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Resumo

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise situacional sobre o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em unidades veterinárias na cidade de 

Salvador, Bahia. O estudo foi realizado no período de abril de 2007 a setembro de 2008. 

Um questionário foi elaborado e aplicado em 38 unidades veterinárias distribuídas pelo 

município de Salvador, Bahia. Os dados foram avaliados e quantificados proporcionalmente. 

A maioria dos estabelecimentos entrevistados (79%) não possuía plano de gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde. Entre os poucos que o possuíam, apenas 25% cumpriam 

as regras plenamente. Quando questionados sobre a legislação, mais da metade dos 

entrevistados informava não conhecer nenhuma legislação referente ao assunto e afirmava 

que a falta de informação é o principal motivo para o não cumprimento do gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde. A maioria dos entrevistados informava ter interesse em 

cursos de capacitação para os funcionários. Adicionalmente, os dados obtidos mostraram que 

63% dos estabelecimentos utilizavam empresa pública para a coleta externa dos resíduos. 

Acredita-se que a realização de mais estudos, aliada a um incremento nas atividades educativas 

e na fiscalização dos estabelecimentos são necessários para promover a resolução do problema.

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos. Saúde pública. Medicina veterinária. Serviços de saúde.
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FINDINGS ABOUT ANIMAL HEALTH WASTE MANAGEMENT

Abstract

The scope of this study was to realize a situational analysis about the health solid 

waste management in veterinary establishments in the city of Salvador, Bahia, Brazil. The study 

was realized in the period of April 2007 to September 2008. A questionnaire was elaborated and 

applied in 38 veterinary unities distributed in the municipal of Salvador, Bahia, Brazil. The data was 

evaluated and quantified proportionally. The majority of the interviewed establishments (79%) did 

not have a plan for the management of health solid waste. Among the few that had it, only 25% 

follow the rules. When questioned about the legislation, more than a half informed that they were 

not aware of any legislation regarding the issue and declared that the lack of information was the 

main reason for the non-compliance to the management of health solid waste. The majority of 

those interviewed had interest in training courses for their staff. Additionally, it was verified that 

63% of the establishments used public institutions for the collection of waste. It is believed that the 

realization of more studies, together with an increment in the educative activities and inspection of 

the establishments are necessary to promote the resolution of the problem.

Keywords: Waste management. Public health. Veterinary medicine. Health services.

ENFOQUE DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS DE SERVICIOS DE SALUD ANIMAL

Resumen

El objetivo de este estudio fue realizar un análisis de la situación en la 

Gestión de Residuos de Servicios de Salud en las unidades veterinarias de la ciudad 

de Salvador, Bahia. El estudio se realizó en el periodo comprendido entre abril de 

2007 y septiembre de 2008. Fue elaborado y aplicado un cuestionario a 38 unidades 

veterinarias distribuidas por la ciudad de Salvador, Bahia. Los datos fueron evaluados y 

cuantificados proporcionalmente. La mayoría de los establecimientos encuestados (79%) no 

tenían Plan de Gestión de Residuos de Servicios de Salud, y entre los pocos que lo tenían sólo 

el 25% cumplen plenamente con las normas. En cuanto a la legislación, más de la mitad de 

los encuestados informaron no saber nada de la legislación con respecto al tema y que la 

falta de información es la principal razón para el incumplimiento de la Gestión de Residuos 

de Servicios de Salud. La mayoría de los encuestados reportaron un interés en cursos de 
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capacitación para los empleados. Además, los datos obtenidos mostraron que el 63% de 

los establecimientos utilizaban empresa pública para recoger los residuos. Se cree que otros 

estudios, combinado con un aumento en las actividades educativas y la supervisión de las 

instituciones son necesarios para promover la resolución del problema.

Palabras clave: Gestión de residuos. Salud pública. Medicina veterinaria. Servicios de salud.

