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RESUMO 
 

 

Aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde em 

um Laboratório de Análises Clínicas no município de Goiânia  

Marina Brandão Braz1, Mariana Schwengber Rabelo² 

 

 

Introdução: A grande quantidade de resíduos gerados pelos setores de saúde como 

laboratórios de análises clínicas e hospitais em muitos casos não são destinados 

corretamente, o que pode apresentar riscos ao meio ambiente e a saúde da população. Por 

isso é exigido que todo setor de saúde elabore e implante o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS). Objetivo: Descrever a implantação do PGRSS em 

um laboratório de análises clínicas na cidade de Goiânia-GO. Casuística e Métodos: estudo 

prospectivo e descritivo, com incorporação do conceito de minimização e reaproveitamento 

dos resíduos de serviços de saúde. Conclusão: o PGRSS garante a geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte e armazenamento sejam feitos de modo seguro e 

adequado.   

 

Palavras chaves: Descarte de resíduos biológicos, laboratório, gerenciamento de resíduos. 
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ABSTRACT 
   

 

Implementation of the Waste Management Plan of the Health Service in a 

Clinical Laboratory in Goiânia  

Marina Brandão Braz1, Mariana Schwengber Rabelo² 

 

 

Introduction: The large amount of waste generated by health sectors as clinical laboratories 

and hospitals in many cases are not designed properly, which can pose risks to the 

environment and people's health. It is therefore required that the whole health sector develop 

and deploy the Waste Management Plan of the Department of Health (PGRSS). Objective: To 

describe the implementation of PGRSS in a clinical laboratory in Goiania-GO. Casuistic and 

Methods: A prospective study, incorporating the concept of reuse of waste minimization and 

health services. Conclusion: PGRSS ensures the generation, segregation, packing, collection, 

transportation and storage are done in a safe and appropriate. 

 

Key-words: Biological waste disposal, laboratories, waste management, environment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) são todos aqueles que provêem de atividades 

exercidas no atendimento à saúde, tanto humana quanto animal, que inclui os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo, como: necrotérios, funerárias, serviços de 

embalsamamento, medicina legal, drogarias e farmácias (incluindo as de manipulação), 

estabelecimentos de ensino e pesquisa que abrangem a área de saúde, centros de controle de 

zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores para diagnóstico in vitro, 

unidades móveis de atendimento, serviços de acupuntura, tatuagens e outros similares1. 

Os RSS representam 1% a 3% da quantidade total dos resíduos gerados no país, e têm 

um papel importante no cenário da saúde pública por ser uma fonte potencial de organismos 

patogênicos. Estes resíduos já foram encontrados em lixões, locais públicos e até mesmo 

próximos de matas e rios, proporcionando maior risco a saúde da população2. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico o Brasil gera cerca de 149 

mil toneladas de resíduos urbanos por dia, sendo que 63% dos municípios brasileiros possuem 

coleta de RSS. Destas cidades, apenas 18% utilizam algum tipo de tecnologia de tratamento 

para os RSS, enquanto 36% queimam esses materiais a céu aberto e quase 35% não adotam 

qualquer tipo de metodologia3.  

 Entre os principais microorganismos patogênicos encontrados nos RSS pode-se 

destacar: Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Vírus da Hepatite A (HAV), Vírus da Hepatite B (HBV), Vírus da 

hepatite C (HCV) e Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) que apresentam grande 

capacidade de resistência ao ambiente externo4.  

Frente aos diferentes problemas provocados pelos RSS foram criadas normas e decretos 

para a regulamentação do seu descarte adequado. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

n° 306/04 é uma das normas que define o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de 

Saúde (PGRSS). Tal documento aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos 

sólidos, observando suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
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armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à 

saúde pública e ao meio ambiente5.  

A RDC n° 306/04 e a resolução n° 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) determinam que o descarte dos resíduos sólidos seja de responsabilidade da 

entidade geradora e que o PGRSS implantado na unidade deve estar de acordo com os órgãos 

da Vigilância Sanitária e do meio ambiente5,6. Os resíduos são classificados em grupos: A ou 

resíduos infectantes, B ou resíduos químicos, C ou resíduos radioativos, D ou resíduos 

comuns e E ou perfurocortantes6,7.  

