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RESUMO 
 
 
O lixo hospitalar (ou resíduo sólido de serviços de saúde) remete diretamente às 
questões de saúde pública e saneamento básico, pois o incorreto gerenciamento no 
local de geração pode provocar pela concentração patológica, a transmissão de 
doenças, tornando-se evidente a necessidade de apresentação de alternativas para o 
gerenciamento, desde a geração, até a destinação final destes resíduos, a fim de 
preservar a qualidade de vida. Para o caso particular do Brasil, onde não é dada a 
importância necessária para seu manejo, este trabalho mostra as definições que 
classificam os resíduos, abordando as caracterizações físicas, químicas e 
microbiológicas do lixo hospitalar gerado nas instalações de saúde, direcionando o 
tratamento mais adequado conforme a legislação vigente. Neste sentido, o presente 
artigo pretende discutir o gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde 
(RSSS) a partir da revisão de literatura disponível a respeito do assunto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O resíduo sólido de serviço de saúde (RSSS) é classificado conforme suas 

características físicas, biológicas e químicas, sendo dividido nos seguintes grupos de 

acordo com a resolução do CONAMA (2005): grupo A, B, C, D e E. Os elementos do 

considerado grupo A destacados aqui neste trabalho, são definidos como “resíduos 

com a possível presença de agentes biológicos que, por motivo de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção ou contaminação” (CONAMA, 

2005). 

 

Atualmente, na grande maioria dos geradores, não existe um plano de 

gerenciamento capaz de minimizar e dar o destino correto ao RSSS, reduzindo seu 



impacto ao meio ambiente. Falta fiscalização dos órgãos responsáveis, e há 

desinteresse da administração em investir na capacitação dos colaboradores que 

manejam o RSSS, e na conscientização dos pequenos geradores da importância da 

destinação correta dos seus RSSS e suas conseqüências. Assim, o administrador do 

hospital, o proprietário da clínica e o dono da farmácia tendem a estabelecer formas de 

acondicionamento e estocagem dentro da unidade, sem levar em consideração o tipo 

de sistema (coleta, transporte, tratamento e destino final). Por falta de conhecimento 

técnico sobre o assunto, vem ocorrendo o aumento, tanto da quantidade de resíduos, 

quanto dos riscos de contaminação. 

 

O planejamento e o gerenciamento dentro da unidade geradora possibilitam a 

separação e redução dos volumes de resíduos, pois com essa segregação é possível 

levar os resíduos ao tratamento adequado (esterilização, incineração, separação de 

elementos químicos, reciclagem, etc.), aumentando significativamente o 

reaproveitamento dos elementos, evitando o desperdício de materiais que podem ser 

reaproveitados. 

 

O manejo planejado também propõe o controle detalhado do tratamento e do 

destino adequado dos resíduos com potenciais de contaminação biológica e química, 

assim controlando e reduzindo os riscos ao meio ambiente e assegurando o correto 

manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente. 

 

Dentre o universo dos resíduos produzidos no Brasil, destacam-se os resíduos 

sólidos de serviço de saúde (RSSS), recolhidos somente em 2.442 dos mais de 4.400 

municípios brasileiros. (ANDRADE; SCHALCH, s/d) 

 

Os resíduos sólidos de serviço de saúde são produzidos por estabelecimentos 

prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica, instituições 

de ensino e pesquisa médica (humana ou animal), necrotérios, funerárias, drogarias e 

farmácias, inclusive de manipulação, centro de controle de zoonoses, serviço de 

acupuntura e serviço de tatuagem, entre outros similares. De acordo com CONAMA 

(2005), também são considerados como geradores: os portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. 

 

São classificados como resíduo infectante: sangue e hemoderivados, materiais 

cortantes e perfurantes, animais contaminados, todo material que venha a ter contato 



com fluídos corpóreos, sobra de cirurgias, etc.; resíduos especiais: radioativos, 

químicos; resíduos comuns: papéis, plásticos, comida de cozinha, etc. (CONAMA, 

2005). 

