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LIXO
NADA
EXTRAORDINÁRIO
Apesar da fiscalização precária do processo de descarte de resíduos
de saúde, mercado crescente movimentou R$ 1,5 bi em 2010
O caso de milhares de lençóis utilizados
por hospitais americanos que foram
apreendidos em portos brasileiros
reacendeu o debate referente ao
descarte de resíduos hospitalares no
Brasil. A Anvisa, órgão que regulamenta
o descarte de resíduos desta natureza,
afirmou que os resíduos de origem
estrangeira que adentram ao território
brasileiro de forma ilegal não podem ser
reutilizados dentro do país. De acordo
com as lojas responsáveis pela sua
importação, o material seria utilizado
para a confecção de forros de calças,
mas nos lotes e nas próprias lojas
localizadas em diversos municípios do
nordeste brasileiro foram apreendidos
lençóis e roupas de cama com manchas
de sangue e resíduos hospitalares.
Além dos carregamentos de lençóis
usados em estabelecimentos de saúde
dos EUA que foram encontrados no
porto de Saupe (PE), diversos lençóis e
roupas de cama usados, com
logomarcas de hospitais brasileiros,
foram encontrados em lojas de
tecidos de Teresina (PI). Uma
ação da polícia da Bahia apreendeu em uma loja de tecidos na
cidade de Ilhéus cerca de 830
kg de roupas de pacientes,
lençóis e jalecos usados
com
logomarcas
de
diversos hospitais americanos e brasileiros.
Em resposta à crise, o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
declarou no dia 20
de outubro que o
Brasil não irá
permitir
o
desembarque
de
lixo

hospitalar em território nacional. A Polícia
Federal abriu inquérito para investigar o
caso e o governo norte-americano
enviou agentes do FBI para acompanhar
as investigações. “Não permitiremos
que qualquer país envie lixo hospitalar
para nosso país”, afirmou Padilha.
DENÚNCIAS MOBILIZAM MPs PELO
BRASIL
São inúmeros os casos de irregularidades com o tratamento dos resíduos
hospitalares, o que coloca em risco a
segurança não somente dos trabalhadores que lidam diretamente com os
resíduos, mas também das populações
que vivem em torno destes locais inapropriados, já que um simples inseto ou
animal em contato com esses resíduos
pode se infectar e repassar essa
infecção para as pessoas.
As denúncias de irregularidades na
coleta e destinação dos resíduos de
saúde acontecem por todo o país. Em
diversos estados as atividades são
praticadas por empresas e prefeituras,
que não destinam de forma adequada os
RSS de hospitais, unidades de saúde e
laboratórios, prejudicando o meio
ambiente e criando situações que
colocam em perigo a saúde da população.
Em Goiás, o Ministério Público Estadual
atua de forma enérgica no combate a
essas ações ilegais. Em cidades como
Santo Antônio do Descoberto, o lixo
hospitalar era despejado juntamente
com o lixo comum, assim como em
outras cidades goianas como Luziânia,
cidade que tem cerca de 160 mil habitantes e onde os resíduos do IML local eram
despejados de forma ilegal no lixão da
cidade. O material encontrado era
altamente infectante: seringas, bolsas