O grupo A é subdividido em A1, A2, A3, A4 e A5. Sendo o subgrupo A1 composto por 

culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

hemoderivados, descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados, meios de cultura, 

resíduos de manipulação genética e sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 

líquidos corpóreos 6,7. 

O subgrupo A2 é formado por carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem 

portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que 

foram submetidos ou não a estudo anátomo patológico ou confirmação diagnóstica7. 

O subgrupo A3 é constituído por peças anatômicas (membros) do ser humano, produto 

de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar7. 

O subgrupo A4 é composto por kits de linhas arteriais e endovenosas, filtros de ar e 

gases aspirados de área contaminada, sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 

contendo fezes, urina e secreções, e resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. Já o 

subgrupo A5 é formado por órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, 

com suspeita ou certeza de contaminação com príons7. 

 O grupo B apresenta resíduos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou 

ao meio ambiente, dependendo de suas características inflamáveis, corrosivas, reativas e 

tóxicas. O grupo C por quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação resultantes de 
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laboratórios de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços 

de medicina nuclear e radioterapia8. 

O grupo D é constituído por resíduos que não apresentem riscos biológicos, químicos e 

radioativos sem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente. E o grupo E por materiais 

perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares8. 

Os resíduos para manuseio e transporte devem ser identificados de acordo com a Norma 

Brasileira NBR 7500 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) contendo o 

símbolo da substância presente (infectante) e o risco associado9. O acondicionamento é 

realizado em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, 

baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitando os limites de peso de cada saco, sendo 

proibido seu esvaziamento ou reaproveitamento10.   

Os resíduos químicos do grupo B devem estar descritos na Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme NBR 14725 da ABNT contendo as 

características, classificação, normas de segurança e os riscos referentes à saúde e ao meio 

ambiente dos reagentes utilizadas no laboratório11.  

Este trabalho teve como objetivo descrever o projeto de implantação do PGRSS em um 

Laboratório de Análises Clínicas de médio porte, na cidade de Goiânia- Goiás. Promover a 

segregação consciente e permitir a reutilização de resíduos garantindo a preservação dos 

recursos naturais, através da redução do volume de RSS e os riscos inerentes a disposição 

inadequada destes resíduos. 

 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 Trata – se de um estudo prospectivo e descritivo, realizado no Laboratório Clínico da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC- GO) de julho a dezembro de 2012. O 

Laboratório Clínico está inserido no âmbito universitário e atende clientes oriundos do 
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Sistema Único de Saúde (SUS). Foi constituído um comitê de implantação e elaboração do 

planejamento ambiental, que, entre outros objetivos, incluía a implantação do PGRSS.  

O PGRSS foi elaborado, em comum acordo com a gerência do laboratório. Na fase 

preliminar foram pesquisados portarias, resoluções e normas técnicas. Logo após foram 

promovidos diagnósticos situacionais das diferentes etapas pertencentes ao processo de 

gerenciamento dos resíduos e do comportamento dos funcionários responsáveis pela geração 

destes resíduos. O plano de ação foi criado de modo a atender as normas e requisitos legais 

que puderam culminar com a efetivação do PGRSS. 

 

 

RESULTADOS  

 

 

Foi instituída uma atualização das legislações, das normas técnicas, das orientações e 

das recomendações institucionais e dos órgãos ligados à saúde e ao meio ambiente. Em 

consequência desta conduta foram feitas alterações de fluxos, documentos e educação 

continuada junto aos funcionários. A elaboração de novas instruções de trabalho, alteração da 

política, reestruturação de processos e o aperfeiçoamento da comunicação do laboratório com 

prestadores de serviços permitiram a melhor disposição dos resíduos. Foram levantados os 

resíduos gerados pelo laboratório (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Descrição e quantidade dos resíduos gerados no Laboratório Clínico da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, de julho a dezembro de 2012. 

Local Descrição do resíduo Quantidade gerada por mês 

Sala de Espera Papel e copos plásticos 100 Litros 

Recepção Papel, copos plásticos. 100 Litros 

Gerencia pós-analítica Papel, copos plásticos. 20 Litros 

Sanitários 
Papéis higiênicos e 

absorventes, toalhas de papel 
200 Litros 

Laboratório 

Sangue, urina, fezes 350 Litros 

Meios de Cultura 13 Litros 

Kit para exames laboratoriais 800 Litros 

Sala de Coleta 
Luvas, algodão 100 Litros 

Agulhas, seringas 50 Litros 
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Foi elaborado o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Os aspectos mais 

significativos e de maior impacto foram tratados e controlados. No descarte dos resíduos 

microbiológicos foram estabelecidas condutas para a destinação correta e segura. Os materiais 

passaram a ser separados e criou-se um horário diário específico para sua coleta e posterior 

tratamento (autoclavagem), antes do descarte final. 

