou especiais contaminem os
demais resíduos gerados;
b) Segregar na fonte para reduzir o volume de resíduo com potencial de
risco;
c) Melhorar a qualidade ambiental a partir do adequado gerenciamento
dos resíduos gerados pela instituição;
d) Controlar e minimizar a geração e destinação dos diversos resíduos
gerados;
e) Segregar, reciclar, tratar e destinar adequadamente todos os resíduos
gerados;
f) Padronizar todos os processos atendendo à legislação ambiental
vigente e resoluções normativas;
g) Conscientizar e estimular os colaboradores a repensar sobre suas
ações sobre o meio ambiente e como a atitude de cada um pode
influenciar na preservação do meio ambiente;
h) Reduzir os riscos potenciais de infecção;
i) Propiciar melhorias das condições intra-hospitalares no que se refere à
separação, coleta, armazenamento e transporte dos resíduos e dos
aspectos extra-hospitalares.
No H2, aplica-se o PGRSS a todas as áreas do complexo hospitalar,
incluindo instalações adjacentes, como creche, escola de enfermagem, ambulatório
de pediatria social e a todos os pacientes, colaboradores, familiares e visitantes.
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5.4.2 Programa de agentes ambientais do H2
Desde a implementação do gerenciamento de resíduos no H2, em 1998,
foi iniciada a coleta seletiva do lixo e, com diferentes soluções, iniciaram-se ações
paralelas para, cada vez mais, economizar insumos como água, energia elétrica e
gás. Esse trabalho se deu por meio de campanhas, cartazes e treinamento de
colaboradores.
Somente a readequação do sistema de higiene hospitalar, com o intuito
de reduzir o consumo de água, permitiu que o gasto com esse insumo chegasse a
ser 10 vezes menor, sem deixar de seguir as exigências da própria Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.
Diversas razões sustentam o atual Programa de Gestão Ambiental do H2,
em particular o de orientar parte dos profissionais que trabalham no Hospital, quanto
ao destino correto a ser dado a diversos materiais, insumos e equipamentos de uso
cotidiano. Desde 2009, o programa prevê o treinamento de colaboradores
voluntários, recrutados em diversos setores do estabelecimento e com formação
técnica e acadêmica diversificada, formando uma equipe com notável capilaridade e
que discute o tema de maneira transversal e multidisciplinar. O uso de indicadores e
a publicação sistemática dos resultados mostra a todos os colaboradores a realidade
do H2 no que tange à quantidade de resíduos produzidos e despesas com o
consumo de insumos. Esses indicadores ajudam a ilustrar o quão importante é o
papel de cada um, reunindo esforços para que o programa seja bem sucedido.
O principal papel dos agentes ambientais é monitorar e educar os demais
profissionais do estabelecimento quanto aos procedimentos adequados para a
manutenção de uma Instituição ecologicamente correta. Exercendo a supervisão
educativa, os agentes observam as operações diárias dos colaboradores, ao mesmo
tempo em que educam e esclarecem dúvidas a respeito de reciclagem e do
consumo consciente de água e luz. Tudo ocorre sem que os agentes ambientais
percam o foco de suas atividades cotidianas principais.
Por apresentarem maior facilidade na identificação de falhas e equívocos
no processo, os colaboradores das áreas de Higiene e de Manutenção do H2 foram
pioneiros do programa e, até hoje, constituem a base do grupo de agentes
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ambientais. Todos os agentes recebem treinamento especial de aproximadamente
sete dias, no qual é possível sanar as principais dúvidas e gerar discussões quanto
aos procedimentos mais adequados de uso racional dos insumos e coleta dos
resíduos.
Desde o início, foi elaborado um roteiro de supervisão para auxiliar a
percepção dos agentes para os principais procedimentos diários dos colaboradores.
Caso seja observada alguma atitude inadequada, como o descarte de lixo em local
inapropriado, será função do agente abordar o colaborador e explicar como
selecionar corretamente o material e descartá-lo.
5.4.3 Principais focos de atuação do PGRSS no H2
Concomitantemente à criação do programa de agentes ambientais, o
setor de Higiene do H2 centrou seu foco na promoção de ações para redução do
consumo e do desperdício em três importantes setores do estabelecimento:
Rouparia, Manutenção e a própria Higiene.
Na Rouparia, foram estabelecidas as seguintes metas:
a) Melhor controle do enxoval, estabelecendo em 3% o teto da meta para

evasão. Atualmente o índice de evasão está em 2,9%;
b) Adequação e inovação do enxoval, com peças mais duráveis, que

significaram redução de 16% na substituição;
c) Redução do consumo de água nos processos do setor;
d) Campanha de redução de trocas do enxoval dos acompanhantes.

Para o setor de Manutenção, a bomba a vácuo foi substituída por um
modelo isento de água e os compressores de ar foram trocados por equipamentos
mais modernos e eficientes. A interligação das centrais de ar e vácuo também
permitiu otimização de processos e redução do número de partidas por hora. Outro
importante objetivo alcançado foi a instalação de equipamento para aproveitamento
de água por osmose reversa. Com isso, toda água excedente no processo,
anteriormente descartada, passou a ser recolhida e reutilizada nas torres de
resfriamento da Central de Água Gelada. Os resultados desse processo foram, além
da economia de água de reposição, a redução na utilização de produtos químicos
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para tratamento da água das torres de resfriamento. Outras importantes metas
foram alcançadas pelo setor de Manutenção:
a) Substituição dos vasos sanitários de 12 litros para 6 litros por
descarga;
b) Substituição de motores elétricos convencionais por modelos de alto
rendimento;
c) Instalação da central térmica, que aproveita o calor coletado nas torres
de resfriamento do sistema de ar-condicionado para o aquecimento de
água por meio de bombas de calor e aquecedores de passagem.
O setor de Higiene aprofundou o trabalho com seus agentes ambientais e
ampliou a abrangência da educação ambiental no estabelecimento. Com isso,
passou a acompanhar de perto a geração de resíduos e combater firmemente os
desperdícios. Em 2011 os esforços alcançaram os seguintes resultados:
a) 3.402 orientações efetuadas, devido a não conformidades;
b) 2.382 descartes em local inadequado;
c) 2.164 lâmpadas acesas sem utilização necessária;
d) 63 torneiras mal fechadas.

Para manter os colaboradores em contato com tema, o setor de Higiene
prepara, anualmente, um plano de ações que envolvem todos os setores do
estabelecimento. A cada dois meses são previstas reuniões dos agentes ambientais
e os encontros têm como objetivo a troca de experiências e preparação para ações
pontuais, que contam com ampla divulgação na intranet do H2 e também por meio
de material impresso. Entre tais iniciativas, destacam-se:
a) Campanha permanente pelo uso consciente da água, com eventos

especiais nas comemorações do Dia Mundial da Água (22 de março);
b) Campanha associada ao Dia da Árvore (21 de setembro), para

estimular colaboradores a participarem de forma criativa sobre o tema;
c) Bota-fora da reciclagem, que ocorre quatro vezes ao ano e incentiva

colaboradores a se desfazer de coisas em desuso, em especial papel;
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d) Apresentação do relatório semestral de melhorias, associado ao Dia

Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), ocasião em que os resultados
são comparados com os obtidos no mesmo período do ano anterior;
e) Apresentação do relatório anual da gestão ambiental, em dezembro,

onde se compara a evolução dos trabalhos em relação ao ano anterior.
5.4.4 Resultados quantitativos do gerenciamento de RSS no H2
Para o H2, o gerenciamento de resíduos perigosos faz parte de um plano
de envergadura bem maior, identificado como Programa de Gestão Ambiental criado
em 2005. No decorrer de seis anos, o estabelecimento comemora importantes
resultados, mostrados na Tabela 8.

Tabela 8 – Evolução dos resultados da gestão ambiental do H2, por grandes grupos
de resíduos, entre 2005 e 2011.
Grandes grupo de resíduos
Resíduo comum (Grupo D)

2005

2011

Evolução absoluta

76%

55%

Redução de 21%

9%

24%

Aumento de 15%

15%

22%

Aumento de 7%

Recicláveis (Grupo D)
Outros (Grupos A, B, C e E)

Fonte: Setor de Higiene do H2, 2012.
O grande salto foi dado a partir de março de 2010, quando o H2 decidiu
arcar com as despesas de remessa das sobras do SND para a compostagem. Aos
produtos comuns à reciclagem do hospital, como papéis, papelões, plásticos, vidros,
metais, pilhas, lâmpadas fluorescentes, radiografias e solventes, somaram-se cerca
de 450 kg diários de restos de alimentos, destinados à produção de adubo orgânico.
Outro quesito importante foi a viabilização, a partir de maio de 2012, do
ciclo completo de reciclagem dos plásticos recolhidos no H2. A matéria-prima
coletada sai compactada para o fornecedor, que cuida da separação, faz todo o
reprocessamento e retorna com o material ao estabelecimento já na forma de sacos
plásticos e “fecholixos”, utilizados em procedimentos internos de coleta de resíduos
do estabelecimento (ver Figura 11, na página 125).
Como é de praxe, os resíduos do Grupo D respondem por expressiva
fatia de tudo que é gerado em um estabelecimento hospitalar. Os objetivos de
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melhoria dos índices de reciclabilidade entre esses resíduos, a despeito dos custos,
foram alcançados de forma inovadora pelas lideranças do H2 e entendido por todos
como um grande avanço. A seguir, a Tabela 9 apresenta a quantificação total dos
resíduos gerados no H2.

Tabela 9 – Resíduos gerados anualmente no H2, total e por grupos do PGRSS,
em toneladas, entre 2008 e 2012.
Tipo de resíduo / Ano

2008

2009

2010

2011

2012

Grupo A
Infectante

547,70 t
21,77%

780,40 t
26,53%

584,20 t
20,30%

600,40 t
23,35%

573,40 t
21,98%

Grupo B
Químico perigoso

5,80 t
0,23%

8,40 t
0,29%

11,60 t
0,40%

8,50 t
0,33%

6,80 t
0,26%

Grupo C
Radioterápicos

0,73 t
0,03%

0,69 t
0,02%

0,47 t
0,02%

0,60 t
0,02%

0,40 t
0,02%

Grupo E
Perfurocortantes

22,40 t
0,89%

18,20 t
0,62%

17,20 t
0,60%

42,90 t
1,67%

49,60 t
1,90%

Grupo D
Lixo comum

1.743,80 t
69,32%

1.857,60 t
63,14%

1.560,10 t
54,21%

1.209,20 t
47,20%

1.085,10 t
41,59%

Grupo D
Recicláveis

195,20 t
7,76%

276,40 t
9,40%

704,10
24,47%

710,00 t
27,61%

893,40 t
34,25%

Taxa de recicláveis em
relação ao Grupo D total

10,07%

12,95%

31,10%

36,99%

45,16%

Total de resíduos
gerados no ano

2.515,63 t

2.941,69 t

2.877,67 t

2.571,60 t

2.609,07 t

Média gerada
diariamente

6,89 t

8,06 t

7,88 t

7,05 t

7,14 t

Fonte: Setor de Higiene do Hospital H2, 2013.
O Gráfico 6 apresenta a evolução na distribuição de resíduos gerados no
H2, considerando todos os grupos de RSS. Destaque para a evolução observada
entre os anos de 2009 e 2012 nos resíduos do Grupo D, com sensível melhora da
participação dos recicláveis entre os resíduos comuns, não recicláveis.
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Gráfico 6 – Evolução da proporção, em peso, entre os diversos grupos de RSS
gerados no H2 entre os anos de 2008 e 2012.
Fonte: Setor de Higiene do Hospital H2, 2013; adaptado pelo autor.
Na montagem dos indicadores de RSS, o H2 considera apenas os totais
gerados e os montantes obtidos por cada grupo de resíduo, apurando os respectivos
ganhos relativos entre eles. O excelente trabalho promovido pelos agentes
ambientais e o sucesso alcançado pelos programas de reciclagens, em particular o
que envolve a destinação dos plásticos gerados no estabelecimento, fazem com que
o H2 dê especial atenção à evolução da fatia dos recicláveis. Para tornar mais fácil a
visualização desse cenário foi proposto o Gráfico 7 (página 124)
O fato de o H2 não considerar o total de pacientes atendidos no ano como
variável no cálculo de seus indicadores, torna a análise do Gráfico 7 bastante
relativa. Apesar de todas as curvas acompanharem, de certa forma, a tendência
apresentada pelo total de RSS gerado – salvo em algumas situações verificadas no
ano de 2010 e também na curva de rejeitos radioativos (Grupo C) – não há motivo
aparente, por exemplo, que justifique o “pico” de geração verificado em 2009.
Independentemente da variação do número de pacientes atendidos,
parece claro que os esforços do H2 visando à redução total na geração de RSS e ao
aumento da proporção de recicláveis em relação ao lixo comum foram premiados
com grandes êxitos. Mas para corroborar tais resultados e apontar tendências no
cenário vivido atualmente pelo estabelecimento, a inclusão da variável relativa aos
atendimentos tornar-se-á imprescindível no futuro.
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Na documentação do H2, fica claro que os resíduos estão classificados
de acordo com RDC Anvisa 306 (ANVISA, 2004), com amparo em regulamentos
específicos para cada uma de suas diversas naturezas e em orientações específicas
do estabelecimento (ANEXO F). Destaque deve ser feito às normas internas do H2
acerca da conduta diante dos resíduos considerados recicláveis.