INTRODUÇÃO

Globalmente, o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é 

uma questão de ordem ambiental, social, política e econômica. Para o Brasil, isso não é uma 

exceção. Muitas comunidades desfavorecidas convivem com aterros sanitários, onde coletar 

lixo pode ser sua única forma de sustento. É notável a presença de resíduos hospitalares sem 

manejo adequado em vazadouros a céu aberto, sem a devida segregação.1

Estima-se que no Brasil haja mais de 100 mil unidades de saúde produzindo 

resíduos e, na maioria das cidades, a questão da destinação final dos resíduos urbanos não 

está resolvida. Os resíduos produzidos em unidades de saúde são constituídos de lixo comum, 

resíduos infectantes ou de risco biológico e resíduos especiais (farmacêuticos, químicos 

e radioativos). Em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, a produção de RSS está na 

ordem de 37; 7; 6 e 4 mil toneladas por ano, respectivamente.2

As propostas de manejo para os RSS têm sido fundamentadas sob padrões 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde (GRSS) pode ser definido como o conjunto de ferramentas e deveres, 

o qual deve ser seguido para a correta disposição dos resíduos gerados nas práticas de 

saúde, inclusive na Medicina Veterinária, minimizando assim os riscos associados.3,4 

Dois documentos — EPA Guide for Infections Waste Management5 e WHO Safe 

Management of Wastes from Health-Care Activities6 — serviram como referência básica 

para a maior parte dos trabalhos elaborados no Brasil, com vistas ao gerenciamento dos 

resíduos hospitalares. Essa influência é nítida nos documentos que regulam e estabelecem 

diretrizes básicas para o GRSS, são eles a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 306 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), publicada no ano de 2004, e a 

Resolução nº 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), publicada no 

ano de 2005. Essas resoluções classificam os RSS em cinco categorias, definindo-os em 

grupo A (infectantes); grupo B (químicos); grupo C (radioativos) grupo D (comum) e grupo 

E (perfurocortantes). A classificação dos resíduos facilita uma segregação apropriada, reduz 
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os riscos sanitários e os gastos com seu manuseio gerando, com isso, frações que exigirão 

medidas mais seguras e menos dispendiosas para o seu tratamento.7

A legislação brasileira aponta o gerador de resíduos como responsável pela 

elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

(PGRSS), o qual deve conter todas as estratégias e ações relativas ao manejo dos resíduos, 

observando características no âmbito do estabelecimento produtor e contemplando aspectos 

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

transporte e disposição final dos RSS.8 Um PGRSS ineficiente ou ausente pode acarretar 

diversos problemas, sendo os mais comuns acidentes ocupacionais, danos ambientais, 

desperdícios e gastos excessivos durante o manejo.3,7,9,10

A periculosidade dos RSS tem sido discutida e, embora seja uma questão não 

consensual, uma política cautelosa, considerando os RSS como resíduos que exigem tratamento 

especial, deve ser recomendada. Diferentes microrganismos patogênicos presentes nos RSS 

apresentam capacidade de persistência ambiental, entre eles Mycobacterium tuberculosis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, vírus da hepatite A e B.11 A OMS afirma que os 

perfurocortantes, embora proporcionalmente reduzidos dentre os RSS, podem carrear agentes 

infecciosos e, quando mal geridos, expõem a saúde dos profissionais de saúde e catadores 

de lixo a graves infecções. Em 2002, os resultados de uma avaliação da OMS realizada em 

22 países em desenvolvimento demonstraram que a proporção de instalações de cuidados à 

saúde que não usam métodos adequados de eliminação de resíduos varia de 18 a 64%.12

No ano de 2004, o município de Salvador, na Bahia, produziu mais de 

mil toneladas de resíduos sólidos, destes 0,6% corresponderam aos RSS, representando 

aproximadamente oito toneladas.13 Em 2006, foi publicado o Decreto Municipal nº 16.592,14 

o qual responsabiliza os estabelecimentos de saúde geradores de resíduos por todas as etapas 

do PGRSS. Subsequentemente, muitas discussões foram realizadas e pautadas principalmente 

na adequação dos hospitais de atenção à saúde humana da rede pública referente a essa 

determinação. Entretanto, os estabelecimentos hospitalares e médicos veterinários ficaram 

à parte, embora a legislação abranja setores e serviços de saúde indiscriminadamente. 