de sangue, gerando sérios riscos à
saúde dos catadores de recicláveis que
sobrevivem da coleta de material
reciclável do lixão.
Até mesmo na Capital do estado,
Goiânia, as irregularidades ainda acontecem. Desde 2008, quando o contrato da
prefeitura com a empresa que fazia
autoclavagem acabou, a unidade de
tratamento de RSS do aterro acabou.
Para o promotor que entrou com a ação,
Dr. Juliano de Barros Araújo, apesar de
ainda ter irregularidades em relação à
gestão e coleta dos resíduos, a situação
hoje é muito melhor do que em 2003,
quando as primeiras ações contra o
município de Goiânia foram impetradas.
“Na época, havia uma disposição irregular dos resíduos sólidos de saúde no
aterro sanitário, por isso propusemos um
termo de ajustamento de conduta e o
município se comprometeu a realizar a
gestão destes resíduos de acordo com a
resolução da Conama”, afirma Araújo. O
problema é que e a prefeitura contratou
recentemente uma empresa para fazer a
gestão deste material e a sua incineração, mas o que aconteceu foi que a o
gerenciamento dos RSS ainda não está
sendo feito da forma correta, o que levou
o MP goiano a ajuizar uma ação contra o
município.
De acordo com o promotor, o problema
atual no aterro de Goiânia é relacionado à
incineração de forma inadequada, mas
para ele a situação é muito melhor do
que há alguns anos atrás, onde não havia
nem separação do lixo comum do lixo
hospitalar, mas que ainda não está
totalmente de acordo com a resolução
da Conama. “Acredito que Goiânia seja o
único município do estado que realiza a
separação e a gestão dos resíduos
sólidos. Quando nós começamos as
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DESCASO Diariamente o Brasil despeja 60 mil toneladas de lixo em aterros a céu aberto, muitas vezes contendo resíduos sólidos de saúde.
ações em 2003 e na época nem coleta
diferenciada tinha, nós notificamos todas
as clínicas e hospitais, exigindo que cada
um tivesse o seu plano de gerenciamento de resíduos de saúde, e isso já
existe”, afirma Araújo.
A maior dificuldade do MP, segundo Dr.
Giuliano é o poder público entender que
as ações devem ser contínuas. “O
serviço deve ser contínuo, não é uma
obra só. Por isso o MP está em cima para
que a prestação de serviço de gerenciamento não perca em qualidade”, finaliza o
promotor.
Na Paraíba, denúncias levaram à
constatação de irregularidades no lixão
da Alça Sudoeste, em Campina Grande
(PB). Lá, promotores e funcionários da
Superintendência do Meio Ambiente
(Sudema) encontraram lixo hospitalar
sendo queimado. De acordo com o
Ministério Público, caminhões com
resíduos de saúde vindos de João
Pessoa e Fortaleza despejavam lá
semanalmente seus dejetos para serem

queimados de forma irregular.
Segundo a fiscalização do MP e a
Sudema, cerca de 27 tambores de
resíduos hospitalares de Campina
Grande, 24 de João Pessoa e 23 de
Fortaleza eram descarregados semanalmente no lixão, colocando em risco a
saúde e o meio ambiente.

ao meio-ambiente. Segundo estimativas
do Departamento de Limpeza Urbana da
cidade de São Paulo, diariamente as
instituições de saúde da maior cidade do
país são responsáveis pela geração de
91 toneladas de resíduos hospitalares,
que necessitam de um tratamento
adequado de acordo com o tipo e grau
de infectante no resíduo.

GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES
Toda essa confusão gerada pela importação de lixo hospitalar de outros países
acabou chamando a atenção para a
forma de como o lixo hospitalar é gerenciado no Brasil. Parte fundamental na
gestão hospitalar, o descarte dos
resíduos produzidos pelas instituições de saúde muitas vezes
não é realizada da forma
adequada e acaba
gerando riscos à
saúde
pública
e
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Segundo dados da Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe), cerca de
60% do lixo hospitalar produzido no
Brasil não são descartados da maneira
adequada, desrespeitando a resolução
nº 306 de 2004, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde no país.
De acordo com um estudo da Abrelpe,
no ano de 2010 foram coletadas mais de
228 mil toneladas de lixo hospitalar,
concentrando a maior parte destes
resíduos, cerca de 157,1 mil toneladas,
nos estados da região sudeste. O
problema é que boa parte destes
resíduos ainda é descartada de forma
incorreta e acaba indo parar em aterros e
lixões sem terem recebido o tratamento
necessário, ou seja, material contaminado é misturado com lixo reciclável e
comum, colocando em risco a saúde
pública e o meio ambiente.
EXEMPLO DE GESTÃO DE RESÍDUOS
HOSPITALARES
Num dos hospitais mais importantes do
Brasil, o Sírio Libanês, em São Paulo, o
descarte
correto
dos
resíduos,
infectantes ou não, é realizado de
maneira que reduza consideravelmente
o impacto ambiental e os riscos à saúde
pública, evitando possíveis riscos de
infecção de funcionários e todos os
profissionais que participam da cadeia de
processamento destes resíduos. Para a