 

A questão central que se coloca sobre o RSSS é sobre o resíduo infectante, no 

qual é atribuído um potencial de transmissão direta de doenças infectocontagiosas, 

tanto para aqueles que manipulam quanto da população em geral, pois “apresentam 

uma possível presença de agentes biológicos” (CONAMA, 2005). 

 

Neste contexto, portanto, o conhecimento das características físicas, químicas e 

biológicas deste resíduo, assim como suas tendências futuras (potencial de 

contaminação química e biológica), estão associados de modo direto ao bom 

funcionamento de um modelo de gerenciamento eficaz a ser implantado na geração, 

principalmente no que se refere à sua segregação, acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final. 

 

De acordo com Andrade e Schalch (s/d), dentre as principais características 

físicas, químicas e biológicas a serem consideradas para o RSSS estão:  

 

Características físicas - composição gravimétrica, massa específica, teor de umidade 

e resíduo seco.  

 

Características químicas - sólidos voláteis e teores de carbono, hidrogênio, 

nitrogênio, oxigênio, enxofre e cloro.  

 

 Características biológicas - correspondem à detecção da presença, principalmente 

dos seguintes microrganismos: coliformes, estafilococos, pseudômonas, etc. 

 

 

2. MÉTODO 

 

Para elaboração do artigo foi empregado o uso da pesquisa qualitativa como abordagem, 

sendo de caráter exploratório que segundo Gil (1999) “visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses”.  

Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico dos principais autores que tem tratado sobre 

o tratamento dos resíduos sólidos de saúde (RSSS), de forma a tecer uma rede de 



conhecimentos que viabilize a compreensão do assunto, vindo a esclarecer possíveis 

dúvidas.  

 

 

3. Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde 

(PGRSSS). 

 

O PGRSSS visa subsidiar os diversos empreendimentos quanto à elaboração, 

apresentação e gerenciamento de resíduos. Este se constitui num documento 

integrante do sistema de gestão ambiental, baseado nos princípios da não geração e 

da minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao 

seu manejo, contemplando os aspectos referentes à minimização na geração, 

segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, 

armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e 

transporte externo, tratamento externo e disposição final. O PGRSSS deve ser 

elaborado pelo gerador dos resíduos e submetido à análise do órgão ambiental para 

aprovação. 

 

 

3.1 Etapas do PGRSSS 

 

Abaixo estão os procedimentos para introdução e execução do PGRSSS. 

 

Programa de redução na fonte geradora 

Relacionar as metas para a redução da geração, bem como os resíduos destinados à reutilização e a 

reciclagem, especificando classificação e quantidade 

Especificar destinação dos resíduos passíveis de reutilização ou reciclagem, fornecendo nome da 

empresa, endereço, telefone/fax e dados do responsável técnico 

Procedimentos de manejo utilizados na segregação dos resíduos, na origem, coleta interna, 

armazenamento, transporte utilizado internamente e externamente, reutilização e reciclagem, caso haja 

e sua destinação final 

Quadro 1: Categoria programa de redução na fonte geradora 
Fonte: (CRA, 2002). 

 

 

 



 

Acondicionamento 

 Especificar por tipo ou grupo de resíduos, os tipos de recipientes utilizados para o acondicionamento, 

especificando a capacidade 

Estabelecer procedimentos para o correto fechamento, vedação e manuseio dos recipientes, de forma a 

evitar vazamentos e/ou ruptura dos mesmos e portar símbolo de identificação compatível com o tipo de 

resíduo acondicionado 

Listar equipamentos de proteção individual (EPI´s) a serem utilizados pelos funcionários envolvidos nas 

operações de acondicionamento/transporte de resíduos 

Descrever os procedimentos para higienização dos EPI´s, fardamento, equipamentos, recipientes e 

relação de produtos químicos empregados 

Quadro 2: Categoria de acondicionamento 

Fonte: (CRA, 2002). 
 
 

O principal objetivo nesta etapa é a seleção dos resíduos, para não permitir a 

possível contaminação de resíduos comuns, que podem ser reciclados, pelos resíduos 

que possuem algum tipo de contaminação (química ou biológica). 

