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Resumo

Os resíduos de serviços de saúde têm merecido destaque nas discussões 

por representarem importante problema ambiental na contemporaneidade. Assim, ao 

considerar que a visão dos profissionais de saúde precisa ser ampla e contextualizada, 

no que diz respeito à problemática de tais resíduos, o presente estudo objetivou conhecer 

a percepção de docentes de cursos de graduação da área da saúde acerca dos resíduos de 

serviços de saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com docentes de cursos 

da área da saúde de duas instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, coletados 

por meio do grupo focal. Com base nos dados organizados e analisados resultaram as 

seguintes categorias: manejo dos resíduos de serviço de saúde; resistência para o novo; 

racionalidade consumista; banalização dos resíduos; e formação inicial e continuada. 

Os docentes percebem questões relacionadas ao manejo dos resíduos como a segregação, 

a legislação vigente e o plano de gerenciamento dos resíduos. Ainda percebem que, muitas 

vezes, as pessoas que manipulam os resíduos dos serviços de saúde não se preocupam com 

a produção, destinam inadequadamente ou simplesmente aceitam a mera informação de 

que precisam separar adequadamente tais resíduos, se despolitizando enquanto cidadãos 

consumidores. Conclui-se que é premente a concretude da politização de consumidor a 

cidadão no campo dos resíduos de serviços de saúde. É importante promover momentos de 

práticas reflexivas acerca das questões que envolvem a problemática dos resíduos no processo 

educativo e, assim, potencializar a cultura da percepção ampliada acerca dos resíduos. 

Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde. Cultura. Educação superior. Sensibilização pública.
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PERCEPTIONS OF TEACHERS OF UNDERGRADUATE 

COURSES OF HEALTHCARE ABOUT WASTE OF HEALTH SERVICES

Abstract 

Waste of health services have been highlighted in the discussions because 

they represent an important environmental problem nowadays. Thus, considering that 

the vision of health professionals needs to be broad and contextualized regarding the issue 

of such waste, the present study investigated the perception of teachers of undergraduate 

healthcare about waste health services. This is a qualitative research conducted with teachers 

of courses in the health area in two higher education institutions of Rio Grande do Sul, 

Brazil, collected through focus group. Based on data organized and analyzed, the following 

categories emerged: waste management of health services; resistance to the new; consumerist 

rationality; trivialization of waste; and initial and continuing training. Teachers perceive issues 

related to waste management such as segregation, current legislation, and waste management 

plan. They also realize that people who handle the waste of health services often do not 

care with the production, put garbage out in an improper manner or simply accept the 

mere information that waste need to be adequately disposed, depoliticizing themselves as 

consumers. We conclude that there is an urgent consumer politicization need in the field of 

waste of health services. It is important to promote moments of reflective practices in issues 

surrounding the problem of waste in the educational process and thus enhancing the culture 

of expanded awareness about waste.

Keywords: Medical waste. Culture. Education, higher. Public awareness.

PERCEPCIONES DE PROFESORES DE CURSOS UNIVERSITARIOS DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD SOBRE RESIDUOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Resumen

Residuos de servicios de salud se han destacado en los debates, ya que 

representan importante problema ambiental en la actualidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

que la visión de profesionales de la salud tiene que ser amplia y contextualizada en relación 

con el problema de este tipo de residuos, el presente estudio investigó la percepción de los 

profesores de la asistencia sanitaria de pregrado sobre los servicios de salud de residuos. 

Se trata de una investigación cualitativa llevada a cabo con los profesores de los cursos en el 
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área de la salud en dos instituciones de Educación Superior de Rio Grande do Sul, recopilada 

a través de grupos de enfoque. En base a los datos organizados y analizados, resultaron 

las siguientes categorías: gestión de residuos de servicio de salud; resistencia a lo nuevo; 

racionalidad consumista; banalización de los residuos y la formación inicial y continua. Los 

maestros perciben las cuestiones relacionadas con la gestión de residuos como la segregación, 

la legislación vigente y el plan de gestión de residuos. También darse cuenta de que a 

menudo las personas que manipulan los residuos de servicios de salud, no se molestan con 

la producción, desechan incorrectamente o simplemente aceptan la mera información de 

que necesitan separar debidamente este tipo de residuos, si despolitizando como ciudadanos 

consumidores. Llegamos a la conclusión de que es urgente la concreción de la politización de 

consumidor a ciudadano en el ámbito de los residuos de los servicios de salud. Es importante 

promover momentos de prácticas de reflexión sobre las cuestiones relacionadas con el 

problema de los residuos en el proceso educativo y por lo tanto mejorar la cultura de la 

conciencia expandida sobre residuos.

Palabras clave: Residuos sanitarios. Cultura. Educación superior. Sensibilización pública.