Gráfico 7 – Evolução diversos grupos de RSS gerados no H2 entre 2008 e 2012.
Fonte: Setor de Higiene do Hospital H2, 2013; adaptado pelo autor.
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Os materiais recicláveis descartados nas diversas seções do H2 devem
ser segregados da seguinte forma:
a) Em sacos transparentes, para visualização do conteúdo, com
“fecholixos” nas cores padronizadas (Figura 11), de acordo com a
natureza da matéria-prima do resíduo (CONAMA, 2001);
b) Os recipientes posicionados no lobby do hospital e em salas de espera
são coloridos e também contém sacos transparentes, recebendo o
“fecholixo” respectivo quando lacrados;
c) Lâmpadas fluorescentes seguem para contentor na central de
recicláveis;
d) Resíduos

orgânicos

do

SND

e

restaurante

seguem

para

a

compostagem.

Figura 11 – Plásticos coletados no H2 são enviados para reciclagem e retornam ao
estabelecimento sob a forma de sacos plásticos e “fecholixos” coloridos.
Fonte: Foto do autor.
Para todo tipo de resíduo gerado no estabelecimento, o PGRSS do H2
detalha as unidades geradoras, identifica e descreve os fluxos que devem seguidos
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pelos diversos RSS e os EPIs necessários para o cumprimento de cada tarefa.
Determina também a frequência que devem ocorrer as coletas.
A Figura 12 mostra o sistema utilizado para tornar a consulta sobre as
normas internas de boa execução do PGRSS acessível a todos os colaboradores,
evitando-se erros, potenciais acidentes ou realização de tarefas incompletas.

Figura 12 – Fichas suspensas, colocadas em pontos estratégicos do H2, utilizam
gravuras, fluxos e sistema de cores para facilitar e estimular a consulta.
Fonte: Foto do autor.
Pensando na construção de painéis de rápida consulta e fácil
entendimento pelo público responsável pelo manejo de resíduos, o setor de higiene
do H2 estabeleceu diferentes fluxos de RSS, de acordo com a natureza de cada
resíduo, e os identificou por cores. As cores dos sacos utilizados nas coletas do H2
e sua respectiva identificação atendem estritamente às Resoluções Anvisa 306
(ANVISA, 2004) e Conama 275 (CONAMA, 2001).
a) Grupos A e E – infectantes: fluxo vermelho. Ocorre nos apartamentos,
posto de enfermagem, laboratórios, pronto-atendimento e setores com
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pacientes em geral. A coleta primária ocorre em recipientes para PCT e
sacos brancos, identificados e lacrados, seguindo para a sala de
resíduos. Os resíduos infectantes são recolhidos cinco vezes por dia e
seguem para o abrigo temporário, onde aguardam coleta externa.
b) Grupo B – químicos perigosos: fluxo amarelo. Verificado nos
apartamentos, setores de transplante de medula óssea, oncologia,
farmácia e postos de enfermagem. Os coletores de PCT e demais
resíduos são embalados em sacos plásticos na cor abóbora,
depositados no contentor de resíduo químico perigoso – RQP, que
segue para o abrigo externo específico.
c) Grupo C – radioterápicos: fluxo verde. Instalado nos setores de
radioterapia e medicina nuclear e nos apartamentos especiais,
destinados a pacientes em tratamento radioterápico. A coleta desse
tipo de resíduo obriga uso de EPI específico, composto de gorro,
óculos, avental plumbífero e protetor de tireoide, além de uniforme, luva
e bota de PVC. Os resíduos são coletados em recipientes para PCT e
lacrados em saco da cor lilás, seguindo para a sala de armazenamento
provisório (câmara blindada). O rejeito segue para o abrigo blindado
para rejeito radioativo (externo), onde aguardará decaimento e
reclassificação para resíduo infectante (grupos A ou E).
d) Grupo D – resíduos comuns, sem cor específica para identificar o fluxo.
Ocorre em áreas administrativas, banheiros e lavabos e são
acondicionados em sacos plásticos na cor preta. Os coletores podem
dispor de pedal ou não. Os sacos seguem para carro-contentor
estacionado no hall de expurgo e, dali são transportados para o abrigo
externo destinado ao lixo comum.
e) Recicláveis (RRC) – fazem parte do Grupo D e seu fluxo também não
possui cor específica para identificação. É verificado nas áreas
administrativas, lobby e salas de espera. São utilizados sacos plásticos
transparentes com “fecholixo” colorido, atendendo ao estabelecido pela
Resolução Conama 275 (CONAMA, 2001). Os recicláveis seguem o
mesmo fluxo dos resíduos comuns, abordados acima.
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f) Compostáveis (RC) – oriundos do restaurante e do SND, também
fazem parte do Grupo D e seu fluxo não possui cor específica para
identificação. Os resíduos são depositados em contentores específicos
para compostáveis e seguem diretamente para a câmara fria e dali
para o caminhão da coleta.

5.4.5 Sistema de treinamentos do H2
Todos os funcionários do Serviço de Higiene Hospitalar recebem
treinamento com amplo conteúdo, que inclui noções de microbiologia, noções
básicas de infecção hospitalar, riscos e cuidados pessoais, uso correto de EPIs e
rotinas do setor de higiene, que compreendem os procedimentos de limpeza,
procedimentos

com

isolamento,

procedimentos

com

precaução

padrão

e

padronização de todos os procedimentos realizados nas tarefas de higiene. No H2, o
treinamento também inclui os trabalhadores terceirizados, que passam pelo mesmo
processo de integração dos empregados diretos e são orientados a cumprir à risca
as diretrizes da NR-32. Em 2011, os terceiros correspondiam a 19% do montante de
profissionais da instituição.
No ano de 2011, registrou-se média de 29 horas de treinamento por
colaborador, com participação de cerca de 90% dos trabalhadores do H2. Foram
realizados diferentes treinamentos com foco na qualidade para todas as equipes,
com destaque para o início da utilização do formato e-learning nos temas “Metas
Internacionais de Segurança” e “Padrões de Qualidade e Segurança Institucional”.
Os conteúdos foram disponibilizados para todos os colaboradores no segundo
semestre de 2012.
Importante destaque nos treinamentos é dado ao passo a passo que deve
ser cumprido na coleta de resíduo, apresentando conceitos e exercícios práticos
sobre os fluxos de resíduos, os riscos que representam à saúde pessoal e coletiva, a
simbologia utilizada, os equipamentos necessários para a coleta, os produtos e
cuidados envolvidos e a obrigatoriedade do uso de EPIs. Muita ênfase é dada à
padronização na execução de cada tarefa e no cumprimento de todas as etapas, a
fim de afastar, ao máximo, a possibilidade de erros e do aumento potencial do risco
de acidentes.
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O método envolve montagem de pequenos grupos para os quais são
passados todo o conteúdo programático. São utilizados slides, álbuns seriados e
transparências. Ao final das sessões teóricas são realizadas dinâmicas de grupo
com avaliação constante do treinamento por meio de situações simuladas.
Após o treinamento, segue-se regime de avaliação contínua no local de
trabalho, com revisão anual de todos os funcionários e contínua do supervisor.
Também

são

desenvolvidas

campanhas

de

prevenção

e

de

conscientização contra acidentes, em conjunto com a Semana da Qualidade de Vida
do Colaborador. No H2, todos os empregados são representados em dois comitês
formais – o Comitê de Segurança Institucional e a CIPA. Estas instâncias realizam
inspeções periódicas para garantir boas condições ergonômicas, ambientais e de
segurança, com o objetivo precípuo de fazer cumprir as resoluções da NR-32 e
mitigar os principais riscos ocupacionais envolvidos na prestação dos serviços.
Baseadas no conceito de saúde integral e atuando sobre diversos fatores
que influenciam o trabalhador no seu dia a dia, as campanhas visam à integração de
equipes multiprofissionais. Dessa forma, o H2 busca proteger a saúde e valorizar a
qualidade de vida do colaborador e sua segurança no ambiente de trabalho.
5.5 As estruturas dos estabelecimentos visitados
Em ambos os casos, os hospitais se apresentaram de forma muito
semelhante entre si, com aplicado esmero no que diz respeito a quesitos como
estrutura predial, limpeza, manutenção, preparação de pessoal, sinalização de
riscos e estruturas em geral. Os fluxos de resíduos estão estabelecidos com clareza
nos dois estabelecimentos, todas as medições de volume e quantidade dos resíduos
produzidos são realizadas na chegada ao abrigo externo, exceto, naturalmente, os
rejeitos de natureza radioativa. Entretanto, em ambos estabelecimentos, não há
como identificar o setor onde o resíduo teve origem ou se é resultante da área
administrativa, de procedimento cirúrgico, atendimento ambulatorial ou clínica
diagnóstica.
Considerando que o H1 se utiliza de estruturas instaladas em prédios de
diferentes idades, é comum encontrar o edifício mais antigo recebendo rotineiras
adaptações com o objetivo de facilitar a operação e melhorar a prestação de
serviços. Durante as visitas, foram observadas a reforma de algumas salas de
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resíduos que, uma a uma, estavam recebendo paredes azulejadas até o teto, em
substituição à cobertura antiga, a base de tinta epóxi.
O conceito de ‘hospital verde’ acompanha diversas iniciativas de ambos
os estabelecimentos e contempla o uso eficiente de recursos, a proteção da saúde
de quem trabalha e de quem usa as instalações. Além disso, é mantido foco
constante na redução da geração de resíduos perigosos e dos inevitáveis impactos
que um estabelecimento hospitalar causa no seu entorno.
Nos dois estabelecimentos as salas destinadas à disposição preliminar de
resíduos estão próximas aos centros geradores e são, em geral, de tamanho muito
exíguo, comportando não mais que dois contentores ou carrinhos simultaneamente,
como pode se verificar na Figura 13, Figura 14 e Figura 15.

Figura 13 – Aspecto de uma sala primária de resíduos do Grupo A (infectantes) do
H1. O carrinho gradeado, à direita, serve à lavanderia.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 14 – Aspecto de uma sala primária de resíduos do Grupo A (infectantes) do
H2. Os carrinhos cheios são substituídos por outros, vazios, sem
necessidade de basculamento do conteúdo.
Fonte: Foto do autor.