Características peculiares dos resíduos dessa prática justificam a relevância de estudos e 

análise de seus riscos, uma vez que dados sobre os resíduos oriundos da prática em Medicina 

Veterinária são escassos. A gestão integrada de resíduos potencialmente infecciosos e 

perigosos oriundos da prática veterinária envolve segregação, identificação, tratamento 

e transporte seguro até disposição final em local adequado.15 A não conformidade no manejo 

dos RSS viola as leis e os direitos de saúde.
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Frente à problemática dos resíduos nas instituições de saúde, em especial na 

Medicina Veterinária, este trabalho teve como objetivo realizar uma análise situacional sobre o 

GRSS em estabelecimentos veterinários na cidade de Salvador, Bahia.

METODOLOGIA

Neste estudo descritivo e exploratório retratou-se a situação do GRSS animal na 

cidade de Salvador, Bahia. O município possuía 2,675 milhões de habitantes no ano de 2010 

e uma superfície territorial de 693,3 km².16 As ações de saúde na cidade são estrategicamente 

divididas em 12 Distritos Sanitários (DS). O estudo foi realizado nos DS Barra/Rio Vermelho, 

Itapuã, Pau da Lima e Brotas (Figura 1). A escolha desses DS foi baseada no maior número de 

estabelecimentos veterinários existentes nessas regiões, associado ao fato de serem as áreas 

mais populosas de Salvador e, juntas, responderem por mais de 30% dos resíduos sólidos 

produzidos em todo o município.17 O levantamento das clínicas e consultórios veterinários 

existentes nos DS foi feito junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da 

Bahia, catálogo telefônico e informações pessoais.

O estudo foi realizado no período de abril de 2007 a setembro de 2008. 

Um questionário com abordagem cognitiva contendo questões abertas e fechadas foi 

elaborado e aplicado em diferentes estabelecimentos veterinários situados na área 

dos quatro DS estudados. Foram coletados dados qualitativos e quantitativos sobre a 

legislação vigente, manejo dos resíduos, existência do PGRSS e o seu cumprimento, tipo 

de coleta utilizada, relevância que os profissionais atribuem aos RSS, treinamento dos 

funcionários, entre outras questões. Todas as entrevistas foram realizadas por um integrante 

do projeto devidamente treinado para esse fim. O inquérito ocorreu em no mínimo oito 

estabelecimentos de saúde animal por DS.

O questionário foi respondido pelo responsável do manejo dos RSS nos 

estabelecimentos após conhecimento do estudo e sua concordância em participar, 

mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram 

analisados por estatística descritiva, utilizando o pacote Microsoft Office Excel 2003 para 

produção de tabelas e gráficos.

RESULTADOS

Das 38 unidades veterinárias estudadas, 79% afirmavam não possuir o PGRSS 

em seus estabelecimentos. Entre as clínicas que informavam possuir o PGRSS elaborado, a 

maioria (75%) não o seguia completamente (Gráfico 1).
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Fonte: CONDER - Salvador, 2003.

Figura 1 – Mapa do município de Salvador, Bahia, com a divisão estratégica em 12 
distritos sanitários. Em destaque os distritos sanitários que fizeram parte do estudo
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1: possuem o programa de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde implantado em seus estabelecimentos; 2: possuem o 
programa de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde implantado e o cumpre plenamente; 3: não possuem o programa de 
gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, mas têm interesse em implantá-lo; 4: entrevistados que conhecem alguma legislação 
referente ao gerenciamento de resíduos sólidos da saúde; 5: possuem interesse na capacitação pessoal dos profissionais.

Gráfico 1 – Respostas dos responsáveis por estabelecimentos veterinários referentes ao 
gerenciamento de resíduos sólidos da saúde e suas percepções sobre o tema
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Apesar da maioria dos estabelecimentos entrevistados não possuir o PGRSS 

elaborado e implementado, uma grande parte desse grupo tinha interesse em implantá-lo 

(Gráfico 1). Essa informação condiz com o grau de relevância do GRSS apresentado pelos 

entrevistados, pois 97% de toda a amostra consideravam-no importante e o restante 

não sabia informar a respeito, enquanto que ninguém considerava pouco importante ou 

desnecessário (Gráfico 2).