INTRODUÇÃO

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são todos os resíduos gerados por 

estabelecimentos de serviços de saúde humana ou animal, que por suas características 

requerem processos diferenciados de manejo, necessitando ou não de tratamento prévio à 

sua disposição final.1 Esses resíduos têm merecido destaque nas discussões por representarem 

importante problema ambiental na contemporaneidade. O crescente número de locais 

de saúde, a produção excessiva de resíduos e o aumento de doenças em decorrência de 

acidentes de trabalho no processo de cuidado repercutem tanto na sociedade quanto no 

ambiente natural.2,3

No Brasil, conforme dados estatísticos, são gerados cerca de 200 mil toneladas 

de resíduos urbanos por dia. Desse volume, estima-se que a geração de RSS represente de 1 

a 1,5% e, desses, de um total de 2 mil toneladas por dia, 15% são biológicos (ou infectantes) e 

apenas cerca de 2 a 4% são químicos perigosos. Os radioativos são uma quantidade mínima, 

gerados apenas por hospitais especializados.1,4

Em decorrência da periculosidade presente em alguns tipos dos RSS, toda 

a demanda requer cuidados específicos nas unidades de saúde, desde a produção até 

o descarte final. A periculosidade de um resíduo é a característica que, em função de suas 
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propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas e em decorrência do destino inadequado 

pode ocasionar riscos à saúde pública, provocando ou acentuando de forma significativa a 

incidência de mortalidades ou de doenças e/ou riscos ao ambiente.5 

Quando ocorre a mistura dos resíduos perigosos aos comuns, todos se tornam 

potencialmente perigosos e, por consequência, serão destinados de forma inadequada. Essa 

e outras práticas prejudiciais evidenciam a escassez de qualificação profissional para gerenciar 

corretamente o manejo dos RSS.6 A destinação inadequada desses resíduos gera uma fonte 

de malefícios que vão das consequências diretas às indiretas, relacionadas aos problemas de 

ordem ambiental e de saúde pública.

A preocupação com os RSS deve abranger tanto os profissionais da assistência 

quanto os em formação, ou seja, os futuros profissionais. Faz-se necessário que todos os 

profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde conheçam os riscos inerentes aos 

RSS e sejam responsáveis e qualificados para o manejo de tais resíduos.7 Enfatiza-se, portanto, 

a necessidade de processos formativos que ampliem as discussões em torno dessa temática 

nos cursos de graduação da área da saúde, com foco na promoção da conscientização dos 

sujeitos acerca das repercussões ambientais.8,9

Assim, ao considerar que a visão dos profissionais de saúde precisa ser ampla 

e contextualizada no que diz respeito à problemática dos RSS, o presente estudo objetivou 

conhecer a percepção de docentes de cursos de graduação da área da saúde acerca dos RSS.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, 

fruto da dissertação de mestrado intitulada “Resíduos de Serviços de Saúde: percepção de 

docentes, egressos e discentes da área da saúde de duas instituições de ensino superior do RS”.

Participaram deste estudo 13 docentes de cursos da área da saúde de duas 

instituições de ensino superior (IES) do Rio Grande do Sul com, no mínimo, um ano de 

atuação como docente. Os participantes representaram os cursos de Fisioterapia, Enfermagem, 

Nutrição, Biomedicina, Ciências Biológicas, Terapia Ocupacional, Odontologia e Farmácia. 

A divulgação da pesquisa e o convite aos participantes foram realizados nas 

duas IES escolhidas, via e-mail, para todos os docentes dos cursos da área da saúde de ambas 

as instituições. Participaram do estudo todos os sujeitos que estiveram presentes no local e 

hora pré-agendados. Para a coleta de dados, realizada entre os meses de junho e julho de 

2012, foi utilizada a técnica de grupo focal. O grupo focal constitui uma importante técnica 

de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Além disso, representa uma possibilidade de 
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instigar novos saberes, de resignificar posturas profissionais e de aproximar a pesquisa dos 

cenários de prática e vice-versa. Essa técnica foi escolhida devido à sua dinamicidade, uma 

vez que proporciona momentos de interação, reflexão e discussões acerca de um tema 

proposto, prática, produto ou serviço.10 A pesquisadora principal atuou como coordenadora 

(moderadora) e uma enfermeira atuou como observadora. 

Desenvolveram-se dois encontros com o grupo focal, sendo um em cada uma 

das instituições. Todas as sessões de grupo focal realizadas neste estudo foram norteadas 

por um roteiro. Como procedimento inicial foi realizada a abertura do encontro, com boas 

vindas ao grupo, apresentação da pesquisadora, da observadora, do projeto e da técnica do 

grupo focal, com entrega e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A discussão foi realizada com base na questão norteadora: “qual a sua percepção sobre os 

resíduos de serviços de saúde?” 