Figura 15 – Sala de expurgo e resíduos Grupo E (perfurocortantes) do H1.
Fonte: Foto do autor.
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Devido às particularidades da estrutura do H2, em que todos os andares
do hospital compartilham a mesma planta arquitetônica, é possível dedicar um
elevador exclusivo para o transporte de RSS. A coleta é iniciada no 12o andar e os
resíduos descem ao subsolo, onde trocam de elevador e são embarcados em carro
motorizado dedicado a esse serviço. Os RSS são conduzidos aos seus respectivos
abrigos onde receberão tratamento preliminar e aguardarão o transporte para o
tratamento e a destinação final.
No H2, o acesso ao elevador dedicado aos RSS é conhecido como hall
de expurgo. Neste ambiente claro e de fácil ventilação em casos de emergência,
estão dispostos contentores com resíduos de diversas naturezas (Figura 16) que
aguardam o momento para serem transportados. Fixados na parede frontal do
acesso ao hall de expurgo podem-se notar quadros que apresentam esquemas
resumidos do manejo dos distintos tipos de resíduo (Figura 17).

Figura 16 – Aspecto geral do hall de expurgo do H2, com contentores e o elevador
exclusivo para transporte de RSS. Na parede, à esquerda, ficam os
resumos de procedimentos no manejo dos diversos tipos de resíduos.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 17 – Detalhe dos quadros que resumem os procedimentos a serem aplicados
no manejo dos diversos tipos de resíduos,no H2.
Fonte: Foto do autor.

5.6 Resultados da aplicação do questionário ad hoc
Proposto com base nos “Fundamentos internacionais de qualidade
assistencial e do quadro de segurança do paciente” (JCI, 2010), discutido no item
4.4, o questionário ad hoc foi apresentado para 33 profissionais da saúde com
atuação ativa em estabelecimentos hospitalares. Do montante distribuído, apenas 17
exemplares retornaram devidamente preenchidos e, após avaliação do autor, 14
serviram de base para a presente análise. Os profissionais que participaram estão
ligados às áreas de enfermagem (3), higiene (3), governança (3), segurança do
trabalho (3) e controle de infecção (2).
Destes profissionais, a maioria (8 participantes) ocupa cargos de
liderança, chefia, coordenadoria ou supervisão em seus respectivos setores; entre
os demais, dois são assistentes, dois são enfermeiros, um é biólogo e um ocupa
cargo técnico.
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Com relação ao tempo de serviço nos respectivos setores, a média entre
os participantes é de 7,5 anos. A mediana, no entanto, está posicionada na linha dos
4 anos de experiência. Entre os participantes, dois deles estão há menos tempo em
contato com o tema (6 meses) mas ocupam cargos de liderança. De todo o grupo,
cinco participantes têm pelo menos 10 anos de experiência e três deles lideram o
quesito com 18 anos de atuação na área dos RSS.
Com relação à distribuição geográfica dos participantes, a Região
Sudeste lidera com 6 questionários – São Paulo, SP (5) e Patos de Minas, MG (1) –,
seguida de Região Sul, com 5 questionários – Porto Alegre, RS (3), Jaraguá do Sul,
SC (1) e Chapecó, SC (1). Os demais questionários foram preenchidos por
profissionais oriundos de Salvador, BA (1), Aracaju, SE (1) e Sorriso, MT (1).
Conforme mencionado no item 4.4 deste trabalho, o questionário foi
estruturado em duas partes. A primeira, objetiva, contém 12 perguntas com quatro
alternativas cada. A segunda, mais aberta, propõe um exercício subjetivo de seleção
e hierarquização de 29 variáveis relacionadas ao gerenciamento de RSS em
ambiente hospitalar.
5.6.1 Análise da parte objetiva do questionário ad hoc
Cada uma das 12 questões da parte objetiva ofereceu quatro alternativas,
estruturadas em grau de dificuldade crescente e respeitando a mesma sequência
hierárquica em todas as questões. Tal estrutura buscou facilitar o entendimento dos
diversos níveis de comprometimento que podem ser assumidos por um hospital na
condução e implementação de seu PGRSS, estimulando o participante a fazer
comparações diretas com a situação existente no estabelecimento em que trabalha.
Para as doze questões iniciais, as alternativas receberam sempre a
seguinte pontuação: alternativa “a”: 1 ponto; alternativa “b”: 2 pontos (incremento de
100% em relação ao valor atribuído à alternativa “a”); alternativa “c”: 4 pontos (novo
incremento de 100% em relação ao valor atribuído à alternativa “b”); alternativa “d”: 6
pontos (incremento de 50% em relação ao valor atribuído à alternativa “c”).
Após a soma da pontuação das 12 questões objetivas, as pesquisas
foram ordenadas e apresentaram o perfil mostrado na Tabela 10.
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Tabela 10 – Pontuação atribuída ao PGRSS dos hospitais pesquisados.
Ref
Cidade
P02 São Paulo – SP
P06 Porto Alegre – RS

Q1 Q2

Q3

Q4

Q5 Q6

Q7

Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Total

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

20

2

1

4

1

1

1

4

4

1

1

1

1

22

P07 Porto Alegre – RS
P09 Porto Alegre – RS
P14 Sorriso – MT

2
2

1
1

4
2

1
1

1
1

1
2

4
4

4
1

1
4

1
2

1
2

1
1

22
23

4

2

4

1

1

2

2

1

4

2

4

1

28

P11 São Paulo – SP
P05 Aracaju – SE
P01 Jaraguá do Sul – SC

2
6

2
4

2
2

1
1

1
1

6
6

4
6

1
2

2
1

2
2

1
2

6
1

30
34

6

4

2

2

4

2

4

4

2

4

2

1

37

P10 São Paulo – SP
P03 Salvador – BA
P13 Chapecó – SC

4
4

6
4

2
4

2
2

2
6

6
6

4
4

6
2

4
4

4
4

2
4

1
4

43
48

6

4

6

4

6

6

2

4

4

1

4

1

48

P12 Patos de Minas – MG
P04 São Paulo – SP
P08 São Paulo – SP

4
6

6
4

6
6

6
2

6
4

2
6

4
6

1
6

4
2

4
4

4
4

6
4

53
54

4

6

6

4

6

4

4

6

2

4

6

4

56

Fonte: elaborado pelo autor.
De acordo com a pontuação atribuída pelos respondentes (Tabela 10),
quatro hospitais tiveram seu PGRSS enquadrado como “insuficiente” (P02, P06, P07
e P09, com até 24 pontos); em três estabelecimentos, o PGRSS foi classificado
como de padrão “intermediário” (P14, P11 e P05, com até 36 pontos); quatro
estabelecimentos tiveram seus PGRSS classificados como “satisfatório” (P01, P10,
P03 e P13, com até 48 pontos); e três hospitais ficaram alinhados com as propostas
para “melhoria contínua” (P12, P04 e P08, acima de 48 pontos).
Analisando a origem dos questionários, a cidade de São Paulo abriga os
estabelecimentos de pior e de melhor desempenhos na pesquisa. Entretanto, é
relevante ressaltar a concentração de participantes na região de Porto Alegre que
apontam baixo desempenho dos PGRSS implementados. Pela proposta inicial da
pesquisa – de não solicitar a identificação do estabelecimento – não é possível
inferir que os questionários P06, P07 e P09 tenham sido respondidos por
profissionais empregados em um mesmo hospital. Caso esse fato tenha ocorrido, os
resultados devem ser lidos como um só estabelecimento, ficando corroborado, de
maneira inexorável, o padrão do PGRSS lá implementado. Caso retratem realidades
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de distintas instituições, é fundamental que as vigilâncias sanitárias locais fiquem
atentas ao caso, orientando e dando mais atenção ao nível dos planos de
gerenciamento de resíduos implementados nos hospitais daquela capital.
O resultado de cinco questionários merece destaque nesta análise, uma
vez que corresponderam a pontuação igual ou superior a 48, colocando os PGRSS
dos respectivos estabelecimentos na categoria de “padrão”, em busca da superação
pela melhoria contínua. Conforme os respondentes de Salvador, BA (P03),
Chapecó, SC (P13), Patos de Minas, MG (P12) e de dois hospitais de São Paulo, SP
(P04 e P08), suas instituições dão grande importância aos aspectos relacionados ao
gerenciamento de resíduos e com os profissionais envolvidos com o tema. A
tendência seguida por esses estabelecimentos encaixa-se perfeitamente com o que
preconiza a legislação a respeito, discutida neste trabalho (ANVISA, 2004, 2006;
CONAMA, 2005; BRASIL, 2005; CUSSIOL, 2008)
Considerando que o questionário ad hoc não solicitou informações sobre
número de empregados, volume de atendimentos ou leitos disponíveis no hospital, é
impossível fazer considerações entre a estrutura montada pelo estabelecimento, sua
estatura e o desempenho do PGRSS ali implementado. O questionário também não
solicitou informação sobre a natureza jurídica do hospital onde o pesquisado atua.
Em pesquisa futura, com aplicação de questionários mais específicos e detalhados
sobre aspectos do PGRSS implantado no estabelecimento, seria fundamental saber
se a instituição faz parte da rede pública de atendimento à saúde, se é uma
autarquia ou se é empreendimento da iniciativa privada.
O número reduzido deste grupo amostral mais uma vez não permite
análises pormenorizadas sobre regionalizações ou tendências, desencorajando
esforços para que se conduzam tratamentos estatísticos mais complexos. Mesmo
assim, ao projetar os resultados na curva do Gráfico 3 (página 81), apresentado
como peça para elaboração de diretrizes para melhoria do gerenciamento de
resíduos e do PGRSS proposto neste trabalho, nota-se que a distribuição ocorre de
forma harmônica e homogênea, conforma mostra o Gráfico 8, publicado a seguir.
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Gráfico 8 – Padrão do PGRSS implementado nos hospitais pesquisados.
Fonte: elaborado pelo autor.
Além dos resultados individuais de cada instituição pesquisada,
informações adicionais e igualmente importantes sobre os PGRSS pesquisados
podem ser obtidas da Tabela 10 (página 135).
Considerando que todos os pesquisados foram submetidos ao mesmo
questionário, a leitura das colunas da Tabela 10 pode mostrar quais os temas que
representam maior ou menor dificuldade na implantação de seus PGRSS.
A Tabela 11 apresenta a média da pontuação obtida por tema (questão).
O resultado foi organizado por ordem decrescente da pontuação total, para facilitar a
leitura e discussão.