É muito importante o correto acondicionamento dos resíduos, pois evita-se o 

vazamento de possíveis efluentes e contaminação da área onde é feito esta 

acomodação. 

Para a realização da coleta e do transporte de forma correta, torna necessário 

descrever todo o processo, treinar colaboradores, planificar procedimentos e medidas 

de emergência para evitar acidentes, portanto, deve haver uma integração total com 

todos os envolvidos no processo como colabores terceirizados e da própria instituição. 

 
 

Coleta/transporte interno dos resíduos 

Descrever procedimento de coleta e transporte interno, informando se esta é manual ou mecânica 

Relacionar as especificações dos equipamentos utilizados nesta etapa 

Descrição das medidas a serem adotadas em caso de rompimento de recipientes, vazamento de 

líquidos, derrame de resíduos, ou ocorrência de outras situações indesejáveis 

Descrever procedimentos de higienização dos recipientes e equipamentos e os produtos empregados 

Apresentar planta baixa do estabelecimento, especificando as rotas dos resíduos 

Quadro 3: Categoria coleta/transporte interno dos resíduos 
Fonte: (CRA, 2002). 

  



A área destinada para a estocagem temporária e centralização para coleta 

externa deve ser projetada para conter possíveis vazamentos e também deve ter uma 

área destinada para higienização dos equipamentos usados no transporte interno, 

coletando o efluente gerado nesta atividade para um tanque coletor e depois enviado 

para tratamento. 

 

Estocagem temporária 

Descrever a área de armazenamento temporário de resíduos, obedecendo às seguintes medidas de 

segurança e proteção ambiental 

- impermeabilização do piso 

- cobertura e ventilação 

- drenagem de águas pluviais 

- drenagem de líquidos percolados e derramamentos acidentais 

- bacia de contenção 

 - isolamento e sinalização 

- acondicionamento adequado 

- controle de operação 

- treinamento de pessoal 

- monitoramento da área 

- os "containeres" e os tambores devem ser rotulados e apresentar bom estado de conservação 

- Assinalar em planta baixa a localização das áreas de estocagem temporária dos resíduos 

Quadro 4: Categoria estocagem temporária 
Fonte: (CRA, 2002). 
 

 

Pré-tratamento 

Descrever o princípio de funcionamento do equipamento de tratamento de resíduos, especificando tipo, 

e quantidade de resíduos a serem tratados 

- Descrever procedimentos a serem adotados em situações de funcionamento anormal do equipamento 

- Especificar tipo, quantidade e características dos resíduos gerados pela operação do equipamento de 

tratamento 

- Assinalar em planta baixa a localização do(s) equipamento(s) de pré-tratamento 

Quadro 5: Categoria pré-tratamento 
Fonte: (CRA, 2002). 
 

 

Para a realização do transporte externo, pode ser realizada pela própria 

instituição geradora ou, que é o mais indicado, contratar uma empresa especializada 

para a realização deste serviço, o que torna o gerador um fiscalizador, exigindo desta 

todos os procedimentos exigidos. A coleta do RSSS deve ser realizada através de 



veículos com equipamentos específicos de acordo com a classificação dos mesmos, 

atendendo uma série de exigências conforme a legislação vigente que regulamenta 

esta atividade. 

 

3.1.6 Coleta / transporte externo para tratamento 

- Especificar por grupo de resíduo, a freqüência, horário e tipo de veículo transportador 

- Indicar empresa responsável pela coleta externa (próprio gerador, empresa contratada etc.), 

fornecendo nome, endereço, telefone/fax e os dados do responsável técnico 

- Sistema de Coleta Seletiva (caso tenha) e identificação dos resíduos 

- Plano de contingência adotado pela empresa para os casos de acidentes ou incidente causado por 

manuseio incorreto 

- Descrever programa de treinamento da equipe de coleta 

- Anexar cópia de autorização de transporte de resíduos perigosos, se for o caso 

- Logística de movimentação até a destinação final 

Quadro 6: Categoria coleta / transporte externo para tratamento  
Fonte: (CRA, 2002). 