A seguir, os docentes foram convidados a participar de uma dinâmica para 

demonstrar o conhecimento acerca da classificação dos RSS. A classificação se pautou na RDC 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 306/04 e na resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/05, que preconizam os seguintes grupos: Grupo 

A: resíduos biológicos e/ou infectantes; Grupo B: resíduos químicos; Grupo C: radioativos; 

Grupo D: resíduos comuns; e Grupo E: perfurocortantes. Para a realização da dinâmica foram 

apresentadas cinco folhas de papel A4, cada folha constando o nome escrito de um dos grupos 

de classificação dos residuos (Grupo A, Grupo B, etc.) e também diferentes imagens ilustrativas de 

resíduos que pudessem ser produzidos em serviços de saúde. Foi pedido para que os docentes, 

em conjunto, classificassem as imagens, colando-as nas folhas de seus respectivos grupos. 

Foi ressaltado aos participantes que todas as figuras representavam materiais já utilizados em 

procedimentos de cuidados e não eram provenientes de pacientes em isolamento. 

Após a dinâmica houve um intervalo de dez minutos e depois foi sintetizada a 

discussão seguida do encerramento da sessão e agradecimentos aos participantes. O tempo 

máximo foi de 1h30min em cada encontro. Os discursos dos participantes foram gravados 

e transcritos na íntegra. Também foram analisadas as anotações registradas pelo observador 

durante a realização dos grupos. 

Para manter o sigilo quanto à sua identidade e suas falas, os sujeitos docentes da 

pesquisa foram identificados com nomes de flores. As falas apresentadas na discussão foram 

transcritas de forma literal. A análise dos dados compreendeu uma análise de conteúdo.11 

O estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

UNIVATES, de Lajeado, Rio Grande do Sul, sob o protocolo nº 16660. 



652

RESULTADOS

Com base nos dados organizados e analisados resultaram as seguintes categorias: 

manejo dos resíduos de serviço de saúde; resistência para o novo; racionalidade consumista; 

banalização dos resíduos e formação inicial e continuada.

MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

Os docentes, por meio da dinâmica da classificação, segregaram os 

resíduos de acordo com seus respectivos grupos e também mencionaram a existência da 

legislação vigente e discutiram acerca do plano de gerenciamento dos RSS. Classificaram 

as imagens de resíduos em seus respectivos grupos da seguinte maneira: Grupo A 

(bolsa de sangue, atadura com secreção, gaze com secreção, luva de procedimento, 

sonda vesical, máscara comum); Grupo B (medicamentos vencidos, vacinas vencidas e 

glutaraldeído); Grupo C (exame de cintilografia); Grupo D (casca de banana, papel de 

escritório, frasco de soro, casca de laranja, copo de plástico); e Grupo E (agulha, lâminas 

de gilete, seringa com agulha). Observa-se que segregaram corretamente os resíduos 

referentes aos grupos A, C, D e E. No grupo B, colocaram as vacinas vencidas, porém 

essas pertencem ao grupo A.

No decorrer dos encontros, os docentes relataram conhecer a existência da 

legislação da ANVISA e do CONAMA que regulamentam a questão dos RSS e ressaltaram que 

a preocupação com a segregação dos resíduos começou a emergir nos últimos anos, como 

demonstram os depoimentos abaixo:

Sei que tem o material da ANVISA que explica bem a questão dos resíduos. 
Quando eu ouço falar em resíduo hospitalar, eu já me lembro dos três 
lixinhos para a gente descartar corretamente. (CAMÉLIA)

É, na verdade começou com a vigilância, depois veio a questão do meio 
ambiente e tudo junto. A questão da ANVISA e CONAMA que hoje 
regulamentam. (ORQUÍDEA) 

Ainda, os docentes perceberam a existência do plano de gerenciamento de 

RSS. Definem que esse plano é uma organização formal dos resíduos que contempla desde o 

processo inicial até o descarte final. Através desse plano ocorre a reciclagem de conhecimento 

dos colaboradores envolvidos na produção dos resíduos, ou seja, os profissionais permanecem 

atualizados sobre a temática. 

Eu vejo que o plano de gerenciamento dos resíduos é a dinamização do 
serviço. (GÉRBERA) 
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Eu acho que o plano seria uma organização desde a separação inicial até 
o final para incinerar ou outro tratamento que será dado; para evitar a 
complicação com o meio ambiente e com as pessoas. (ACÁCIA)

É desde colocar, descartar, reutilizar, armazenar e dar o destino correto 
(ORQUÍDEA).

Conforme esses relatos, os docentes referiram conhecimento sobre o plano de 

gerenciamento dos RSS, enfatizando a importância de serem manejadas adequadamente as 

etapas desse plano, desde o processo inicial até o destino final. Tudo isso para evitar danos à 

saúde dos indivíduos e ao meio ambiente. 

RESISTÊNCIA PARA O NOVO

Os docentes relataram que durante sua vivência prática observaram que 

os profissionais, de modo geral, têm resistência para o novo, conforme demonstram os 

depoimentos a seguir.