Tabela 11 – Pontuação média por questão.
Questões ad hoc

Q1

Q7

Q3

Q6

Q2

Q8

Q5

Q11

Q9

Q10

Q12

Q4

Pontuação média

3,9

3,9

3,6

3,6

3,4

3,1

3,0

2,8

2,6

2,6

2,4

2,1

Fonte: elaborado pelo autor.
Dessa leitura da pontuação média por questão decorrem algumas
conclusões imediatas acerca das dificuldades na implementação e manutenção de
um PGRSS hospitalar. As questões 1 e 7 receberam as pontuações médias mais
elevadas (3,9 pontos), o que representa que os temas nelas abordados são melhor
assimilados e aplicados pelo estabelecimento. De fato, elas tratam de assuntos
obrigatórios, passíveis de constante fiscalização governamental e regidos pela
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dinâmica de “comando e controle” desenhada pelas legislações de saúde, ambiental
e trabalhista. Embora nenhum estabelecimento tenha mostrado desempenho
‘insuficiente’ nessas questões, vale ressaltar que, mesmo o hospital que liderou os
resultados aqui apurados (P08, com 56 pontos), não considera que suas práticas já
estejam condizentes com os padrões de melhoria contínua.
A questão 1 está relacionada à conformidade no cumprimento de leis e
regulamentos e trata também do envolvimento da liderança do estabelecimento nos
assuntos que envolvem a execução do PGRSS. Pelas obrigatoriedades legais, tanto
do cumprimento de regulamentos, quanto da chancela da liderança para execução
dos programas, em particular o PGRSS, fica claro compreender o destaque no
desempenho dos estabelecimentos neste quesito. O não cumprimento desses
aspectos pode implicar em advertência, multa, interdição parcial ou total do
estabelecimento ou mesmo cancelamento de autorização para funcionamento ou do
alvará de licenciamento do referido estabelecimento (BRASIL, 1977).
A questão 7 tratou do uso correto de EPIs e de técnicas de barreira, como
luvas, máscaras, óculos e procedimentos de segurança. Esses temas são
amplamente discutidos pela comunidade de trabalhadores na saúde desde a
publicação, no ano de 1978, da NR-6, incluindo diversas atualizações (BRASIL,
2011). Decorrente da obrigatoriedade legal, reforçada pela publicação da NR-32
(BRASIL, 2005) e também da conscientização dos trabalhadores da saúde sobre os
riscos laborais a que estão expostos, o uso de EPIs e as situações nas quais devem
ser empregados tornaram-se temas cotidianos e de grande interesse por parte da
comunidade hospitalar, alvo de frequentes fiscalizações trabalhistas e sanitárias.
Acompanhando esta leitura, as questões 3 e 6 aparecem a seguir, ambas
com 3,6 de pontuação média.
A questão 3 trata da clareza das políticas definidas pelos gestores do
PGRSS e da colaboração e cooperação em todos as esferas de trabalho, com o
objetivo de garantir qualidade à execução do serviço diário. Apesar de rotineiras, as
tarefas para manutenção do PGRSS não são simples e buscar a promoção de bons
padrões de colaboração entre os profissionais envolvidos, independentemente do
nível a que pertença, facilitará a conquistas de metas e objetivos propostos. Neste
tema, os hospitais melhor posicionados, com mais de 48 pontos, apresentam-se
nitidamente à frente dos demais.
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Ao abordar os programas e planos de segurança que proporcionem
condições seguras de trabalho, o controle de materiais perigosos e a prevenção de
acidentes, a questão 6 fica diretamente relacionada ao conteúdo da questão 7, pois
trata de medidas de proteção aos trabalhadores. Apesar de o escopo da questão 6
ser bem mais amplo, é natural que a percepção sobre a efetividade dos programas
de segurança praticados nos hospitais esteja diretamente relacionada à educação,
incentivo e fiscalização do uso de EPIs, abordado mais diretamente pela questão 7.
As pontuações médias obtidas pelas questões 6 e 7 em todos os estabelecimentos
são próximas ou mesmo coincidentes, apontando coerência nas respostas
recebidas. Exceção deve ser feita aos participantes P06, P07 e P13, que indicaram
alguma descontinuidade nesses quesitos.
Em posição central na tabela aparecem as questões 2, 8 e 5. Pela
pontuação média obtida nessa leitura, entre 3,4 e 3,0, pode-se sugerir que os temas
nelas abordados trazem dificuldades relativas para o estabelecimento na
implementação do PGRSS.
A questão 2 aparece na quinta posição, com média de 3,4 pontos, e trata
da coleta de dados a respeito da qualidade, gestão de segurança e riscos do
PGRSS e sua respectiva análise pela organização do estabelecimento. A questão
procura saber se há integração dessas atividades com o objetivo de aumentar a
eficiência do gerenciamento do RSS no estabelecimento. De acordo com as
respostas recebidas, oito participantes (57%) não encontram dificuldades em lidar
com o tema e estão entre os mais bem ranqueados.
A questão 8 trata do padrão das inspeções realizadas nas instalações,
com o objetivo de identificação, avaliação e redução de riscos, visando o
planejamento contínuo para melhoria da segurança. Pelo escore obtido (média de
3,1 pontos), fica claro que em alguns dos estabelecimentos envolvidos na pesquisa
as inspeções são apenas encaradas como atividades de rotina, pro forma, ou não
resultam em ações que promovam melhoria da segurança de pacientes, dos
funcionários ou de visitantes. Nesse quesito, o perfil de desempenho dos
participantes se descola do padrão apresentado pelo resultado final do questionário
e apresenta oscilações de certa forma curiosas. Por exemplo, o fato de dois
estabelecimentos entre os três com menos pontos apresentarem desempenho
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satisfatório; ou um dos hospitais entre os três mais bem ranqueados avaliar seu
desempenho como insuficiente.
A questão 5 (média de 3,0 pontos) investiga a existência de registro
individual detalhado de cada funcionário, com a descrição de tarefas, local de
trabalho, resultados de avaliações e participação em jornadas de treinamento.
Naturalmente, a formalização deste tipo de registro demanda grande esforço para
ser implementado, mas é capaz de garantir, em médio e longo prazos, a
identificação de virtudes e deficiências do corpo de funcionários, facilitando
eventuais remanejamentos e ajustes. Nesse tópico, apenas três hospitais – entre
eles os dois mais bem posicionados – atribuíram pontuação máxima aos seus
sistemas.
Questões abordando temas como processos de melhoria contínua,
descarte correto de resíduos, responsabilidades sobre a gestão do PGRSS,
informações sobre segurança e motivação dos colaboradores foram as que
obtiveram menores pontuações na pesquisa.
Abordando a melhoria contínua de processos, a questão 11 obteve média
de 2,8 pontos e procurou saber se o estabelecimento se preocupa em instruir seus
colaboradores sobre os princípios que norteiam o tema. Para que se obtenha
melhoria contínua de processos é importante que as lideranças e os colaboradores
estejam sintonizados com a dinâmica do ciclo PDCA, no qual solução de
determinado problema é o ponto de partida para a busca de novos desafios. Entre
os participantes, apenas o líder atribuiu pontuação máxima a essa questão.
O descarte correto de resíduos perigosos (Grupos A, B, C e E), tema da
questão 9, obteve média de 2,6 pontos, o mesmo resultado obtido na questão 10,
que aborda o nível da comunicação sobre qualidade e segurança. Vale destacar que
em nenhuma dessas questões houve registro de pontuação máxima e, na questão
9, até os líderes da pesquisa apresentaram desempenho considerado apenas
‘intermediário’.
Considerando que os temas tratam de assuntos correlacionados, o
resultado é pertinente, apesar de um pouco preocupante. Um bom sistema de
comunicação sobre os padrões de qualidade buscados pelo hospital deve abordar
inúmeros aspectos do dia-a-dia do estabelecimento e certamente ajudaria a orientar,
de forma concisa e clara, o manejo correto de RSS.
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Diversos meios podem ser utilizados para reforçar a comunicação sobre a
qualidade e a segurança almejadas em um hospital: diagramas, quadros, cartazes,
fluxos ilustrados, boletins periódicos, campanhas internas, relatórios, rede de
computadores, entre outros. Para o sucesso de qualquer programa interno de
qualidade e segurança, o nível de envolvimento do hospital com as orientações para
realização de operações, em particular do manejo correto de resíduos perigosos,
deve ser elevado.
Com média de 2,4 pontos e ocupando a penúltima posição está a questão
12, que buscou conhecer sobre o interesse do estabelecimento em monitorar a
satisfação dos seus colaboradores com relação ao ambiente de trabalho e ao
treinamento oferecido para o cumprimento das tarefas propostas no hospital. Ao
mesmo tempo em que os trabalhadores tendem sempre a reivindicar melhores
condições de trabalho, também são capazes de perceber os esforços realizados
pelos empregadores para valorizar o empenho profissional, a motivação para o
trabalho e o bom desempenho da equipe. Dentre os estabelecimentos, nove (64%)
mostraram-se insuficientes nesse tema e apenas dois (P11 e P12) apresentaram
desempenho máximo.
Apesar de não estar diretamente relacionada à execução propriamente
dita do PGRSS, essa questão sinaliza as intenções do estabelecimento em manter,
de fato, um programa de melhoria contínua. Sem que o hospital ofereça
contrapartidas adequadas ao seu corpo de colaboradores, mantendo-os satisfeitos
com o seu ambiente de trabalho e focados nos objetivos propostos, dificilmente
serão notados avanços reais nos programas e processos estabelecidos.
Por fim, com a menor média (2,1 pontos), aparece a questão 4. Ela
procura saber se as lideranças ligadas ao PGRSS estão claramente identificadas
para os demais colaboradores do estabelecimento e também se estão ativamente
envolvidas com a definição das prioridades de qualidade, risco e segurança do
PGRSS. Nesse quesito, apenas três participantes escapam do desempenho
‘insuficiente’ (que abarca metade do grupo) ou ‘intermediário’ (28% das respostas).
Somente um hospital atribuiu nota máxima à questão.
Este resultado sugere que, em boa parte dos casos, os líderes envolvidos
com o PGRSS não são conhecidos dos demais colaboradores, tampouco aparecem
como os principais responsáveis pelas prioridades no gerenciamento de resíduos.
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Tal aspecto pode criar a sensação de que a execução do PGRSS pode representar
um mero cumprimento de formalidades.
5.6.2 Análise da parte subjetiva do questionário ad hoc
A segunda parte do questionário aplicado aos participantes apresentou as
29 variáveis de observação propostas por Ventura em sua pesquisa (2009),
relacionadas no Quadro 3 (página 70).
O exercício propôs ao entrevistado que, mediante critérios baseados em
sua experiência profissional, fossem selecionadas as 10 variáveis que considerasse
mais importantes para o perfeito funcionamento de um PGRSS e que, a seguir,
estabelecesse uma ordem de importância para as variáveis escolhidas.
Aqui, a intenção não foi reproduzir as condições que levaram a autora a
estabelecer os indicadores qualitativos em seu trabalho, mas perceber a grande
subjetividade que o tema desperta entre os envolvidos com o PGRSS.
Como o exercício indicava que apenas dez variáveis de observação
deveriam ser selecionadas para posterior ordenação, a tabulação dos resultados
atribuiu pontuação relativa à importância dada a cada variável em cada um dos
questionários. A variável considerada mais importante recebeu 10 pontos. A
segunda mais importante recebeu 9 pontos, a seguinte recebeu 8 pontos e, assim
sucessivamente, até a décima variável, que recebeu apenas 1 ponto. As 19
variáveis descartadas em cada questionário não receberam pontuação alguma.
A Tabela 12 apresenta a pontuação obtida pelas diversas variáveis de
observação em cada uma das pesquisas consideradas neste trabalho.
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Apesar de o universo de questionários ser relativamente restrito, o
resultado é capaz de trazer considerações importantes ao trabalho em tela. Em
primeiro lugar, é importante notar que nenhuma variável ficou sem pontuação, o que
tende a confirmar a grande subjetividade do tema.
A variável menos citada (V27 – Julgamento da viabilidade da coleta
seletiva de recicláveis no estabelecimento) aparece apenas uma vez entre a
preferência dos pesquisados. No entanto, obteve relevância máxima (10 pontos) no
questionário que a selecionou. Todas as demais variáveis foram citadas em pelo
menos dois questionários. Por outro lado, a variável mais citada também foi a que
recebeu maior pontuação (V14 – Forma de segregação de resíduos praticada pelo
funcionário, com 10 citações, acumulando 60 pontos), mas nunca obteve o primeiro
lugar, de acordo com o que apontou a experiência dos pesquisados.
Além da variável V14, mais quatro variáveis devem receber destaque
positivo nesta análise: V2, V5, V6 e V13, todas com escore maior que 50 pontos.
Com três notas máximas atribuídas aparecem a variável V2 – Conhecimento sobre a
responsabilidade de gerenciamento dos RSS (52 pontos, em 9 questionários) e a
variável V6 – Conhecimento sobre normas e leis de gerenciamento dos RSS (51
pontos, citada em 6 questionários). A variável V5 – Conhecimento sobre o conteúdo
do PGRSS (59 pontos, 2o lugar geral) foi mencionada em apenas 7 questionários
mas ficou sempre bem posicionada na média da preferência dos participantes.
Na extremidade oposta, quatro variáveis apresentam-se com escore
menor que 10 pontos: V1, V10, V24 e V29. Citadas em apenas 2 questionários,
aparecem as variáveis V10 – Frequência de manuseio de RSS (3 pontos) e a
variável V24 – Satisfação do funcionário com tipo de capacitação realizado pela
chefia (7 pontos). A variável V29 – Procedimento adotado pelo funcionário em caso
de dúvida, surge em 5 questionários (8 pontos), enquanto a variável V1 –
Conhecimento sobre o que representam RSS, é lembrada por quatro participantes e
soma 9 pontos.
Apesar de utilizar métodos e universos distintos dos empregados por
Ventura (2009) em sua Tese de Doutorado, a parte subjetiva do questionário ad hoc
apropriou-se das 29 variáveis de observação propostas por aquela autora e também
as submeteu a profissionais ligados ao PGRSS de distintos estabelecimentos. O
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Quadro 7 apresenta a comparação entre as dez variáveis melhor avaliadas em
ambos os trabalhos.