Em relação à legislação, 66% dos entrevistados afirmavam não conhecer 

nenhum documento legal referente ao GRSS. Dentre os que possuíam conhecimento das 

legislações, foram citadas apenas as resoluções do CONAMA e da ANVISA (Gráfico 1).

Quando os entrevistados foram questionados sobre os motivos para o não 

desenvolvimento do GRSS nos seus estabelecimentos, 60% respondiam que a falta de 

informação é a principal causa responsável. Apenas 11% colocavam a falta de recursos como 

empecilho, enquanto que 12% apontavam a falta de interesse como sendo o principal motivo. 

Os 17% restantes indicavam a baixa produção diária de resíduos ou ausência de empresa de 

coleta como causa para não efetivar o GRSS plenamente (Gráfico 3).

Ao considerar a participação em cursos e oficinas de capacitação, 87% dos 

entrevistados demonstravam interesse na capacitação profissional de todos os envolvidos no 

GRSS (Gráfico 1).

Referente à coleta externa dos resíduos gerados, 63% dos estabelecimentos 

estudados utilizavam empresa pública de coleta comum, 11% empresa particular, 

especificamente contratada para fins de coleta de RSS, e 26% utilizavam outra forma de 

coleta, como por exemplo, dispensação em estabelecimentos de terceiros, disposição em 

fossas sépticas e incineração no próprio estabelecimento (Gráfico 4). 

DISCUSSÃO

É preocupante a baixa aquiescência ao PGRSS animal no município de Salvador. 

Essa situação é similar à encontrada por Nóbrega et al.,18 os quais pesquisaram hospitais e 

postos de saúde humana na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, e encontraram a 

inexistência do PGRSS em 74% dos estabelecimentos estudados.

Dentre os poucos estabelecimentos que possuíam o PGRSS, a maioria (75%) 

não o executavam plenamente, descumprindo as determinações federais. O cumprimento 

apenas parcial do PGRSS pode inviabilizar totalmente o gerenciamento dos resíduos nos 

estabelecimentos, principalmente quando a falha acontece na etapa de segregação, a qual 

é considerada ponto fundamental na discussão sobre a periculosidade ou não dos RSS.3,19 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.2, p.266-278 

abr./jun. 2014 273

100 

90 

80 

70 

60 

50 %

40 

30 

20 

10 

0 

Não sabe

Importante

Pouco importante

Desnecessário

Gráfico 2 – Grau de relevância do gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, 
segundo os estabelecimentos veterinários entrevistados
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Gráfico 3 – Motivo pelo qual os estabelecimentos veterinários entrevistados não 
realizam o gerenciamento de resíduos de serviços da saúde
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Ademais, uma boa segregação pode reduzir em até 70% a quantidade de RSS produzidos em 

um estabelecimento.20

Menos da metade dos profissionais entrevistados informava conhecer alguma 

lei ou regulamento que disponha sobre o GRSS. Esse desconhecimento é tão grave quanto o 

relatado por McLean et al.15 na África do Sul, onde esses autores, avaliando estabelecimentos 

veterinários na cidade de Durban, relataram que apenas 9,3% dos profissionais entrevistados 

conheciam a legislação vigente. A escassez de estudos sobre o assunto limita a realização 

de comparações, principalmente em relação às capitais e grandes cidades brasileiras. 

Acredita-se, porém, que a situação encontrada no município de Salvador não seja muito 

diferente de outras partes do país.

Na África do Sul, McLean et al.15 denunciaram a falta de fiscalização como o 

principal problema para o não cumprimento da legislação. Adicionalmente, esses mesmos 

autores afirmam que essa deficiência na fiscalização não pode ser uma desculpa para a falta 

de responsabilidade social e ambiental dos profissionais envolvidos na execução do PGRSS. 

O desconhecimento da lei é inescusável e não exime o indivíduo autor de irregularidades de 

sofrer as penalidades previstas para as suas infrações.