É que muitas vezes existe a resistência por parte dos profissionais, não 
querer colocar o lixo no lugar correto [...] (CAMÉLIA)

Todas as questões vêm muito forte e as pessoas têm essa resistência e vai 
demorar anos, de repente, para ter uma conscientização mais forte, é 
cultural [...]. O ser humano tem muita dificuldade de se abrir para o outro, 
tem muita resistência em tudo. (TULIPA)

Muitos profissionais de saúde não dão a devida importância para as questões 

relacionadas aos RSS por apresentarem resistência ao novo, como se percebe da fala: “às 

vezes pensam que se eu sempre fiz assim, porque vou fazer diferente?” (CAMÉLIA). Essa 

resistência ocorre devido à questão cultural. Os docentes acreditam que é necessário ocorrer 

uma conscientização dos profissionais acerca da temática dos RSS, porém, pode levar muitos 

anos em decorrência da resistência às mudanças que o ser humano possui.

RACIONALIDADE CONSUMISTA

Durante a discussão nos grupos focais com os docentes foi referida a inquietação 

em relação à racionalidade consumista. Consideraram que essa questão permeia o dia-a-dia 

dos indivíduos na sociedade moderna, tanto no âmbito de saúde quanto nos outros espaços 

sociais, como se percebe nas falas transcritas a seguir.

Eu acho que a gente se industrializou tanto e não ficou apropriada a 
destinação para esses resíduos ou para esses lixos e essa industrialização 
também acontece nos ambientes de saúde. (ORQUÍDEA)
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Acho que tá faltando incentivo de cima para baixo, do governo, não 
adianta só trabalhar a sociedade. (TULIPA)

Eu acho que a responsabilidade é dos dois, pois tem produtos que tem 
refil, mas tu não queres [...] tudo é a questão cultural, é uma coisa muito 
forte. (GÉRBERA)

Conforme um desses relatos, é possível perceber que os docentes sentem a 

ausência da efetividade de políticas voltadas para a sustentabilidade, no âmbito da produção 

de resíduos, por parte da esfera governamental. Mas, além da responsabilidade em nível de 

governo, foi citada a importância dos consumidores também se sentirem responsáveis, ou 

seja, na efetividade das políticas públicas que dizem respeito à produção de resíduos, pois 

a partir do momento que o consumidor ocupar realmente o seu espaço de consumidor 

cidadão, isso terá repercussões positivas na perspectiva da sustentabilidade ambiental.

Foi enfatizado, também, que é importante construir a cultura da reutilização de 

resíduos. Nesse enfoque, um docente compartilhou com os demais integrantes da discussão o 

conhecimento acerca de políticas de incentivo para a reutilização de resíduos, implantada em 

outros países, como segue:

Eu tenho uma colega que foi na Finlândia e ela ganhava 20 centavos de 
euro de bonificação por cada pet. Mas a gente não tem essa cultura. 
(ORQUÍDEA)

Observa-se que esse participante representa um consumidor político que 

almeja mudanças por parte da esfera governamental visando, dessa forma, contribuir para a 

promoção da cultura de reutilização dos resíduos.

BANALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Os docentes relataram o descaso por parte de colegas profissionais de 

saúde que, muitas vezes, visualizam um descarte inadequado e simplesmente ignoram a 

circunstância, ou seja, banalizam as questões que envolvem os RSS, como se observa na fala: 

“acontece que a equipe acha que é bobagem” (TULIPA). 

Outra atitude de banalização é o fato de que os profissionais de saúde, em seu 

ambiente de trabalho, precisam de ajuda para responder a questionários que dizem respeito 

às suas práticas corriqueiras de manejo dos RSS, conforme a fala a seguir.

Esses dias foi um formulário lá no posto que eles queriam saber qual era a 
necessidade da unidade em relação ao descarte do material, em que eles estavam 
sentindo dificuldade e aí a enfermeira veio me chamar para ver se eu podia 
ajudar porque elas não sabiam o que marcar ali, o que precisava. (GÉRBERA)
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Ao considerar que, muitas vezes, os alunos banalizam esse conhecimento, que 

na concepção do docente é tão importante quanto o saber atrelado à urgência e emergência, 

um docente compartilhou uma experiência prática com seus alunos a respeito da motivação 

deles em participar de atividades sobre os RSS. Contou que surgiu uma oportunidade para os 

alunos participarem de uma palestra atrelada aos RSS e outra sobre urgência e emergência. Na 

atividade referente aos resíduos, os alunos demonstraram total desinteresse. Já na de urgência e 

emergência, sentiram-se motivados em participar. O relato a seguir evidencia o exposto.