Posição

Ventura (2009)

Presente Pesquisa

1a

V1 – Conhecimento sobre o que
representam RSS

V14 – Forma de segregação de
resíduos praticada pelo funcionário

2a

V14 – Forma de segregação de
resíduos praticada pelo funcionário

V5 – Conhecimento sobre o conteúdo
do PGRSS

3a

V5 – Conhecimento sobre o conteúdo
do PGRSS

V13 – Tipo de equipamento de
proteção individual usado nos
procedimentos

4a

V2 – Conhecimento sobre a
responsabilidade de gerenciamento
dos RSS

V2 – Conhecimento sobre a
responsabilidade de gerenciamento
dos RSS

5a

V17 – Conhecimento sobre o local
acondicionamento interno de RSS

V6 – Conhecimento sobre normas e
leis de gerenciamento dos RSS

6a

V22 – Tipo de capacitação a que são
submetidos os funcionários

V22 – Tipo de capacitação a que são
submetidos os funcionários

7a

V23 – Frequência de interação da
chefia com o funcionário

V11 – Consequência de manuseio
incorreto dos RSS

8a

V7 – Conhecimento sobre normas e
leis de periculosidade dos RSS

V9 – Importância de normas e leis de
biossegurança nos procedimentos
realizados internamente

9a

V8 – Conhecimento sobre normas e
leis de segurança do trabalho

V8 – Conhecimento sobre normas e
leis de segurança do trabalho

10a

V18 – Conhecimento sobre o
transporte interno de RSS

V21 – Forma de disposição final dada
aos RSS

Quadro 7 – Comparação das dez variáveis de observação melhor avaliadas no
trabalho de Ventura (2009) e no questionário ad hoc, aqui proposto.
Fonte: Ventura (2009) e autor.
Apesar de os trabalhos serem conduzidos por métodos distintos, os
resultados obtidos apresentam relativa semelhança. As variáveis V14, V5, V2, V22 e
V8 aparecem nas duas listas e em posições muito próximas ou mesmo coincidentes.
Ou seja, metade das variáveis que aparecem entre as dez mais importantes estão
nas duas listas.
Como mencionado, a intenção de aplicar o grupo de variáveis proposto
por Ventura (op. cit) não foi o de repetir a experiência daquele autor, mas aproveitar
o valioso material para compreender quais os temas relacionados ao PGRSS
carecem de orientações e estudos mais precisos e que ainda são percebidos de
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forma subjetiva pelos profissionais que lidam diariamente com os RSS em seus
ambientes de trabalho.
Fazendo releitura da Figura 4 (página 29) e baseando-se nos resultados
aqui apresentados, pode-se propor uma série de oportunidades para aplicação de
indicadores relacionados ao PGRSS em um estabelecimento hospitalar, conforme a
Figura 18.

Figura 18 – Oportunidades de aplicação de indicadores relacionados ao PGRSS
visando melhoria contínua dos processos.
Fonte: elaborado pelo autor.
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6 CONCLUSÕES

Muitos esforços têm sido empreendidos na área da saúde para incorporar
melhorias no binômio ‘qualidade do atendimento’ e ‘segurança do paciente’, cenário
no qual os estabelecimentos hospitalares surgem como atores de grande destaque.
A complexidade das operações executadas em um grande hospital, como
os que foram analisados neste trabalho, faz com que a realização de diversas
tarefas dependa umbilicalmente do cumprimento de outras, permitindo que todas as
suas partes funcionem em adequada sintonia e sincronia.
Permeando os inúmeros setores de um hospital pode-se observar que
fundamental apoio a todo o sistema é dado pelo gerenciamento de resíduos. Em um
ambiente frequentado diariamente por milhares de pessoas, envolvido em inúmeras
possibilidades de contaminação e ávido pelo consumo e descarte de insumos de
toda ordem, a estrutura de coleta de RSS precisa estar muito bem estruturada para
que todo o estabelecimento funcione adequadamente, garantindo os preconizados
atributos de qualidade e segurança a todos os envolvidos no processo: pacientes,
visitantes e colaboradores.
Apesar de previsto em legislação específica (ANVISA, 2004; BRASIL,
2005), a elaboração de indicadores com foco no gerenciamento de RSS e em seu
respectivo plano de gerenciamento nem sempre é praticada de forma adequada nos
hospitais. Tampouco o tema é recorrente entre a gama de trabalhos acadêmicos
disponíveis na área da saúde ambiental, recentemente pesquisados para a
elaboração desta dissertação.
Quando determinado estabelecimento de saúde se predispõe a iniciar
uma jornada com o objetivo de obter alguma certificação ou acreditação no padrão
exigido pela ONA ou pela JCI, como é o caso dos hospitais visitados para realização
deste trabalho, deve-se ter a clareza que, além do padrão de excelência alcançado
nos quesitos atendimento ao paciente, responsabilidade dos envolvidos em todas as
etapas e garantia de segurança nas operações, é natural que os ajustes promovidos
para a obtenção da acreditação tragam também expressivos resultados no quesito
economia de recursos. Basicamente, os indicadores definidos pelo estabelecimento

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

148	
  

servirão para acompanhar a evolução da eficiência de processos e fornecer o apoio
suficiente à tomada de decisão em todas as frentes do hospital.
Nesse sentido, as visitas realizadas estabeleceram contato com o estado
da arte do gerenciamento de resíduos de saúde no Brasil e cumpriram o objetivo de
conhecer processos, entender a evolução das conquistas e apurar a importância da
adoção de indicadores na obtenção de resultados que pudessem influenciar, de
alguma forma, o programa de melhoria contínua.
6.1 Os indicadores encontrados nos hospitais visitados
Mesmo partindo da premissa que os estabelecimentos visitados figuram
entre os melhores da Região Metropolitana de São Paulo e seus sistemas de
gerenciamento de resíduos estão adequados às demandas e muito bem
sintonizados com o binômio ‘qualidade do atendimento’ e ‘segurança do paciente’, o
controle dos resultados feito por intermédio dos indicadores relacionados aos RSS
apresenta algumas deficiências e pode ser substancialmente melhorado.
A despeito do excepcional trabalho realizado nesses hospitais, foram
encontradas metas estabelecidas sem critério objetivo, equívocos de escala em
determinados cálculos e indicadores que apontavam apenas as variações relativas
entre cada categoria de resíduo, sem relacioná-las, por exemplo, ao número de
atendimentos realizados.
Diante de situações como essas é fundamental, primeiramente, valorizar
todo o trabalho já realizado. Buscar e identificar lacunas faz parte do processo de
melhoria contínua e corrigi-las, introduzindo em etapas alguns elementos, novos ou
revisados, fornecerão mais confiabilidade ao sistema e consistência aos dados
obtidos.
Para que sejam construídos indicadores mais eficazes, o primeiro passo é
revisar sistematicamente os processos de coleta de resíduos e de informação,
fazendo apuração periódica dos dados lançados nas planilhas. A fase seguinte é
identificar tendências para estabelecer metas realistas. A terceira etapa prevê
comunicação e treinamento da equipe acerca dos objetivos propostos e os ajustes a
serem efetuados, acompanhando a implementação, na prática, dos novos métodos
e da qualidade dos dados com eles obtidos. Por fim, a análise e processamento
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desses dados, bem como a avaliação do sistema como um todo, servirão para obter
indicadores consistentes e preparar os elementos para um novo ciclo de trabalhos.
Dessa forma, o conjunto de indicadores relacionados aos RSS acabará
por cumprir a função para a qual foi criado, ajudando a manter um programa
eficiente de melhoria contínua no gerenciamento dos resíduos.
No entanto, a maneira com que os indicadores são atualmente
trabalhados pelos estabelecimentos visitados tende a trazer limitados benefícios aos
processos neles instalados.
6.2 Refinando indicadores
É importante ter sempre em mente que todo o resíduo é uma etapa do
ciclo de vida daquilo que antes era considerado um insumo e que, com medidas
relativamente simples, uma série de novos dados podem ser obtidos para melhorar
a compreensão dos processos em um estabelecimento hospitalar, sempre
atendendo a preceitos amplamente discutidos neste trabalho, tais como: apresentar
custo-benefício compatível, ser de fácil aceitação, compreensão e aplicação, além
de estar rapidamente disponível para tomada de decisões.
Atendendo a esses preceitos básicos, o gestor terá em mãos alguns
instrumentos de avaliação e controle, incluindo uma série de indicadores claros,
objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitem melhor acompanhar a eficácia
do PGRSS implementado.
Além do que está preconizado em lei para os indicadores, é importante
fazer associações com números que expressem o volume de atendimento, pessoas
envolvidas nos procedimentos, origem dos resíduos, entre outros. Se aplicados
esses parâmetros na etapa de análise dos resíduos gerados, os indicadores obtidos
ganharão solidez científica, imparcialidade e representatividade, sendo sempre
baseados em dados de qualidade conhecida e aceitável e, portanto, mantendo-se
consistentes e comparáveis no tempo e no espaço, para ampla utilização.
No entanto, ao serem questionados acerca da viabilidade de identificação
da origem do resíduo por área para refinamento dos indicadores, os gestores dos
hospitais pesquisados foram categóricos em realçar as dificuldades que tal
procedimento traria aos processos de medição.
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Considerando que todas as medições de volume e quantidade de RSS
gerados nos estabelecimentos hospitalares são realizadas na chegada ao abrigo
externo, a tarefa de triar os resíduos de acordo com a identificação do setor que os
originou, tomando-se o cuidado de lançar os resultados em planilhas distintas não se
mostra tão complexa.
A implantação de sistema simples, como por exemplo o proposto uso de
marcação colorida – etiqueta adesiva aplicada à superfície da embalagem ou
diferenciação no lacre de náilon para fechamento dos sacos plásticos – poderia ser
uma solução fácil, eficaz e pouco dispendiosa. Associado ao planejamento e à
própria característica do sistema empregado na coleta de resíduos, dificilmente os
volumes de setores distintos seriam misturados em um mesmo contentor ou
carrinho, o que permitiria obter facilmente medições identificadas pela origem,
produzindo dados mais refinados, sem que nada fosse alterado na estrutura já
implantada.
Identificar quantidades de resíduos gerados por áreas, associando-as ao
número de atendimentos ou procedimentos executados em cada um dos setores,
traria informações mais precisas e muito valiosas acerca de fluxo, consumo,
economias, perdas e ajustes a serem feitos em todo o processo. O estabelecimento
hospitalar poderia, por exemplo, ser dividido em três ou quatro grandes áreas:
a) Em 3 áreas: crítica; semicrítica; e não crítica;
b) Em 4 áreas: administrativa; ambulatorial (incluindo o serviço de pronto-