 

Veículo Coletor  

Com base na resolução do CONAMA (2005), o veículo coletor deve atender as 

seguintes condições:  

a) Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 

higienização; 

b) não permitir vazamento de líquido e ser provido de ventilação adequada; 

c) sempre que a forma de carregamento for manual, a altura da carga deve ser inferior 

a 1,20 m; 

d) quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes; 

e) quando forem utilizados containeres, o veículo deve ser dotado de equipamento 

hidráulico de basculamento; 

f) para veículo com capacidade superior a 1,0 t, a descarga deve ser mecânica; para 

veículo com capacidade inferior a 1,0 t, a descarga pode ser mecânica ou manual; 

g) o veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, 

saco plástico de reserva, solução desinfetante; 



h) devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportáveis, com o 

número ou código estabelecido na NBR 10004, e número do veículo coletor; 

i) o veículo deve ser de cor branca; 

j) ostentar a simbologia para o transporte rodoviário, procedendo-se de acordo com a 

NBR 8286.  

No caso de acidentes, deverão ser tomadas as seguintes providências conforme 

estabelece o CONAMA (2005): acidentes de pequenas proporções - a própria 

guarnição deve retirar os resíduos do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção 

simultânea, mediante o uso de equipamentos auxiliares; acidente de grandes 

proporções - a empresa e/ou administração responsável pela execução da coleta 

externa deve notificar imediatamente os órgãos municipais e estaduais de controle 

ambiental e de saúde pública.  

Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deve sofrer limpeza e 

desinfecção simultânea, usando-se jato de água, preferencialmente quente e sob 

pressão. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção do veículo coletor deve ser 

encaminhado para tratamento, conforme exigências do órgão estadual de controle 

ambiental. Os EPI dos funcionários que efetuam a lavagem e desinfecção dos veículos 

coletores devem estar em conformidade com o risco de contaminação da atividade. 

Abaixo a descrição do PGRSSS através de um fluxograma. 

Figura 01: 
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Figura 1: Fluxograma proposto para o gerenciamento ambiental de RSSS (ANDRADE; SCHALCH s/d, 

pag. 04). 

 

 

3.1.8 Tratamento externo 

 

O desconhecimento e a falta de informações sobre o assunto faz com que, em 

muitos casos, os RSSS sejam ignorados, ou recebam um tratamento com excesso de 

zelo, onerando ainda mais os já combalidos recursos das instituições hospitalares. Não 

raro lhe são atribuídas culpabilidade por casos de infecção hospitalar. A incineração 

total do RSSS é um típico exemplo de excesso de cuidados sendo, ainda neste caso, 

uma atitude politicamente incorreta, devido aos subprodutos lançados na atmosfera 

como as dioxinas e metais pesados. 

 

 Em sua grande maioria, os geradores pouco ou quase nenhuma providência 

tomam com relação às toneladas de resíduos gerados diariamente nas mais diversas 

atividades desenvolvidas dentro de um hospital. Muitos se limitam a encaminhar a 

totalidade de seu lixo para sistemas de coleta especial dos departamentos de limpeza 

municipais, quando estes existem, lançam diretamente em lixões ou simplesmente 

"incineram" a totalidade dos resíduos. Importante também destacar, os muitos casos de 

acidentes com funcionários envolvendo perfurações com agulhas, lâminas de bisturi e 

outros materiais denominados perfuro-cortantes. O desconhecimento faz com que este 
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fantasma, chamado "LIXO HOSPITALAR", cresça e amedronte os colaboradores e 

clientes das instituições de saúde.  

 

Dentro do PGRSSS deve haver a descrição do princípio tecnológico das 

alternativas de tratamento adotadas para cada tipo de resíduo, onde é indicado os 

equipamentos utilizados, informando o tipo, marca, modelo, características, capacidade 

nominal e operacional, além de apresentar cópia da Licença Ambiental da Unidade 

Receptora. 