Eu levei os alunos para assistirem duas palestras, tinha a de emergência 
e a de recicláveis, ninguém queria participar dos resíduos, daí enquanto 
professor, tornei obrigatório eles irem aos dois, mas nos resíduos, todo 
mundo conversou, tomou chimarrão, ninguém prestou atenção. Mas, na 
questão de urgência e emergência, todos se interessaram. (ORQUÍDEA)

Pela fala, percebe-se a ausência de implantação de estratégias motivadoras para 

despertar nos alunos o interesse em se apropriar de saberes acerca dos RSS, assim como nas 

práticas de urgência e emergência.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

Os entrevistados revelaram ausência de formação inicial e continuada na 

abordagem dos RSS. Todavia, para se conseguir sucesso na construção da cultura de 

separar os resíduos, “precisa ser trabalhada na escola com as crianças” (CAMÉLIA). Isso 

porque, além de contribuírem para a formação da cultura da separação adequada, são 

disseminadores desse conhecimento em seu âmbito de convivência, como se pode observar 

nos depoimentos a seguir.

É mais fácil com as crianças, eu tenho uma sobrinha de seis anos que nos 
ensina sobre o lixo, ela traz tudo da escola assim [...] mas é que eles são 
os disseminadores, eles trazem e a gente sempre vê, ela com seis anos me 
chamou atenção. (GÉRBERA)

Os pequenos sabem muito, eu acho que tem uma influência maior com 
o público infantil e depois começa nas adolescências, e às vezes não é 
retomado, daí tu esquece, mas isso vai refletir no ambiente lá na frente, 
se tu não sabe separar na tua casa, como que vai separar no ambiente de 
trabalho? (LÍRIO)

Em casa eu tento separar um pouco o lixo, mas eu já tenho resistência; eu 
não fui criada nessa cultura de separar o lixo. (CAMÉLIA)

Esses docentes demonstraram acreditar que a educação dos resíduos deve iniciar 

na infância, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. Precisa, ainda, ter continuidade 
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nas outras fases, como na adolescência, pois a educação inicial é a base da formação que se 

refletirá no futuro.

DISCUSSÃO

Em relação ao manejo dos RSS, os docentes segregaram os resíduos de acordo 

com seus grupos, discutiram acerca da legislação vigente e também sobre o plano de 

gerenciamento de tais resíduos. Os docentes, de modo geral, segregaram os RSS corretamente 

de acordo com a classificação dos grupos A, B, C, D e E, apresentaram apenas um erro 

em relação aos resíduos químicos. A ANVISA e o CONAMA classificam os RSS conforme 

grupos de risco. Grupo A: resíduos biológicos ou infectantes (vacinas vencidas, algodão, 

luvas, curativos, sondas, bolsas transfusionais, etc.); Grupo B: resíduos químicos (álcool, 

glutaraldeído, hipoclorito de sódio, clorexidina, medicamentos vencidos ou contaminados, 

etc.); Grupo C: resíduos radiativos (materiais resultantes de atividades humanas com 

radionuclídeos); Grupo D: resíduos comuns (recicláveis e não recicláveis); Grupo E: resíduos 

perfurocortantes (agulhas, lâminas de barbear, lâminas de bisturi, lancetas, etc.). Tais grupos 

exigem formas de gerenciamento específicas em todas as etapas de manejo, desde a geração 

até a disposição final.1

Durante as reflexões também foi pontuado acerca do plano de gerenciamento 

de resíduos. Os participantes mencionaram que através desse plano ocorre a reciclagem de 

conhecimento dos colaboradores envolvidos na produção dos resíduos, ou seja, os 

profissionais permanecem atualizados sobre a temática. O Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento que aponta e descreve as 

ações relativas ao manejo de resíduos sólidos a partir dos princípios da biossegurança, da 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. Esses procedimentos objetivam minimizar 

a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos provenientes de estabelecimentos de 

saúde um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, 

à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.1,12

Tanto a classificação quanto o plano de gerenciamento são frutos das legislações 

da ANVISA e do CONAMA, ou seja, são regulamentações que precisam ser implementadas 

em todas as instituições que produzem RSS. Cabe à Resolução CONAMA nº 358/05 tratar do 

gerenciamento quanto à preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, promovendo 

a competência dos órgãos ambientais estaduais e municipais para estabelecerem critérios 

para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e destinação final dos RSS.13 

A RDC ANVISA nº 306/04 concentra sua regulação no controle dos processos de segregação, 
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acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. Estabelece 

procedimentos operacionais em função dos riscos envolvidos e concentra seu controle na 

inspeção dos serviços de saúde.14 

A efetividade do gerenciamento desses resíduos é necessária e demanda 

não apenas a organização e sistematização dessas fontes geradoras, sobretudo o despertar 

de uma consciência humana e coletiva dos profissionais que atuam nesses ambientes. 

A complexidade do problema exige dos profissionais da saúde uma atitude consciente quanto 

à responsabilidade com a própria vida humana, com o ambiente e a disponibilidade para 

colaborar na busca de soluções em relação aos resíduos gerados por suas atividades.15

Ainda, ao refletir sobre a percepção de docentes de cursos de graduação da 

área da saúde acerca dos RSS, foi possível constatar que os profissionais de saúde, de modo 

geral, não se preocupam com a produção desnecessária, tampouco com as repercussões 

desencadeadas a partir de um destino inadequado desses resíduos, devido à resistência 

ao novo, à banalização, à racionalidade consumista e à ausência de formação inicial e 

continuada, que perpassam as atitudes culturais da sociedade atual. 