atendimento); diagnóstica; e cirúrgica.
Ao terem associadas as quantidades de resíduos gerados ao número de
atendimentos realizados em determinado intervalo de tempo será possível conhecer,
com mais detalhes, dados relevantes à tarefa de gerenciamento de resíduos do
estabelecimento ou mesmo à sua administração geral:
a) Evolução da quantidade de resíduo por atendimento realizado;
b) Evolução da quantidade de resíduos enviados para a reciclagem;
c) Evolução da receita com recicláveis;
d) Evolução da eficiência dos processos envolvendo cada resíduo.
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Concomitantemente à implementação desses passos, devem ser
realizados os pertinentes ajustes nas planilhas físicas e eletrônicas que receberão
os dados obtidos para posterior processamento. Concluída essa etapa final, o
resultado será, invariavelmente, um mapa completo e detalhado da situação dos
RSS no estabelecimento em tela. Com ele, o gestor poderá corrigir problemas com
mais rapidez e tomar decisões mais acertadas, não apenas no que diz respeito aos
RSS, mas no vasto âmbito destinado à atuação da Governança hospitalar.
6.3 PGRSS como pilar da melhoria contínua
A etapa de medição de RSS para definição de indicadores não é um fim
em si mesma. Ela é uma importante fase do manejo de resíduos e será, em última
análise, o fator que dará impulso às melhorias no sistema.
Como está previsto em regulamento, todo o profissional que trabalha em
estabelecimento de serviço de saúde, mesmo os que atuam temporariamente ou
estejam envolvidos em atividades alheias ao manejo de resíduos, deve conhecer o
sistema adotado para o gerenciamento e segregação dos RSS. Para isso, deve ser
capaz de identificar símbolos, reconhecer expressões e padrões de cores, além de
saber a localização dos abrigos de resíduos. São aspectos indispensáveis à mínima
integração de todo o colaborador ao universo do hospital.
Pode-se afirmar que o PGRSS é, portanto, um dos elementos mais
singulares da vida de um estabelecimento de saúde. Por sua rápida dinâmica e
grande complexidade, o gerenciamento de resíduos exige a manutenção de um
programa permanente de educação continuada, extensivo a todos os colaboradores
e independente do vínculo empregatício praticado.
No decorrer deste trabalho, ficou claro que a preocupação das equipes
com a montagem de seus respectivos sistemas de indicadores para o
gerenciamento de resíduos, sincronicamente ajustados com a realidade do
estabelecimento, tende a valorizar todos os esforços coletivos na busca permanente
pela melhoria contínua. Enquanto indicadores qualitativos mostram as linhas gerais
a serem seguidas, os indicadores quantitativos corroboram, com resultados, as
tendências inicialmente apontadas.
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6.4 O questionário como fonte para obtenção de dados
Aplicar um questionário com a finalidade do que foi proposto neste
trabalho exige inúmeros cuidados. Apesar de válido, o questionário ad hoc utilizado
nesta dissertação apresentou alguns pontos que precisam ser revisados antes de
novas aplicações.
Como ponto de partida, é fundamental definir o público alvo que irá
respondê-las. No caso do questionário ad hoc, essa etapa foi vencida com certa
facilidade, considerando que, com maior ou menor experiência, o público envolvido
estava muito alinhado com o tema.
Definido o público, deve-se dar extrema atenção à elaboração de
questões com enunciados claros e diretos. Selecionadas de um questionário de
certificação da JCI, a adaptação das questões utilizadas nem sempre atenderam
plenamente a esses requisitos, apesar de nenhum participante ter solicitado
esclarecimento sobre qualquer uma das questões.
A simulação da aplicação do questionário, identificada como ‘pré-teste’
(item 4.4 deste trabalho), deveria ser mais aprofundada e abranger um grupo maior,
em particular composto por pessoas menos familiarizadas com o tema. Maior
atenção nessa fase preliminar poderia resultar em questões com enunciados mais
claros, o que valorizaria sobremaneira o próprio questionário e o resultado geral
deste trabalho.
Por fim, selecionar um grupo de indivíduos realmente comprometido com
a participação é tão importante quanto os cuidados com a elaboração da peça.
Apesar de todos os participantes estarem intimamente ligados com o tema em suas
atividades laborais, o que se viu foi um retorno aquém do esperado – 14 respostas
em mais de 40 questionários enviados –, o que impediu qualquer tratamento
estatístico mais complexo.
A utilização das variáveis de observação propostas por Ventura (2009) na
questão subjetiva mostrou-se eficaz e serviu para apontar que as percepções
divergem muito quando o tema é hierarquizar prioridades para o PGRSS.
6.5 Avanços nas investigações sobre o PGRSS e seus indicadores
De acordo com o Quadro 7 (página 145), que compara as dez variáveis
de observação melhor avaliadas por Ventura (2009) e no questionário ad hoc, ficam
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claros os aspectos realmente críticos da implementação do PGRSS em um hospital,
dentre os quais merecem a criação ou aprimoramento de indicadores específicos:
a) Quantitativos de geração de RSS por categoria e origem:

• Geração de RSS por áreas: crítica, semicrítica, e não crítica ou
outras definidas pelo estabelecimento;
• Geração de RSS por paciente atendido ou procedimento realizado;
• Arrecadação de reciclagem.
b) Frequência de interação entre liderança e colaboradores:

• Eficiência dos canais de interação utilizados;
• Adequação da interação aos objetivos propostos;
• Tempo de resposta dos administradores às avaliações;
• Tempo de resposta dos colaboradores às interações.
c) Acidentes no manejo dos RSS, por:

• Local de ocorrência: se em área crítica, semicrítica ou não crítica;
• Causa do acidente: EPIs, iluminação, adequação dos procedimentos
adotados, ou outra condição ambiental / de trabalho;
d) Horas de treinamento para área crítica, semicrítica e não crítica;

No momento em que este trabalho foi apresentado a um dos hospitais
que aceitou participar da pesquisa aqui apresentada, houve a necessidade de se
fazer um registro formal junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Tal ato
implicou em um segundo registro, correlato, dessa vez junto ao Ministério da Saúde.
Essas formalidades acabaram por criar a possibilidade de levar adiante um estudo
de caso detalhado sobre PGRSS naquele hospital. Uma oportunidade que permitirá
o aprofundamento de alguns temas aqui cogitados e da disseminação de algumas
ideias capazes de contribuir de forma efetiva para a melhoria da compreensão da
verdadeira função dos indicadores de desempenho, associados aos modernos
conceitos do ‘Hospital Verde’, tão preciosos às duas instituições pesquisadas e a
tantos outros estabelecimentos, privados ou públicos, alinhados às tendências da
prestação dos serviços de saúde no século XXI.
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ANEXO A
Roteiro da Primeira Visita – Aproximação e estudo de documentos
Este roteiro apresenta um grupo de tarefas para serem cumpridas em
uma jornada completa e visa estruturar a visita, com avaliação por meio de
questionamentos abertos.
a) Apresentação do trabalho proposto e objetivo geral da pesquisa

(pesquisador);
b) Apresentação geral da estrutura do gerenciamento de RSS do hospital

(estabelecimento);
c) Apresentação do PGRSS (estabelecimento);
d) Apresentação de planos, programas e ações relacionados à estrutura

do PGRSS (estabelecimento);
e) Aplicação do questionário de aproximação – Anexo B (pesquisador);
f)

Considerações finais do encontro, úteis ao trabalho.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO B
Questionário a ser aplicado por ocasião da Primeira Visita

Este questionário foi aplicado sob a forma de entrevista informal a fim de detalhar
pontos relevantes acerca do envolvimento da Governança com o PGRSS, as
estratégias para envolvimento dos colaboradores do estabelecimento relacionado ao
assunto e o treinamento das equipes diretamente envolvidas com os RSS.
1. Detalhamento sobre a posição da Governança com relação ao PGRSS:
• quando foi iniciado o movimento de melhoria contínua em relação ao PGRSS?
• qual era o quadro inicial?
• que metas foram estabelecidas?
• foram propostos indicadores?
• os resultados esperados foram obtidos?
2. O gerenciamento de RSS visto como sistema, no estabelecimento:
• o estabelecimento está em conformidade com relação a leis, normas e
regulamentos vigentes sobre o assunto?
• como se dá a comunicação e encaminhamento de não conformidades?
• qual o envolvimento da liderança com o gerenciamento de RSS?
3. O papel do PGRSS na estrutura de gerenciamento de RSS:
• quais planos, programas e ações internas estão relacionados à estrutura do
PGRSS?
4. Detalhamento sobre o treinamento dos envolvidos com o PGRSS:
• qual estratégia é utilizada para treinamento?
• como se dá a divisão das equipes?
• há diferentes níveis de treinamento?
• há pessoal terceirizado envolvido com o PGRSS?
• como é realizado o treinamento dos terceirizados?
• em que grupo profissional se verifica a maior adesão? E a menor?
• há o retorno esperado? Como se mede?
• como ocorre a reciclagem de informações ou reforço do treinamento?
• há algum tipo de reconhecimento pelo esforço pessoal ou da equipe?
5. Levantamento sobre os resultados do Gerenciamento de resíduos e do PGRSS:
• qual é o aspecto mais difícil do PGRSS a ser resolvido com a equipe?
• e qual apresenta mais facilidade?
• há política de reúso? há política de reciclagem?
• que dados estão disponíveis (relatórios, documentos e planilhas) para livre uso
neste trabalho?
• há alguma restrição na divulgação de alguma informação? Quais?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

6. O envolvimento de fornecedores com o gerenciamento de RSS:
• é verificado, na contratação, certificação e licenciamento ambiental de
fornecedores?
• há algum indicador relacionado ao nível de comprometimento dos parceiros,
prestadores de serviços e fornecedores.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO C
Roteiro da Segunda Visita – Percursos dos fluxos de resíduos
Este roteiro apresenta um grupo de tarefas para serem cumpridas em uma jornada
completa com a finalidade de estruturar a visita que avaliará melhor os fluxos do
PGRSS, por meio de questionamentos abertos, apresentados no Anexo D.
O encontro tem o objetivo de trazer informações mais detalhadas sobre:
1. O sistema de coleta de dados e troca de informações no gerenciamento de RSS:
• coleta de dados, avaliação e processamento das informações do PGRSS;
• sistema de melhoria contínua do programas relacionados aos RSS;
• metas para melhoria contínua.
2. O programa de treinamento, validação do conhecimento e recompensas:
• estratégias para manter a equipe envolvida com os resultados do PGRSS;
• treinamento dos terceirizados;
• avaliação e validação de treinamentos;
• postura do estabelecimento ante os incidentes e as não conformidades.
3. O manejo dos diversos tipos de resíduos:
• os riscos envolvidos no manejo de cada modalidade de resíduo;
• fluxos internos de materiais;
• política para reúso ou reciclagem de resíduos;
• protocolos específicos e notificação de acidentes;
• massa e volume gerados em cada grupo de resíduos e respectivas metas.
4. Acompanhamento dos fluxos de resíduos desde o momento da segregação ao
armazenamento para coleta externa:
• fluxo dos resíduos grupos A e E;
• fluxo dos resíduos comuns, grupo D;
• fluxo dos resíduos químicos, grupo B;
• fluxo dos resíduos radioativos, grupo C, se possível;
5. Abrangência do PGRSS entre colaboradores e terceirizados:
• há isonomia ou ocorrem níveis distintos de capacitação e treinamento;
• problemas na comunicação entre colaboradores internos e terceirizados;
• metas para manutenção da melhoria contínua.
6. Interação das equipes com suas lideranças:
• comunicação e troca de experiências entre as equipes;
• metas para não ocorrência de falhas;
• acesso aos gestores e às lideranças e o respectivo feedback;
• metas para valorizar a interação.
7. Considerações finais do encontro, úteis ao trabalho.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO D
Questionário aplicado ao Responsável Técnico pelos RSS
Este questionário deve ser aplicado por ocasião da Segunda Visita ao responsável
técnico pela Coordenação do Gerenciamento de RSS do estabelecimento.
A exemplo do questionário anterior, também deve ser aplicado na forma de uma
entrevista aberta e durante o percurso que seguirá o fluxo de resíduos, conforme
roteiro detalhado no Anexo C.
Com este questionário, busca-se aprofundamento nos seguintes aspectos:
1. O gerenciamento de RSS no estabelecimento visto como sistema:
• com relação aos RSS, há alguma lei ou norma ainda em fase implementação
ou a ser implementada?
• qual a autonomia do responsável pelo gerenciamento dos RSS em relação à
liderança para implementar melhorias e resolver não conformidades?
• como são comunicadas as não conformidades nos diversos níveis do hospital?
• como é o envolvimento da liderança com o gerenciamento de RSS?
• há indicadores associados a esses temas?
2. O sistema de coleta de dados e troca de informações no gerenciamento de RSS:
• como é realizada a coleta de dados nas diversas etapas do manejo dos RSS?
• Com que frequência ocorre a avaliação e processamento desses dados?
• são gerados indicadores? Quais? Como são utilizados?
• o que ocorre quando é observada uma não conformidade? Como funciona o
feedback do estabelecimento para adequação ou correção de uma não
conformidade? Há prazos determinados para que isso ocorra?
• as informações e resultados do manejo dos RSS são utilizados para melhoria
do sistema? Como isso ocorre?
• há notificação de avanços contínuos no gerenciamento para a liderança e os
colaboradores?
3. O papel do PGRSS na estrutura de gerenciamento de RSS:
• além do PGRSS, há outros elementos (planos, programas, ações)
considerados no gerenciamento de RSS do estabelecimento?
• caso existam, quais são e como estão relacionados à estrutura do PGRSS?
4. O sistema de treinamento, validação do conhecimento e recompensas dos
envolvidos com os fluxos de RSS:
• qual a estratégia é utilizada para manter a equipe envolvida com os resultados
do PGRSS?
• há diferentes níveis de treinamento? Qual o enfoque em cada nível?
• como é realizado o treinamento dos terceirizados?
• há prática associada ao conteúdo teórico? Como são avaliados esses
treinamentos?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

