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Resíduos de Saúde: Desafio no aspecto segurança ocupacional 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Resíduos dos serviços de saúde são 
responsáveis por grande parte de acidentes 
de trabalho neste segmento, segue 
informações importantes: 

- Utilize sempre os EPIs (luvas, gorro, 
máscara, avental e botas) quando 
manusear os resíduos. 

- Recolha os sacos coletores dos pontos 
geradores sempre dois terços de sua 
capacidade estiver preenchida. 

- Separe os resíduos de acordo com a sua 
classificação . 

- Colete os resíduos da fonte geradora em 
intervalos regulares. 

- Itinerários definidos para coleta dos 
resíduos infectantes. 

- Coloque os sacos em carros fechados, 
devidamente identificados e lacrados . 

- Local próprio para armazenamento. 

LEGISLAÇÕES VIGENTES 
A Resolução RDC ANVISA nº 306:2004, o 
gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde (RSS) consiste em um conjunto de 
procedimentos que devem ser planejados e 
implementados a partir de bases científicas 
e técnicas, normativas e legais. A referida 
resolução trata das etapas de segregação, 
acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final. E 
preconiza que todos os estabelecimentos de 
saúde são responsáveis por elaborar e 
implantar o Plano de Gerenciamento dos 
RSS (PGRSS). 

Neste sentido, a NR 32 Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde tem por 
finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral. 

 

INTRODUÇÃO 
Os resíduos de serviços de saúde, apesar de 
representarem parcela dos resíduos sólidos, 
são compostos por diferentes frações 
geradas nos estabelecimentos de saúde, 
compreendendo materiais perfurocortantes 
com agentes biológicos, peças anatômicas, 
produtos químicos tóxicos, materiais 
perigosos (solventes, quimioterápicos, 
produtos químicos fotográficos, 
radionuclideos, mercúrio, dentre outros) 
plásticos descartáveis, resíduos alimentares . 

Diante desta exposição, podemos vislumbrar 
que o aspecto de saúde ocupacional e da 
responsabilidade dos profissionais de 
segurança do trabalho tem atualmente um 
papel de grande importância nos 
estabelecimentos de serviços de saúde. 

A gestão integrada de resíduos deve 
priorizar a não geração, a minimização da 
geração e o reaproveitamento dos resíduos. 