A cultura é um processo de acúmulo de conhecimentos e aprendizados 

adquiridos pela comunicação com o meio em que o indivíduo se encontra inserido.16 

No entanto, nos dias atuais, a permanência da prática de lançamento de resíduos no ar e 

em cursos d’água evidencia a existência de uma cultura antropocêntrica arraigada na 

humanidade contemporânea, com a necessidade de somente se afastar dos resíduos 

produzidos. A sociedade, de modo geral, se relaciona com os rejeitos dentro de um quadro 

de afastamento e alienação. Torna-se crucial que os educadores ambientais se apropriem e 

produzam práticas educativas e não reproduzam a lógica cultural de afastamento.17 

Ao abordar a temática dos RSS na perspectiva cultural, convém destacar 

que muitos profissionais não dão a devida importância para a temática, por apresentarem 

resistência ao novo, devido à questão cultural. Ao reportar para resistência ao novo é 

importante considerar que a resistência à mudança é inerente ao ser humano, não sendo 

possível ser resolvida através da determinação e da repressão, uma vez que não se trata 

de rebeldia. Ocorre que, muitas vezes, líderes de grandes ideias possuem a melhor das 

intenções, todavia, alguma resistência deve ser esperada. Para tanto, não se deve subestimar a 

capacidade das pessoas para a resistência, pois mesmo uma mudança positiva leva à alteração 

de hábito, então se deve sempre esperar a resistência e aprender com ela.18

Discorrer, portanto, acerca de mudanças, no campo de abordagem dos RSS, 

implica em considerar que os profissionais de saúde geralmente possuem resistência às 
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mudanças, tornando-se crucial buscar estratégias para enfrentar tal resistência. A mudança, na 

maioria das vezes, provoca medo frente ao novo que se impõe, gerando perspectivas, receios 

e incertezas. Ao identificar as razões pelas quais os indivíduos resistem, torna-se possível que 

os agentes de mudança possam desenvolver estratégias melhores e mais adequadas a cada 

circunstância específica.19

Em relação ao desafio da racionalidade consumista, evidenciou-se que a 

sociedade atual vivencia a era da industrialização. Esta desencadeia um aumento significativo 

na produção de resíduos nos ambientes de cuidados em saúde. Devido ao processo constante 

e acelerado de industrialização, muitas vezes a sociedade não se encontra preparada para 

realizar o processo adequado de manejo desses resíduos. 

Em virtude de alguns atributos básicos da sociedade moderna, como a 

industrialização, a elevada concentração populacional urbana e o estímulo ao consumo, 

os problemas sociais, ambientais e de saúde pública estão se intensificando.20 A questão 

ambiental, cada vez mais, tem sido discutida e incorporada nas reflexões que envolvem 

o processo saúde-doença. Torna-se necessário considerar a dimensão acerca do meio 

ambiente perante as ações pertinentes aos serviços de saúde, bem como promover 

ações estratégicas voltadas para o (re)pensar das práticas em saúde e suas consequentes 

implicações para a sustentabilidade ambiental.21 Porém, sob o ponto de vista cultural, a 

problemática dos resíduos deve se relacionar com a era, população e meio ambiente em 

que se encontra. Deve ser entendida em sentido amplo, não estar relacionada somente com 

os novos avanços tecnológicos da sociedade industrial; precisa pensar além desse fator, em 

uma percepção histórica sobre processos de mudança ambiental referente à interação entre 

homem e natureza.22 A cultura precisa estar entrelaçada com as condições gerais de uma 

produção sustentável.23

Outro desafio cultural referente à racionalidade consumista, constatado na 

presente pesquisa, foi a ausência da efetividade de políticas voltadas para a sustentabilidade 

no âmbito da produção de resíduos, por parte da esfera governamental. Além da 

responsabilidade em nível de governo, foi citada a importância dos consumidores também 

se sentirem responsáveis, ou seja, na efetividade das políticas públicas que dizem respeito 

à produção de resíduos. A partir do momento em que o consumidor ocupar realmente 

o seu espaço de consumidor cidadão ocorrerão repercussões positivas na perspectiva da 

sustentabilidade ambiental.