42

WWW.SAUDESA.COM.BR

Gerente de Hospedagem do hospital,
Gizelma de Azevedo Simões Rodrigues,
a conscientização do corpo de colaboradores é fundamental para o sucesso do
processo. “O gerenciamento de resíduo
no Sírio Libanês é feito através do Plano
de Gerenciamento de Resíduo do
Serviço de Saúde, que tem como
objetivo reduzir os riscos potenciais de
infecção, preservando a saúde pública e
do meio ambiente, propiciando melhoria
das condições intra-hospitalares no que
se refere à separação, coleta, armazenagem e transporte dos resíduos e dos
aspectos intra e extra-hospitalares”, diz
Gizelma.
Para a Gerente, o plano é importante
para sensibilização de todos os setores
da entidade sobre a importância do
manejo correto dos resíduos, considerando que as condições de segurança
ambiental e ocupacional são requisitos
imprescindíveis a serem observados por
toda a instituição. O primeiro programa
interno de gerenciamento de resíduos
do hospital foi criado em 1998, a partir de
um decreto-lei estadual que obrigou as
instituições de saúde a separarem o lixo
comum do lixo infeccioso.
O Diretor de Resíduos de Saúde da
Abrelpe, Odair Segantini, é contrário à
instalação
de
equipamentos
de
tratamento de resíduos dentro dos
hospitais. “Acho isso muito perigoso,
pois o estabelecimento de saúde é um
local onde, via de regra, as pessoas
estão mais sensíveis, com imunidade

baixa e não seria o local adequado para
se fazer o tratamento de resíduos
sólidos de saúde. Alguns estabelecimentos optam por essa medida por economia e acabam gerando riscos à saúde”,
afirma Segantini.
A CONSCIENTIZAÇÃO ALIADA
Além de hospitais, clínicas e unidades de
saúde, os laboratórios também são
grandes geradores de resíduos infecciosos, principalmente com material perfurocortante e biológico, já que muitos dos
exames são realizados com a utilização
de seringas. Como todo estabelecimento de saúde, os laboratórios
também seguem as normas da RN 302
da ANVISA, que determina o descarte
correto para cada tipo de resíduo.
O Laboratório SalomãoZoppi, um dos
maiores laboratórios do Brasil em análise
patológica, inaugurou sua mais nova
sede no bairro de Moema. Com investimentos na casa de R$ 16 milhões, a
preocupação dos diretores Dr. Salomão
e Dr. Zoppi não foi apenas de ampliar a
estrutura de atendimento, mantendo a
qualidade dos serviços oferecidos, que
hoje gira em torno de 300 mil diagnósticos mensais, mas também em manter a
excelência em todo o processo laboratorial, desde a coleta do material até o
descarte dos resíduos, que por mês são
gerados em torno de uma tonelada.
Segundo o Diretor de Qualidade do
laboratório, Leandro Dalpino, o objetivo
do grupo é crescer sim, mas sem deixar
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Destinação dos resíduos
sólidos de saúde no
Brasil em 2010:
38,1% Incineração
27,5% Aterro
15,4% Lixão
Fonte: Abrelpe

15,1% Autoclave
7,8% Microondas
2,5% Vala Séptica

DENÚNCIA
MP de Goiás notificou a prefeitura de
Goiânia, em 2008, por falhas no gerenciamento de RSS no aterro municipal (ao lado).