• com que frequência ocorre a validação dos treinamentos?
• como são estimulados os grupos onde ocorre baixa adesão às exigências do
PGRSS?
• há algum tipo de recompensa para os profissionais ou equipes que se
destacam positivamente?
• como o estabelecimento encara os incidentes e as não conformidades por erro
ou desatenção dos colaboradores? Há punição para falhas humanas?
• como se dá o processo de revisão de treinamento nesses casos?
• qual o procedimento é adotado se a falha é motivada por trabalhador de equipe
terceirizada?
• há algum tipo de indicador que aponte evolução dos resultados nesses
quesitos? Quais são e como são utilizados?
5. Abrangência do PGRSS entre colaboradores e terceirizados:
• toda a equipe tem pleno conhecimento das informações contidas no PGRSS?
Como isso é observado e aferido pelos gestores?
• há níveis distintos de capacitação e treinamento entre os colaboradores
internos e terceirizados?
• os treinamentos são segmentados em função da área de atuação do
profissional no estabelecimento, ou o capacitam para operação em diversas
situações?
• são identificados problemas na comunicação entre colaboradores internos e
terceirizados, motivados por essa condição de vínculo com o estabelecimento?
Como esses problemas são encaminhados?
• os procedimentos realizados para segregar internamente os RSS estão bem
sedimentados entre as equipes?
• qual o incentivo para que seja sempre mantido o movimento de melhoria
contínua do PGRSS no estabelecimento?
• há metas definidas e indicadores propostos? Quais os resultados?
6. O manejo dos diversos tipos de resíduos:
• todos da equipe têm pleno conhecimento dos riscos envolvidos no manejo de
cada modalidade de resíduo?
• os fluxos internos de materiais limpos e de resíduos estão claramente
estabelecidos e são de conhecimento de todos? Como é feito o controle para
que se evitem falhas?
• as salas de armazenamento temporário de resíduos estão de acordo com os
protocolos e devidamente identificadas?
• os resíduos do grupo A (infectantes) são acondicionados de maneira
apropriada, em insumos fabricados de acordo com as normas vigentes?
• há registros de acidentes com resíduos do grupo A? Descrever.
• os resíduos do grupo E (perfurocortantes) são acondicionados de maneira
apropriada, em insumos fabricados de acordo com as normas vigentes?
• há registros de acidentes com resíduos do grupo E? Descrever.
• qual a política para manejo e descarte dos resíduos do grupo B (químicos)?
• há registros de acidentes com resíduos do grupo B? Descrever.
• são produzidos resíduos do grupo C (radioativos) no estabelecimento? Qual a
política para manejo e descarte desse tipo de resíduo?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

• há registros de acidentes com resíduos do grupo C? Descrever.
• há política para reúso ou reciclagem dos resíduos do grupo D (comuns)? Qual
a orientação a respeito?
• há protocolos específicos, amplamente divulgados e claramente identificados,
para acidentes com resíduos dos grupos A, B, C e E?
• qual a massa (peso) e o volume gerados mensalmente de cada grupo de
resíduos?
• quais os indicadores propostos para controle desses resíduos? Como são
utilizados?
7. Interação das equipes com suas lideranças:
• há incentivo à comunicação e troca de experiências entre as equipes? Como
acontece?
• como a equipe costuma receber a ocorrência de uma falha ou não
conformidade ocasionada por algum de seus integrantes?
• há metas para não ocorrência de falhas? Como é reconhecido ou premiado o
grupo ou colaborador mais regular?
• o acesso aos gestores e às lideranças é facilitado?
• o colaborador recebe a necessária atenção e obtém o devido retorno quando
procura sua liderança?
• há incentivo para colaboradores e equipes a fim de que seja mantido o
movimento de melhoria contínua do PGRSS? Como é aplicado?
• há metas estabelecidas e indicadores propostos? Quais os resultados?
8. O envolvimento de fornecedores com o gerenciamento de RSS:
• há contratos formais com todos os parceiros, prestadores de serviços e
fornecedores ligados às diversas etapas do gerenciamento de RSS?
• parceiros, prestadores de serviços e fornecedores ligados ao gerenciamento de
RSS são certificados ou têm licença ambiental vigente para operar?
• parceiros, prestadores de serviços e fornecedores ligados ao gerenciamento de
RSS recebem treinamento ou orientação específica acerca das regras do
estabelecimento sobre o tema?
• qual o compromisso desses parceiros, prestadores de serviços e fornecedores
resolverem não conformidades? Esse compromisso está formalizado?
9. Considerações finais úteis ao trabalho.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO E
Questionário ad hoc – Pesquisa sobre PGRSS em estabelecimento hospitalar

Este questionário é composto por 12 perguntas objetivas e uma atividade de
seleção e hierarquização de variáveis relacionadas ao gerenciamento de RSS em
ambiente hospitalar. Para ser efetivo, o questionário deve ser aplicado a
profissional de nível superior ou técnico, familiarizado com o tema, e que esteja
atuando ativamente em estabelecimento hospitalar, nas áreas de higiene,
governança, serviços gerais ou controle de infecção.
Cada pergunta está associada a respostas que apontam o nível de
comprometimento do estabelecimento com determinados aspectos do PGRSS.
O que se espera do pesquisado é que seja honesto o quanto puder, resistindo à
tentação natural de responder como "gostaria que as coisas fossem", ao invés de
retratar a realidade do estabelecimento em que atua. Por esse motivo, não se
pede identificação do participante ou mesmo do estabelecimento.
Dados obrigatórios sobre o pesquisado:
Área onde atua:
Cargo atual:
Tempo de atividade neste hospital:
Cidade, UF:
1. Com relação à conformidade no cumprimento de leis e regulamentos e o

envolvimento da liderança, qual a atual situação do hospital onde trabalha?
( ) Não há processo algum ou mesmo pessoa responsável que garanta tal
cumprimento; logo, não há comunicação eficiente das conformidades a serem
atendidas.
( ) Há, sim, pessoas designadas para o cumprimento de leis e regulamentos, mas
não há necessidade expressa para responder citações de conformidade.
( ) Existe mecanismo para cumprimento de leis e regulamentos, bem como para
responder citações de conformidade.
( ) Os líderes são informados quando a organização não cumpre leis e
regulamentos, bem como têm conhecimento das citações de conformidade e
como foram resolvidas.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

2. Com relação à qualidade, gestão de segurança e riscos do PGRSS e com o

objetivo de integrar todas as atividades, aumentando a eficiência do
gerenciamento do RSS, como a organização realiza a coleta de dados e sua
respectiva análise?
( ) A organização não costuma abordar um ou mais das seguintes funções:
qualidade, segurança, gestão de riscos, resultados quantitativos, adequação
dos equipamentos e melhoria das instalações.
( ) O estabelecimento costuma abordar temas sobre qualidade, segurança e
riscos na organização mas não há comunicação ou integração aparente entre
eles.
( ) As unidades de qualidade, segurança e riscos são coordenadas, mas a coleta
de dados e os processos de análise só se integram quando necessário.
( ) As melhorias implementadas têm considerado integração da qualidade,
segurança e risco como fundamentais para o pleno gerenciamento dos RSS.

3. Com relação à colaboração e cooperação em todos os níveis, os gestores do

PGRSS definem políticas claras de execução de procedimentos e mecanismos
eficientes de colaboração, com o objetivo de garantir qualidade à execução do
serviço diário?
( ) Líderes e gestores ainda não providenciaram mecanismos com foco na
colaboração para qualidade e segurança.
( ) Líderes e gestores concordam em criar ou melhorar estrutura organizacional
ou outro mecanismo que promova a colaboração e cooperação para
qualidade e segurança.
( ) Líderes e gestores utilizam estrutura de estratégias, políticas e planos para
definir qualidade e segurança, mas os resultados são apresentados à
liderança de maneira não sistemática.
( ) Líderes e gestores elaboram pelo menos um relatório anual para apresentar à
liderança os resultados e tendências acerca dos quesitos qualidade e
segurança do PGRSS do estabelecimento.

4. Com relação às responsabilidades pela qualidade e segurança do PGRSS, as

lideranças do setor estão claramente identificadas aos demais colaboradores em
cada uma das esferas da organização? Essas lideranças também estão
ativamente envolvidas com seu aprimoramento técnico e na definição das
prioridades de qualidade, risco e segurança do PGRSS do estabelecimento?
( ) Os líderes de qualidade e segurança do PGRSS não estão identificados
perante os colaboradores do estabelecimento.
( ) Os líderes de qualidade e segurança do PGRSS são identificados dentro de
seus setores e em toda a organização.
( ) Além de identificados, esses líderes são permanentemente educados sobre a
qualidade do PGRSS.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

( ) Os líderes, além de cumprirem os quesitos anteriores, definem as prioridades
para a melhoria da qualidade do PGRSS da organização pelo menos
anualmente.

5. Com relação às funções dos colaboradores, há registro individual com a

descrição de tarefas de cada funcionário, incluindo cópias de documentos
relacionados à educação, treinamento, resultados das avaliações e histórico de
trabalho? Os funcionários são claramente orientados com relação às suas
atribuições e local de trabalho?
( ) Funcionários têm orientações gerais com relação ao trabalho e carecem de
arquivos pessoais.
( ) Os cargos são claramente descritos e estão relacionados às atuais atribuições
e local de trabalho de todo o pessoal, mas não há registro em arquivo.
( ) Há arquivo de pessoal com descrição de atribuições de cada colaborador,
cópias de licenças e dados sobre sua formação, educação e outras
evidências relacionadas à sua experiência de trabalho.
( ) Os arquivos individuais são completos e também incluem os resultados de
avaliações periódicas, promovidas pelo estabelecimento.