Gráfico 4 – Tipo de coleta externa usada pelos estabelecimentos veterinários 
entrevistados
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Atividades de fiscalização, acompanhadas de medidas educativas, podem ser o 

ponto inicial para o necessário entendimento da importância do tema por parte dos geradores 

de resíduos e, consequentemente, o cumprimento das suas regulamentações.

Este estudo relata a falta de informação sobre o GRSS como o principal motivo 

para a não realização do mesmo em estabelecimentos veterinários. Entretanto, acredita-se 

que a atual situação do município de Salvador acerca do GRSS em ambientes veterinários é 

passível de mudança, pois mesmo com desconhecimento sobre o tema e suas legislações, a 

maioria dos estabelecimentos analisados demonstrava interesse em implantar o PGRSS. Para 

que isso aconteça, torna-se indispensável uma alteração na forma como são transmitidos os 

conhecimentos sobre o GRSS, sendo necessária uma maior conscientização dos profissionais 

de saúde sobre o assunto.

A situação descrita neste estudo pode ser considerada um reflexo da defasagem 

existente nos currículos dos cursos da área de saúde, em especial na Medicina Veterinária, 

em relação ao GRSS e suas consequências na saúde ocupacional e ambiental. Segundo 

Corrêa et al.,21 a não inserção da abordagem dos RSS no processo de formação dos futuros 

profissionais é um aspecto importante para justificar o que acontece atualmente em relação a 

esses resíduos, tanto nos estabelecimentos de saúde, como no meio ambiente.

Segundo Decreto Municipal publicado em 2006,14 a empresa pública de 

limpeza urbana de Salvador tornou-se isenta da responsabilidade pela coleta externa 

dos RSS, cumprindo assim a legislação federal. Entretanto, conforme os resultados 

encontrados neste estudo, mais de 60% dos entrevistados afirmavam que os RSS 

produzidos em seus estabelecimentos foram coletados pela empresa pública. Essa 

controversa constatação pode refletir o desconhecimento dos serviços públicos locais 

e dos administradores e proprietários de clínicas e hospitais veterinários em relação 

à coleta de resíduos oriundos da prática veterinária. A coleta externa desses resíduos 

realizada de forma aleatória pode provocar sérias implicações, como aumento dos 

riscos biológicos e químicos.

Apesar das semelhanças, os resíduos veterinários possuem diversas 

especificidades que não são encontradas nos resíduos humanos, como fezes, camas de 

forração, cadáveres ou carcaças, entre outros.22 Sendo, portanto, necessária uma melhor 

consideração dos resíduos veterinários, dentro dos RSS.

O Estado de São Paulo foi o pioneiro quando dispôs sobre o gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde animal (GRSSA), por meio de uma resolução conjunta das 

Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Justiça e Defesa da Cidadania no ano de 2004.23 
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Essa resolução estabelece uma nova classificação, dando ênfase aos resíduos animais, e 

subdivide os RSSA nos grupos A, B, C, D, E, e F. Enquadram-se na nova classe (Grupo F), 

animais inteiros mortos naturalmente ou submetidos à eutanásia; animais mortos em vias 

públicas ou rodovias; camas e forrações de animais de exposições, de criações intensivas, 

de biotérios e outros estabelecimentos similares. Adicionalmente, essa resolução estabelece 

normas e orienta sobre a segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final para os específicos RSSA.

CONCLUSÕES

As ações de proteção à saúde e ao meio ambiente, os princípios de 

biossegurança e de produção limpa devem ser considerados para a correta elaboração e 

implementação do PGRSS nos estabelecimentos de saúde. 

No município de Salvador, Bahia, registrou-se que a maioria dos 

estabelecimentos estudados não possuía o PGRSS, apontando para uma necessidade de 

incremento nas fiscalizações e medidas educativas, além da formulação de uma legislação 

específica para os resíduos de serviços de saúde animal, obedecendo suas peculiaridades.

Infere-se que a real situação dos resíduos de saúde em ambientes veterinários 

no município de Salvador é preocupante, carecendo, portanto, de mais estudos e amplas 

divulgações, inclusive no meio acadêmico.
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