de lado a qualidade em todos os processos que envolvem o dia a dia do
laboratório, inclusive na questão do
descarte correto dos resíduos. “Hoje o
gerador é responsável pelo tratamento
do seu resíduo, por isso investimos não
somente na estrutura, como no
treinamento e capacitação do nosso
corpo de funcionários”. Nas suas cinco
sedes, são 42 funcionários somente no
setor
de
processamento
desses
resíduos. “O maior desafio para qualquer
instituição de saúde é a falta de conscientização do corpo geral de funcionários,
para que todos possam executar o
processo corretamente, desde a separação do lixo infectante do não infectante,
por isso trabalhamos muito forte na
conscientização de todos”, afirma
Dalpino.
De acordo com Dalpino, a empresa não
teve nenhum incidente durante todo
este ano relacionados ao processo de
gestão dos RSS. “Estamos sem nenhum
incidente, o que demonstra a eficiência
do nosso plano de gestão dos resíduos,
mas que serve de estímulo para mantermos essas metas e atuando constantemente na conscientização de todos os
colaboradores, desde o descarte correto
de resíduos comuns, recicláveis e o
material infeccioso.
APESAR DE DEFICIÊNCIAS MERCADO
CRESCE
De acordo com Odair Segantini, da
Abrelpe, apesar de ter passado sete

anos de criação da mais importante
norma sobre a gestão dos resíduos
sólidos de saúde no Brasil, muitos
estabelecimentos de saúde não realizam
o gerenciamento correto dos seus
resíduos. “A Anvisa criou a resolução
306, que é muito sofisticada, mas não
fiscaliza da forma adequada a sua
execução. Nem os planos de gerenciamento de resíduos são discutidos pelos
órgãos de vigilância sanitária. Para o
diretor, o maior problema é que a Anvisa
repassa a responsabilidade de fiscalização para os órgãos estaduais e municipais, que na sua grande maioria não
possuem uma estrutura adequada para
realizar essas ações.
Para a Abrelpe, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos consagrou a utilização
do plano de gerenciamento, uma
ferramenta exigida em lei, e a partir de
agora os municípios deverão criar um
plano de gestão integrada de resíduos
sólidos que contemple o plano de gerenciamento de resíduos de saúde. “A
nossa expectativa é que esta relação
possa fortalecer o município em relação
ao poder que ele tem junto aos estabelecimentos geradores de resíduos, para
que eles tenham uma gestão integrada à
do município”, defende o diretor da
Abrelpe.
De acordo com o diretor, a Anvisa
precisa dar condições para que os
municípios possam realizar esse
trabalho, estabelecendo regras mais
rígidas no que diz respeito à gestão de

resíduos, já que atualmente, com as
regras mais frágeis, os municípios ficam
impedidos de questionar se as soluções
apresentadas pelos estabelecimentos
geradores são adequadas ou não.
Para Segantini, o mercado de prestação
de serviços de resíduos de saúde abre
nos municípios e estados onde há
gestores preocupados com o meio
ambiente, com a saúde pública, ou onde
há legislação local mais rigorosa.
“Nestes locais, percebe-se o surgimento
de um mercado mais competitivo, principalmente com empresas tecnicamente
preparadas, pois são locais onde existe
demanda por um bom serviço. Por outro
lado, nos locais onde não há fiscalização,
onde os geradores se furtam da responsabilidade de tratar adequadamente os
resíduos, o empreendedor fica receoso
de investir”, afirma.
Apesar das dificuldades de regulação do
setor, o mercado de empresas de
resíduos sólidos de saúde tende a
crescer. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Tratamento de
Resíduos indicam este crescimento. Em
2009, o setor movimentou em torno de
R$ 1,5 bilhão, um valor 14% acima do
ano anterior e o setor tem ficado cada
vez mais competitivo com a chegada de
empresas estrangeiras de olho neste
mercado promissor. A Abrelpe, que
possui 50 empresas afiliadas, possui
dentre elas dez que trabalham exclusivamente com o gerenciamento de
resíduos sólidos de saúde.
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