Os riscos à saúde pública, vinculados aos resíduos sólidos, decorrem da 

interação de uma diversidade de fatores que incluem aspectos ambientais, ocupacionais 
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e de consumo. É dever, portanto, do poder público e da sociedade organizada, estimular e 

promover debates que levem à reflexão e à revisão de hábitos de consumo. Compete aos 

cidadãos o dever de pressionar e exigir da esfera governamental a definição de metas e 

estratégias, com vistas à garantia de um padrão de produção e consumo em harmonia com as 

condições de reprodução da vida na Terra, ou seja, com oportunidades justas para todos, em 

um ambiente equilibrado e saudável.20 

O desafio cultural referente à banalização dos resíduos demonstrou que 

os profissionais de saúde muitas vezes banalizam as questões que dizem respeito aos 

RSS. Ao discutir sobre essa preocupante banalização, cabe refletir sobre como as antigas 

civilizações se preocupavam em apenas afastar dos arredores de suas habitações os rejeitos 

das suas atividades diárias, geralmente no solo ou em águas correntes. Todavia, tais atitudes, 

nos dias atuais, são consideradas errôneas pela humanidade. Conforme Pádua,22 tais fatos 

precisam ser entendidos conforme o contexto do vivido em cada época. O autor considerou 

importante não atribuir culpas aos indivíduos primórdios, em virtude de concepções 

modernas, indicando ser necessário perceber cada época no seu contexto geográfico, social, 

tecnológico e cultural.

A cultura perpassa por todas as práticas sociais e se constitui na soma do inter-

relacionamento de tais práticas. Toda cultura é dinâmica e se configura como um processo 

permanente de construção, desconstrução e reconstrução, que se estrutura, desestrutura e se 

reestrutura, fazendo, assim, evoluir o sistema cultural.24

Face ao exposto, torna-se possível desmitificar o pensamento de que a cultura 

se mantém, de que é uma herança, não sendo possível modificá-la. Ela é uma construção 

das práticas cotidianas. Desse modo, considerando que a sociedade atual vivencia uma 

constante desconstrução e reconstrução, acredita-se que é possível, sim, fazer com que os 

profissionais de saúde percebam a importância da separação adequada dos RSS, a partir de 

uma percepção sistêmica das questões envolventes esses rejeitos.

Ainda, cabe ressaltar que a cultura precisa estar entrelaçada com as 

condições gerais de uma produção sustentável, sendo considerada uma das bases para o 

desenvolvimento ambiental. Assim, os valores culturais, emaranhados no conhecimento, 

nas formações ideológicas e no arranjo social e produtivo, estabelecem condições para o 

desenvolvimento sustentável.18 Com isso, torna-se importante que os educadores em saúde, 

durante as suas práticas educativas, abordem as questões referentes aos RSS, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável.
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Os resultados evidenciaram, ainda, ausência de formação inicial e continuada 

na abordagem dos RSS. Entretanto, constatou-se que a formação continuada configura uma 

importante estratégia cooperativa para a construção da cultura da separação adequada dos RSS. 

Essa educação, portanto, deve iniciar na infância, tanto no ambiente escolar quanto no familiar, 

visto que as crianças são multiplicadoras do conhecimento em seu campo de convivência. 

Não é possível separar escola, família e sociedade. A tarefa de ensinar não 

compete apenas ao professor, pois o aluno não aprende somente na escola. Ele aprende 

também através da família, dos amigos, das pessoas consideradas significativas, dos meios de 

comunicação, do cotidiano. Por isso, é preciso que professores, famílias e comunidade tenham 

claro que a escola, por sua complexidade, precisa contar com o envolvimento de todos.25

Assim, na promoção do conhecimento sobre os RSS, é fundamental a atuação 

conjunta e integrada entre família e escola, pois é por meio da educação que se torna possível 

o indivíduo adquirir e se apropriar do conhecimento em relação ao compromisso que possui 

como cidadão responsável com a sustentabilidade ambiental.

Na área do ensino dos profissionais de saúde, constatou-se a ausência de 

estratégias motivadoras para despertar nos alunos a vontade em se apropriar de saberes acerca 

dos RSS, tal como ocorre com as práticas de urgência e emergência. Salienta-se a necessidade 

do ensino se embasar em uma prática emancipatória e transformadora para a abordagem 

dos RSS nos cursos de graduação da área da saúde. Que esse saber não seja apenas um 

conhecimento de como praticar, mas que o ambiente de formação propicie reflexão, 

problematização, crítica, articulação e comprometimento com a construção de sujeitos e que 

esses incorporem posturas éticas, de solidariedade, de consciência cidadã e de compromisso 

social, atuando de forma responsável para com o meio.15 

Tratar dos RSS não deve ser somente uma questão de cumprimento às leis e 

normas, mas de envolvimento profissional, com implicação em mudança de conduta, tanto 

por parte de quem produz os resíduos como da população em geral. Como medida simples 

e viável que pode contribuir para o sucesso desse conhecimento, destaca-se o investimento 

na educação em saúde, visando conscientizar os profissionais envolvidos nessa área de sua 

importância como integrantes do processo.26

Percebe-se que os docentes depositam credibilidade na formação continuada, 

considerando que, ao se realizar a separação de forma correta, desde o ambiente domiciliar, 

torna-se possível minimizar a resistência de separar os resíduos no âmbito de uma instituição 

de saúde. Esse pensar ratifica a importância de construção e efetividade de políticas nas 

quais os profissionais de saúde podem estar transmitindo esse conhecimento para toda a 
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comunidade, evitando-se, assim, o aumento de práticas irresponsáveis, vinculadas à produção 

desnecessária e ao manejo impróprio desses resíduos.

