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RESUMO 
 
 

A excessiva geração de resíduos sólidos proporciona gravíssimos problemas ao meio 
ambiente, como contaminação da água, solo e atmosfera, afetando a saúde da população, em 
especial daqueles trabalhadores que têm contato com esses resíduos. Essa situação é 
agravada quando se constata o descaso com o gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde (RSS) gerados por diferentes tipos de instituições. Neste estudo, buscando contribuir 
para a elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde (PGRSS) em Augustinópolis-TO, objetivou-se caracterizar os resíduos sólidos gerados 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) daquele município. Augustinópolis – TO localiza-se à 
margem direita do Rio Araguaia, sob coordenadas geográficas 5° 28&#8242; 7&#8243; Sul, 47° 
53&#8242; 22&#8243; Oeste. A extensão territorial do município é de 408,05 km2; a altitude 
média é de 145m acima do nível do mar e a população é de 15.695 habitantes (IBGE, 2010); 
fica distante 720 km da capital do Estado, Palmas. No município estão instaladas cinco UBS, 
sendo quatro em área urbana (I, II, III, IV) e uma na área rural (V). Para realização do estudo, 
foram realizadas visitas técnicas nas UBS para verificação do volume e tipo de resíduos 
gerados. A amostragem foi baseada na rotina de uma semana de trabalho, no período de 01 a 
05 de abril de 2013. Em cada UBS, foram recolhidos, de cada setor, os recipientes contendo os 
resíduos, os quais foram classificados e pesados: a classificação foi feita segundo a RDC 
Anvisa 306/2004 e a pesagem por meio de uma balança marca My Weigh, modelo KD7000, 
com capacidade para 7Kg - unidades de 10g. O volume total de resíduos coletado foi de 
71,890Kg, sendo 31,480Kg de perfurocortantes (Grupo E); 27,720Kg de comum (Grupo D) e 
12,690Kg de biológico (Grupo A); não foram encontrados resíduos químicos (Grupo B) ou 
resíduos radioativos (Grupo C). O volume de resíduos gerado por UBS variou conforme segue: 
I – 13,650; II - 12,730; III - 17,910; IV – 15,970 e V – 11,620. Durante a classificação foi 
possível constatar irregularidades, tais como: a) descarte de resíduos de diferentes tipos num 
mesmo recipiente, principalmente os utilizados em curativos, coleta de exame preventivo 
ginecológico, teste de glicemia, suturas, algodão e gaze, contendo material biológico; b) 
descarte de resíduos comuns em recipiente destinados a descarte de resíduos biológicos; c) 
acondicionamento de resíduos em embalagens não apropriadas e d) falta de identificação em 
embalagens contendo resíduos potencialmente perigosos. Concluiu-se que há falhas no 
processo de manejo dos RSS nas cinco UBS, visto que a segregação e acondicionamento de 
diversos resíduos estavam em desconformidade com o estabelecido na legislação brasileira 
referida acima. Verificou-se, ainda, necessidade de padronização do fluxo de coleta, transporte 
e armazenamento temporário dos resíduos nas UBS. O resultados obtidos, além de contribuir 
para a elaboração de um PGRSS nas UBS do município de Augustinópolis - TO, deverão servir 
para as fases de sua execução e desenvolvimento, especialmente nas ações de formação 
continuada dos profissionais, implantação de procedimentos padronizados de biossegurança e 
estabelecimento de medidas para o tratamento e destinação final dos resíduos desse serviço 
de saúde. 


