Título do projeto de pesquisa: SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA
Pesquisadores:
•

Ana Cláudia Camargo Campos

•

Cristiane do Carmo Diniz

•

Kamylla Venâncio de Moura

•

Kehila Marques Gomes

Unidade da SES-GO: HUGO-GO

Trabalho de conclusão de curso: SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA
Resumo:
Introducao: O aumento da quantidade de lixo gerado pela populacao e uma
consequencia do crescimento tecnologico e industrial na sociedade contemporanea.
Esses residuos solidos quando nao tratados de maneira correta e simplesmente
desprezados em locais indevidos, acarretam prejuizos a todo o meio ambiente, afetando
diretamente seu proprio gerador, o homem. Entre as mais variadas formas de lixo,
existem os residuos solidos dos servicos de saude (RSSS), tambem denominado lixo
hospitalar ou apenas residuos dos servicos de saude (RSS), que são aqueles gerados por
prestadores de assistencia medica, odontologica, laboratorial, farmaceutica e instituicoes
de ensino e pesquisa medica, relacionadas tanto a populacao humana quanta a
veterinaria. Antes de destinar o residuo e preciso classifica-lo e quem o faz e a NBR
10.004/1987 uma norma da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) que
classifica os residuos solidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e a
saude publica, para que estes residuos possam ter manuseio e destinacao adequados. Os
RSS apesar de representarem uma pequena parcela em relacao ao total de residuos
gerados em uma comunidade sao fontes potenciais de propagacao de doencas e
apresentam um risco adicional aos trabalhadores dos servicos de saude e a comunidade
em geral, quando gerenciados de forma inadequada. O objetivo do presente estudo foi
verificar os metodos utilizados pelos profissionais do setor de emergencia quanto a
forma de segregacao de residuos de servicos de saude do Hospital de Urgencias de
Goiania (HUGO). Este foi um estudo prospectivo realizado no HUGO atraves da
aplicacao, pelos pesquisadores, de 70 questionarios aos funcionarios do setor de
emergencia, no periodo Julho a Agosto de 2013. Verificou-se que 55,7% dos
profissionais que participaram do estudo disseram haver treinamento quanto a
segregacao dos residuos de saude. Dentre os profissionais avaliados 38,6% e 37,1%
disseram haver treinamento periodico mensal e outros nao tinham conhecimento sobre o
treinamento, respectivamente. Alem disso, 77,2% afirmaram ter recursos materiais
suficientes e 95,7% fazem o descarte corretamente. Contudo, 91,4% relataram conhecer

algum profissional que sofreu acidente ocupacional. Observou-se tambem que os
residuos quimicos nao sao devidamente acondicionados em recipientes identificados
com discriminacao de substancia quimica e rotulos de identificacao e que os coletores
de perfurocortantes estao dispostos a uma altura de 1,10m a partir do piso em relacao a
borda superior da caixa. Conclui-se que a segregacao de residuos de servicos deste
hospital foi considerada satisfatoria, uma vez que sao disponibilizados recursos
materiais e educacao continuada paraos profissionais.
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