Essa abordagem deve ser voltada à promoção do conhecimento acerca dos RSS, 

de modo ampliado e interligado pelos educadores em saúde, emaranhando-se com os demais 

indivíduos, como alunos, usuários de serviços de saúde, gestores, familiares, profissionais 

de saúde, entre outros, o que leva à construção de teias difusoras de conhecimentos 

contextualizados acerca dos RSS. 

Cabe ressaltar que, muitas vezes, os profissionais que manipulam os RSS os 

destinam inadequadamente ou, simplesmente, aceitam a mera informação de que precisam 

separar adequadamente tais resíduos. Desse modo, entende-se que esses sujeitos ocupam 

o papel de meros consumidores, ou seja, se despolitizam enquanto cidadãos consumidores, 

pois deixam de investigar as peculiaridades inerentes a esses resíduos. 

A politização do consumo pode contribuir para ampliar o sentimento de 

pertencimento na sociedade, uma vez que os consumidores podem perceber o significado 

de suas próprias ações em relação aos efeitos no meio ambiente e em outros grupos sociais. 

Isso poderia contribuir para produzir sentimentos de cidadania mais fortes, fortalecendo 

a ética da responsabilidade, em que os indivíduos se sentem diretamente responsáveis pela 

melhoria do meio ambiente e das condições sociais.27 

A presente pesquisa evidenciou ser imperativo investir no processo educativo 

para que se possa promover a cultura da percepção ampliada acerca dos RSS, tendo 

em vista que essa, por sua vez, pode se construir, desconstruir e reconstruir, se renovando 

constantemente de forma dinâmica. Essa pesquisa mostrou a relevância da formação 

promover momentos de práticas reflexivas acerca das questões que envolvem a problemática 

dos RSS, como a dinâmica da classificação desses resíduos, visto que por meio dessa 

possibilitou outras discussões acerca dos RSS, da segregação, da legislação vigente e também 

acerca do plano de gerenciamento dos resíduos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os docentes percebem questões relacionadas ao manejo dos RSS, como 

a segregação correta, a legislação vigente e o plano de gerenciamento dos resíduos. 

Evidenciou-se também a existência de quatro desafios culturais, quais sejam: resistência 

para o novo, racionalidade consumista, banalização dos resíduos e ausência de formação 

inicial e continuada.
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Constatou-se que, muitas vezes, os indivíduos que manipulam os RSS não se 

preocupam com a produção, os destinam inadequadamente ou simplesmente aceitam a 

mera informação de que precisam separar adequadamente tais resíduos, se despolitizando 

enquanto cidadãos consumidores. Conclui-se que é premente a concretude da politização de 

consumidor a cidadão no campo dos RSS. 

Frente a isso, cabe refletir que entre os diversos desafios culturais constatados 

no presente estudo, os profissionais de saúde apresentam resistência para mudanças nas 

questões que dizem respeito aos RSS. Mas, será que realmente os profissionais possuem toda 

essa resistência, ou essa afirmativa pode representar uma resposta para o comodismo, para a 

ausência de atitudes que visem mudanças a partir das necessidades urgentes voltadas para 

minimização da produção dos RSS e manejo adequado desses?

Se cada profissional de saúde atuar como sujeito de transformação e fizer a sua 

parte, contribuirá para a construção de uma cultura sustentável acerca dos resíduos oriundos 

de instituições de saúde. Por exemplo, se os educadores docentes no campo do ensino 

contextualizarem esse conhecimento com alunos e colegas, esses se tornarão educadores e 

irão disseminar esse conhecimento em suas práticas nos diferentes cenários de atuação do ser 

e fazer profissional e, desse modo, contribuirão para um conhecimento sustentável.

Para o enfrentamento de tais desafios, acredita-se que os profissionais envolvidos 

nesse processo devem se apropriar do conceito de cidadania para atuar como cidadão responsável, 

contextualizando esse conhecimento com vistas à sustentabilidade do planeta. No campo 

acadêmico, faz-se necessário o ensino se embasar numa prática emancipatória e transformadora, 

com o propósito de potencializar o envolvimento/participação de toda a comunidade universitária 

na construção de sujeitos que incorporem posturas éticas, de solidariedade, de consciência cidadã, 

de compromisso social, atuando de forma responsável para com o meio. 

Por meio dessas atividades, acredita-se que seja possível promover a 

conscientização desses sujeitos para se tornarem consumidores cidadãos e, assim, 

responsáveis pelos RSS no decorrer de suas práticas. Em suma, revela-se necessária a 

formação de profissionais/sujeitos qualificados e com conhecimento da importância do 

manuseio dos RSS, para que se possa educar/formar para a manutenção do meio ambiente.
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