As remodelações de área física envolveram a adequação nas salas de arquivo, no 

almoxarifado e de coleta. Foram instituídos manutenções e distribuições de novas lixeiras. Os 

armazenamentos dos resíduos passaram a ser identificados. Os certificados de destruição dos 

resíduos químicos passaram a ser arquivados junto à gerência da qualidade do local. A 

quantificação e a classificação dos resíduos da sala de coleta interna permitiu a otimização das 

condições de armazenamento. As embalagens ou recipientes (lixeiras) foram padronizadas e 

identificadas de acordo com o tipo de resíduo descartado. E as seis fases do PGRSS 

(segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento, transporte e destinação final), 

os treinamentos e o monitoramento foram implantados.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

 Preservar o meio ambiente tornou-se uma necessidade, as empresas e o governo têm 

buscado alternativas para reduzir os impactos ambientais e garantir um meio ambiente mais 

sadio. Em um laboratório de análises clínicas para que ocorra esta segregação eficiente de 

resíduos é necessária a implantação de um sistema de gestão que visa gerenciar a origem e o 

descarte de forma adequada12. 

 O sistema de gestão ambiental permite a identificação de falhas e a possibilidade de 

corrigí-las, identificando novas oportunidades, como o reaproveitamento de resíduos levando 

a ganhos econômicos, despertando a conscientização ambiental entre os profissionais e 

minimizando riscos decorrentes nestes setores. Além disso, a segregação eficiente contribui 

para a redução do volume de resíduos infectantes e da incidência de acidentes ocupacionais13.  

O Ministério do Trabalho recomenda que a coleta dos RSS deva ser realizada por um 

funcionário responsável capacitado utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que 
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são todos os dispositivos destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador 

como: luvas, botas, avental, máscara, óculos e gorro14. 

O tratamento e disposição final dos RSS nos laboratórios podem ser feitos no próprio 

estabelecimento por incineração e autoclavagem, segundo a resolução da CONAMA 

n°237/9715. O plano de gerenciamento de resíduos incluiu as principais exigências: 

segregação, identificação, acondicionamento, avaliação dos riscos ambientais e ocupacionais, 

avaliação de incompatibilidades, tratamento e descarte final16. 

Todas as etapas do PGRSS garantem uma implementação segura e eficaz. A prevenção 

e a minimização de impactos ambientais causados por essas atividades são alguns dos 

principais objetivos deste sistema de gestão ambiental17. O PGRSS prioriza medidas para 

prevenção e minimização de resíduos; assim como apresentar medidas de reciclagem e 

reutilização. O treinamento e as medidas educativas aplicadas entre os funcionários tiveram 

como objetivo evitar descartes incorretos e acidentes entre os trabalhadores e os clientes 

seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde (WHO)18. 

 

 

 CONCLUSÃO  

 

 

O PGRSS requer estudos prévios da empresa a ser regulamentada. O documento 

apresenta caráter dinâmico, específico e continuado, logo deve ser sempre atualizado. É 

preciso priorizar a qualificação dos funcionários, ou seja, garantir uma educação ambiental 

que promova a valorização dos aspectos organizacionais e técnico-operacionais do manejo. 

Para um programa eficiente de gerenciamento é necessário que em cada etapa do sistema: a 

geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte e armazenamento sejam feitos de 

modo seguro19. Todo laboratório precisa de um plano de contingência para enfrentar situações 

anormais, o qual contempla medidas efetivas, de fácil e rápida execução. Os funcionários 

devem agir em situações de emergência com medidas efetivas contidas no PGRSS20-21. 

 Ao final do projeto, foram estabelecidas condutas que asseguram o controle da gestão 

ambiental e das atividades do laboratório.  É importante ressaltar que quanto às sugestões 

propostas, que a segregação ou separação e rotulagem dos resíduos são as medidas mais 

relevantes. 
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