 

3.1.9 Educação ambiental 

 

Para desenvolver a conscientização dos benefícios do PGRSSS, deve ser 

realizado dentro da instituição geradora, um  programa de educação e treinamento 

para os funcionários da empresa e terceirizados, com o objetivo de informar todos os 

envolvidos, assim reduzindo e destinando corretamente os resíduos, preservando o 

meio ambiente. 

 

 

 

4. MODELOS DE TRATAMENTO DO RSSS 

 

4.1 Aterro Sanitário 

 

O aterro sanitário é o modo mais barato de eliminar resíduos, mas depende da 

existência de locais adequados. Esse método consiste em armazenar os resíduos, 

dispostos em camadas, em locais escavados. Cada camada é prensada por máquinas, 

até alcançar uma altura de 3 metros. Em seguida, é coberta por uma camada de terra e 

volta a ser comprimida. É fundamental escolher o terreno adequado, para que não haja 

contaminação nem na superfície, nem nos lençóis subterrâneos. Além disso, o 

vazadouro deve ter boa ventilação (CRA, 2002). 

 

4.2 Incineração 

 

Os incineradores convencionais são fornos, nos quais são queimados os 

resíduos. É um método de alto custo devido à utilização de equipamentos especiais. 



Neste método existe uma grande redução do volume do lixo, até que se atinja cerca de 

3% do volume original. 

 

Atualmente, existem modernos incineradores, inclusive no Brasil, entretanto, 

ainda existem muitos inconvenientes envolvendo seu uso. O problema mais grave 

deste método é o da poluição do ar pelos gases da combustão e por partículas não 

retidas nos filtros e precipitadores. Problemas estes muitas vezes ocasionados pela 

deficiência de mão-de-obra especializada. 

 

Além de calor, a incineração gera a liberação de gases como anidrido carbônico 

(CO2); anidrido sulfuroso (SO2); nitrogênio (N2); oxigênio (O2); água (H2O), cinzas e 

outros contaminantes gasosos, cinzas voláteis e resíduos sólidos que não se queimam 

(ALLSOPP; COSTNER; JOHNSTON, 2007). 

 

4.3 Esterilização por autoclavagem utilizando vapor d’água 

 

O sistema de autoclavagem apresenta vantagens sobre os sistemas comumente 

usados para tratamento dos RSSS, visto que o equipamento é compacto, tem baixo 

custo de manutenção e aquisição e os resíduos pós-tratados podem ser dispostos junto 

aos resíduos comuns (já que são esterilizados) e de baixo impacto para o meio 

ambiente, pois utiliza vapor para o tratamento, não promovendo emissões e o efluente 

pode ser tratado biologicamente, sem agredir o meio ambiente  (MONTEROSSO, s/d). 

 

Diferentemente do que ocorre com outros processos de tratamento de RSSS,  

onde ocorre apenas a desinfecção, a esterilização torna-se um fator diferencial, pois 

elimina  formas de vida mais resistentes, tais como esporos e bactérias. 

 

De acordo com Mazzini (2010), o processamento adequado do RSSS por 

autoclavagem visa a atingir os seguintes resultados: 

 

- Eliminar o potencial infeccioso prévio à disposição final;  

- Reduzir o volume; 

- Tornar não reconhecíveis sobras de cirurgia; 

- Evitar a reutilização inadequada de artigos recicláveis; 

 



 A experiência da utilização de processos semelhantes em outros países 

indica que como resultado do processo de esterilização se obtém uma redução do 

volume de resíduos na ordem de 40%, enquanto a massa permanece constante 

(MAZINNI1, 2010). 

 

Os resíduos, ao serem esterilizados, perdem a sua característica de infecciosos 

ou biologicamente perigosos, sendo considerados como resíduos sólidos urbanos. A 

disposição destes resíduos, já esterilizados, realiza-se nas células comuns do Aterro 

Sanitário, sobre as que se verificam processos microbiológicos próprios, em condições 

determinadas de temperatura, pH e potencial redox. 

 

Neste processamento, os resíduos são expostos à altas temperaturas por meio de 

injeção direta de vapor saturado sob pressão. 