6. Com relação aos programas de segurança, existe plano para proporcionar

condições seguras de trabalho, que incluam controle de materiais perigosos,
prevenção de acidentes, uso correto de equipamentos de proteção individual,
imunização ou outras medidas para proteger os trabalhadores?
( ) O estabelecimento cumpre o previsto em lei, mas pouca atenção é dada para
a saúde pessoal e segurança de seus colaboradores.
( ) O estabelecimento cumpre o previsto em lei e atende prontamente aos
incidentes com os colaboradores à medida que ocorrem.
( ) O hospital tem um programa pró-ativo para identificar e reduzir os riscos de
segurança do pessoal.
( ) O hospital coleta e analisa dados sobre os riscos pessoais e incidentes para
estabelecer critérios que ofereçam maior segurança e reduzam incidentes.

7. Com relação aos EPIs e aplicação de técnicas de barreira (luvas, máscaras,

óculos e procedimentos de segurança) são usados corretamente quando exigido?
( ) EPIs e técnicas de barreira são usados a critério do trabalhador ou quando os
suprimentos estão disponíveis.
( ) As situações em que EPIs e técnicas de barreira devem ser utilizados são de
conhecimento do pessoal, mas não há cobrança sistemática.
( ) EPIs e técnicas de barreira são utilizados nas situações previstas e
corretamente, com os suprimentos disponíveis e acessíveis.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

( ) As informações disponíveis sobre EPIs e técnicas de barreira contribuem e
incentivam a contínua melhoria de sua correta utilização.

8. Com relação à inspeção das instalações, a tarefa é realizada com objetivo de

identificar e avaliar os riscos para pacientes, funcionários e visitantes, incluindo
planejamento contínuo para redução de riscos e melhoria da segurança?
( ) Os funcionários, individualmente, estão cientes dos riscos ambientais e por
isso é dispensado o processo de inspeção regular.
( ) Existe um processo interno para identificar e listar os riscos de saúde em
todos os ambientes do estabelecimento, que são atendidos tão logo possível.
( ) Ao final de cada inspeção, os riscos percebidos são identificados em termos
de severidade e prioridade e encaminhados para o setor responsável.
( ) Os riscos identificados são sistematicamente reduzidos ou eliminados e a lista
é atualizada por meio de inspeções periódicas e reinspeções.

9. Com relação ao descarte correto de produtos infectantes e resíduos

perigosos (Grupos A, B, C e E), as orientações sobre o descarte adequado são
claras, com a coleta ocorrendo em condições adequadas aos respectivos grupos
e em atenção às especificações legais?
( ) A eliminação desses resíduos fica a critério do trabalhador, pois conhecem os
ricos envolvidos em cada um dos grupos.
( ) Funcionários recebem orientação clara sobre o descarte adequado desses
resíduos.
( ) A eliminação desses resíduos é bem organizada e uniforme, com os
respectivos recipientes recolhidos periodicamente e descartados de forma
apropriada.
( ) Não existem ocorrências frequentes de contaminação, lesões ou acidentes
relacionados aos infectantes e perfurocortantes, sendo esse fato usado para
melhorar continuamente o programa.

10. Com relação à comunicação aos funcionários sobre a qualidade e

informações de segurança, todos estão cientes dos padrões buscados pelo
estabelecimento e das respectivas atividades de segurança por meio de
cartazes, boletins, periódicos, relatórios, ou outros suportes?
( ) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição de todos, mas não são regularmente comunicados ao pessoal.
( ) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição e, esporadicamente, são comunicados ao pessoal.
( ) Temas relacionados à qualidade e informações de segurança estão à
disposição e são regularmente comunicados ao pessoal.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

( ) O uso individual da informação é avaliado para melhorar a relevância do
esforço de comunicação com as responsabilidades de todo o pessoal.

11. Com relação à melhoria contínua dos processos, os funcionários são

instruídos sobre os princípios de melhoria da qualidade e participam de
atividades práticas com essa finalidade?
( ) Funcionários não têm oportunidades de treinamento com objetivo de melhoria
da qualidade.
( ) Há oportunidades para esse tipo de treinamento, ainda que limitadas.
( ) Existe um programa de treinamento organizado para o pessoal que participa
da melhoria da qualidade e das atividades de segurança.
( ) O impacto e a eficácia do programa de treinamento são documentados e
utilizados para melhorar o conteúdo e o alcance do programa ao longo do
tempo.

12. Com relação à motivação dos colaboradores, há processo para monitoramento

da satisfação com relação ao ambiente de trabalho, ao treinamento oferecido e
ao apoio técnico para o cumprimento de suas responsabilidades?
( ) Não há processo organizado de coleta de informações acerca da satisfação
pessoal dos colaboradores.
( ) Apesar de não ser encarada como ferramenta de apoio, há processo para
monitorar a satisfação pessoal dos integrantes da equipe.
( ) A satisfação pessoal é rotineiramente monitorada e os dados analisados.
( ) Tendências na satisfação pessoal são usados para definir as prioridades para
a melhoria dos quesitos ou para aprofundamento da avaliação.

13. Na página seguinte há um quadro que apresenta 29 variáveis relacionadas a

procedimentos observados no gerenciamento de RSS em um hospital.
Leia atentamente cada uma das variáveis e, mediante critérios baseados em
sua experiência profissional, selecione as 10 variáveis que considerar mais
importantes para o perfeito funcionamento de um PGRSS.
Concluída a etapa de Seleção, estabeleça uma ordem de importância para as
10 variáveis que você selecionou. A mais importante recebe o número 1,
enquanto a menos importante fica com número 10. Indique a hierarquia definida
nas células da coluna ‘Ordem’, à direita do quadro.

	
  

	
  

	
  

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

	
  

	
  

Variáveis de Observação

Conhecimento sobre o que representam RSS
Conhecimento sobre a responsabilidade de gerenciamento dos RSS
Conhecimento sobre a periculosidade dos RSS
Nível de observação do funcionário para procedimentos realizados por
colegas
Conhecimento sobre o conteúdo do PGRSS
Conhecimento sobre normas e leis de gerenciamento dos RSS
Conhecimento sobre normas e leis de periculosidade dos RSS
Conhecimento sobre normas e leis de segurança do trabalho
Importância de normas e leis de biossegurança nos procedimentos
realizados internamente
Frequência de manuseio de RSS
Consequência de manuseio incorreto dos RSS
Causas de contaminação por manuseio incorreto de RSS
Tipo de equipamento de proteção individual usado nos procedimentos
Forma de segregação de resíduos praticada pelo funcionário
Tipo coleta interna de RSS realizada no estabelecimento
Conhecimento sobre a quantidade de RSS gerada
Conhecimento sobre o local acondicionamento interno de RSS
Conhecimento sobre o transporte interno de RSS
Conhecimento sobre o local armazenamento externo de RSS
Conhecimento sobre o tipo de tratamento dado aos RSS
Forma de disposição final dada aos RSS
Tipo de capacitação a que são submetidos os funcionários
Frequência de interação da chefia com o funcionário
Satisfação do funcionário com tipo de capacitação realizado pela chefia
Conhecimento sobre a existência do PGRSS
Interesse do funcionário em participar de reuniões sobre RSS
Julgamento da viabilidade da coleta seletiva de recicláveis no
estabelecimento
Nível de consciência ambiental do funcionário para segregar resíduos
recicláveis
Procedimento adotado pelo funcionário em caso de dúvida

Obrigado por sua participação.

	
  

	
  

Ordem

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO F
Estrutura básica da geração e fluxo de resíduos no H1 e H2

Neste item, o PGRSS detalha as unidades geradoras de cada grupo de
resíduo, identifica e descreve os fluxos que devem seguidos pelos diversos RSS e
os EPIs necessários para o cumprimento de cada tarefa. O roteiro determina
também a frequência que devem ocorrer as coletas.
a) Grupos A e E – apartamentos, posto de enfermagem, laboratórios,
pronto-atendimento e setores com pacientes em geral.
• recipientes: coletores de PCT e sacos plásticos na cor branca em
coletores com pedal;
• EPI: uniforme, luva e bota;
• Coleta interna I: lacre em saco branco à sala de resíduos.
Segue para sala de resíduo infectante, em carro funcional;
• Coleta interna II: carro de coleta externa à 1º subsolo;
• Frequência: 5 vezes ao dia (2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite).
b) Grupo B – apartamentos, TMO (transplante de medula óssea),
oncologia, farmácia, posto de enfermagem.
• recipientes: coletores PCT e sacos plásticos na cor abóbora em
coletores com pedal;
• EPI: uniforme, luva e bota PVC (para coleta interna I), acrescido de
máscara, avental de PVC, gorro e óculos (para coleta interna II);
• Coleta interna I: lacre em saco abóbora à sala de resíduo à
contentor de resíduo químico perigoso – RQP.
Segue para a área de RQP, em carro funcional;
• Coleta interna II: carro de coleta externa à 1º subsolo
Segue para o Abrigo de RQP (externo);
• Frequência: 5 vezes ao dia (2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite).
c) Grupo C – radioterapia e medicina nuclear.
• recipientes: coletores PCT;
• EPI: uniforme, luva, bota PVC, gorro, óculos, avental plumbífero e
protetor de tireoide (para coletas internas I e II);
• Coleta interna I: lacre em saco na cor lilás à sala de
armazenamento provisório (câmara blindada). Na câmara blindada,
aguarda decaimento;
• Coleta interna II: câmara blindada à Abrigo blindado para rejeito
radioativo (externo). Após decaimento, reclassificação do resíduo;
• Frequência: 5 vezes ao dia (2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

d) Grupo D – áreas administrativas, banheiros, lavabos.
• recipientes: saco plástico preto em coletores com pedal ou não;
• EPI: uniforme, luva, bota;
• Coleta interna I: lacre do saco à carro contentor no hall de expurgo;
frequência: 5 vezes ao dia (2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite);
• Coleta interna II: hall de expurgo à contentor 370 kg à Abrigo para
lixo comum (externo).
e) Recicláveis (RRC) – áreas administrativas, lobby e salas de espera.
• recipientes: saco plástico transparente com “fecholixo” colorido;
• EPI: uniforme, luva, bota;
• Coleta interna I: lacre dos sacos à carro de resíduo comum no hall
de expurgo;
• Coleta interna II: hall de expurgo à contentor 370 kg à Abrigo para
lixo comum (externo);
• Frequência: 5 vezes ao dia (2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite).
g) Compostáveis (RC) – restaurante

• recipientes: contentor para compostáveis;
• EPI: uniforme, luva, bota;
• Coleta interna I: restaurante à contentor à câmara fria no 2o
subsolo;
• Coleta interna II: câmara fria à diretamente para caminhão da coleta
(externo);
• Frequência: 3 vezes ao dia (1 pela manhã, 1 à tarde, 1 à noite).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ANEXO G
Preparação do colaborador para integração em serviço gerador de RSS

Saúde e Segurança do Trabalho
Ações preventivas:
• Exames médicos pré admissionais, periódicos e demissional;
• Protocolo de exames: anamnese clínica e ocupacional; exames
complementares;
• Hemograma completo com plaquetas; PPD; Raios-X de tórax;
USG de MMSS; glicemia jejum; sorologia para Lues, Chagas,
Hepatites B e C; Urina I; protoparasitológico;
Vacinações periódicas:
• Hepatite B
Acidentes de trabalho:
• Registro, notificações e controle sorológico dos acidentados
Ações educativas:
• Uso de EPI e precauções universais

Educação para o trabalho
Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação
continuada, independente do vínculo empregatício existente.
Os programas de educação continuada podem ser desenvolvidos sob a forma de
consorciamento entre os diversos estabelecimentos existentes na localidade e deve
contemplar dentre outros temas:

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

• Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais;
• Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância
sanitária relativas aos RSS;
• Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo;
• Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
• Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais;
• Conhecimento das responsabilidades e das tarefas;
• Identificação das classes de resíduos;
• Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
• Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
• Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica);
• Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes;
• Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver
rejeitos radioativos;
• Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações
emergenciais;
• Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município;
• Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química.

	
  