Existem diferentes tipos de autoclave, mas geralmente considera-se suficiente 

trabalhar com vapor saturado à temperatura de 121º C durante meia hora (MAZZINI, 

2010). 

É um processo fácil de instalar e de operar, existindo no mercado autoclaves de 

capacidade diferente. A operação deste sistema requer um equipamento adicional para 

o fornecimento de vapor. 

Segundo Mazinni (2010), “a esterilização consiste na destruição total de todas as 

formas de vida inclusive os vírus, sendo a mais freqüente a utilização de calor úmido e 

particularmente vapor saturado sob pressão”. A morte dos microorganismos nestas 

condições segue uma cinética de primeira ordem. A colocação desta cinética permite 

obter a seguinte expressão, com a que é possível determinar o número de 

microorganismos em função do tempo de tratamento: 

 

Onde Nº é o número de microorganismos viáveis ao início do tratamento, N é o 

número de microorganismos viáveis depois de um tempo t de tratamento e K é a 

constante de morte que depende do tipo de microorganismo e das condições 

ambientais. 

                                                           
1
 Mário Gilberto Mazzini, Eng. Civil e responsável técnico da Aborgama do Brasil LTDA. 



Geralmente, nas regulamentações mais restritivas é aceito, como condição de 

esterilização, um valor provável de morte do indicador biológico de 99.99 % o que 

significa uma falha na esterilização de 1 em 10.000 (MAZINNI, 2010). 

 A maior eficiência do calor úmido, com relação ao calor seco está baseada em 

dois aspetos fundamentais: a reatividade da água nessas condições com numerosos 

componentes celulares como proteínas, RNA, DNA e outros; e no incremento nas 

constantes de transferência de calor. Em soma, temos um meio altamente reativo e 

uma alta capacidade de transferência de calor.   

 

5. Minimização, Reutilização e Reciclagem 

 

Na busca da melhor opção para a adequada destinação final RSSS, entre as 

denominadas tecnologias limpas ou tecnologias ambientais, sobressaem como 

alternativas contemporâneas de gerenciamento: a minimização, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos de serviços de saúde. 

 

Note-se, portanto, apenas para particularizar, que, em nível nacional, exemplos bem 

sucedidos de reciclagem dos RSSS (exceto grupo A), podem ser encontrados, 

pioneiramente, no Hospital Mãe de Deus na cidade de Porto Alegre (ANDRADE; 

SCHALCH s/d). 

 

 

A classificação, segregação e coleta desenvolveram-se de modo a minimizar 

riscos potenciais e também a permitir a reciclagem. Em resumo, o gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde, através da minimização, reutilização e da reciclagem, 

exigem mudanças, tanto na cabeça e hábitos do indivíduo, quanto na concepção que 

envolve o RSSS, desde sua produção até seu destino final.  

 

6. Considerações finais 

 

Em decorrência, principalmente, da afirmação de que o lixo hospitalar é perigoso 

e causa doenças infectocontagiosas, o modelo atual de gerenciamento dos resíduos 

sólidos provenientes de hospitais e de outros estabelecimentos de saúde em nível  



nacional, precisa de investimento em conhecimento técnico, treinamento de 

funcionários e conscientização dos gestores para a importância deste assunto em favor 

da qualidade de vida e preservação do meio ambiente.  

 

É necessária a integração do gerador, prestador de serviço e dos órgãos 

fiscalizadores em um modelo de gerenciamento eficiente e capaz de atingir o que está 

proposto na legislação vigente. 

 

Ainda existe muita falta de informação e capacitação no trato desta questão tão 

complexa que leva a frustração de todos os setores envolvidos e as dificuldades 

imensas por parte dos órgãos fiscalizadores no âmbito de suas atribuições. Outra 

ocorrência no modelo atual de gerenciamento do lixo hospitalar é, em muitos casos, a 

prática da incineração quase que indiscriminada deste tipo de lixo. Esta prática, 

afiançada por grupos nacionais e/ou internacionais, quase que impede que melhores 

respostas possam ser encontradas nas chamadas  “tecnologias limpas” ou “tecnologias 

ambientais”. 
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