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1. TÍTULO DO GRUPO: Grupo de Estudos de Saúde Ambiental e
Sustentabilidade, com foco em planejamento e análise de planos de
gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde (PGRSS) em
estabelecimentos da área de saúde do Distrito Federal.

2. LÍDER DO GRUPO: Prof. Dr. Marcelo da Silva Marinho

3. ÁREA PREDOMINANTE: Saúde Ambiental / Biossegurança / Meio
Ambiente e Sustentabilidade.

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A ideia do presente projeto surge da Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, que entrou em vigor em 2010 através da Lei 12.305/10 que afeta
diretamente os estabelecimentos da área de saúde (hospitais, clínicas
odontológicas, clínicas veterinárias, clínicas radiológicas, ambulatórios,
consultórios etc.), temática essa bastante estudada nos Cursos superiores da área
de saúde em referência neste projeto (Medicina Veterinária, Odontologia,
enfermagem e Farmácia) nas disciplinas de Ecologia, Saúde Ambiental,
Biossegurança e Meio Ambiente & Sustentabilidade. E também estudada nos
Cursos de Agronomia e Tecnologia em Gestão Ambiental onde esses profissionais
são habilitados a desenvolver tais projetos.
O assunto também é amplamente discutido na NBR 12.808, que é estudada
na disciplina de Biossegurança nos Cursos da área de saúde e hoje centenas de
pesquisas científicas estão sendo desenvolvidas nos mais variados Cursos da área
de saúde. Na base de dados da SCIELO podemos notar estudos descritivos que
abrangem desde a segregação dos resíduos gerados nestes estabelecimentos,
passando pelas classificações, grupos de riscos até o descarte correto.
O projeto objetiva a criação de um Grupo de estudos com alunos e
professores de cinco cursos superiores das Faculdades ICESP de Brasília:
Agronomia; enfermagem; Medicina Veterinária; Odontologia e Tecnologia em
Gestão Ambiental, onde os componentes irão desenvolver atividades de estudos
científicos baseados em metodologias de planejamento e análise de PGRSS
(Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos da Área de Saúde) através de
ensaios em grupos de estabelecimentos da área de saúde localizados no Distrito
Federal divididos em Grupos.

Torna-se de fundamental importância em se estudar com maior profundidade
o tema “Meio Ambiente e Sustentabilidade” por todos os Cursos da Instituição,
sendo esta área de estudo um requisito normativo estabelecido pelo MEC em
todas as matrizes curriculares de Cursos de graduação. O Presente Grupo de
Pesquisa também irá interagir com a comunidade, pois o trabalho proposto visa
atuar junto a 50 (cinquenta) estabelecimentos de saúde, dentre clínicas
odontológicas, clínicas veterinárias e farmácias.
Esta equipe multidisciplinar que irá ser ESTABELECIDA e CONSOLIDADA a
partir deste projeto, estará envolvida em 4 etapas de estudo (Quadro 1):

Quadro 1. Descrição das Etapas do Projeto do Grupo de Estudos.

Embasamento teórico (Revisão bibliográfica) compilação de
artigos com abordagem na temática de saúde ambiental e meio
ambiente e sustentabilidade (que vem crescendo nos últimos
anos) e preparação de publicação de artigos de revisão de
literatura com dados coletados até o final da Etapa 1.
Na Etapa 1 o Grupo será subdividido em duas Equipes, onde a
Equipe será formada por alunos dos Cursos de Agronomia e
Gestão Ambiental (que irão trabalhar com o desenvolvimento de
documentos) e a Equipe 2 formada por alunos da Odontologia,
Medicina Veterinária e enfermagem que irão trabalhar com
saúde ambiental e biossegurança.
ETAPA
1

Ao final da Etapa 1 teremos elencados 50 (cinquenta)
estabelecimentos de saúde localizados na Região metropolitana
do Distrito Federal (Clínicas Odontológicas, ambulatórios e
Clínicas Veterinárias), que serão convidadas a participar do
projeto como parceiros.
Nesse momento a Pesquisa se aproxima da Extensão, e o Grupo
de estudos passa a interagir com a comunidade.
Já na Etapa 1 iremos iniciar a produção de um questionário
qualitativo que o Grupo irá aplicar nos estabelecimentos
escolhidos. Será avaliado se os questionários serão padronizados
para todos os estabelecimentos ou se teremos grupos variados
de questionários (já que os estabelecimentos trabalhados serão
de três segmentos).

É na Etapa 2 que os questionários serão consolidados. E para a
consolidação desse material será necessário o estudo da
legislação vigente dos grupos/classes de resíduos.
Como para todos os estabelecimentos trabalhados teremos pelo
menos resíduos dos Grupos “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, portanto os
componentes do Grupo, ora divididos em Equipes irão fazer
levantamentos nos estabelecimentos e adequar os questionários
de acordo com a geração, classificação / segregação e descarte
dos resíduos. O questionário utilizado necessariamente trará
informações sobre resíduos dos grupos:

Infectante/Biológico

Químico / Toxico

Radiológico

ETAPA
2

Comum

Perfuro-Cortante

Os questionários serão elaborados de acordo com o
levantamento bibliográfico desenvolvido na Etapa 1 (feito pelas
Equipes 1 e 2) e seguindo a análise documental desenvolvida
pela Equipe 1 com orientação da Legislação em vigor, dos
professores e dos parceiros convidados pelo Grupo.
Nessa Etapa a Legislação vigente terá de ser considerada, pois os
questionários passarão por análises e por Comitê de ética
Institucional, os estabelecimentos serão convidados a participar
da fase de concepção do material de avaliação.
A fase final desta segunda Etapa corresponderá na elaboração de
uma matriz que permitirá a compilação de resultados coletados
pelos questionários (tratamentos de dados). Será uma Etapa de
trabalho conjunto com a comunidade.

Etapa de Aplicação dos Questionários, será o momento dos
alunos, de fato, ingressarem no âmbito dos estabelecimentos da
área de saúde. Os subgrupos vão atuar dentro dos
estabelecimentos selecionados:
CLÍNICAS
VETERINÁRIAS
CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS
AMBULATÓRIOS
(Santo Antônio/DF)

Os componentes do Grupo de estudos irão trabalhar nos
estabelecimentos selecionados a Gestão/Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde permeados nos tópicos
de:
ETAPA
3/4

1. Geração de resíduos
2. Classificação/Segregação de resíduos
2.1. Perigosos
2.2. Não-Inertes
2.3. Inertes
3. Descarte de resíduos
É na Etapa 3, que os componentes do Grupo irão desenvolver
análises de: Segregação; Acondicionamento; Identificação;
Transporte Interno; Armazenamento temporário; Tratamento;
Armazenamento Externo; Coleta e Transporte externo e
Destinação Final.
Todos os 50 (cinquenta) questionários, pré-elaborados na Etapa
anterior deve ser aplicado nesta Etapa (subdivididos em grupos
de estabelecimentos), além dos questionários preenchidos, cada
estabelecimento receberá componentes do Grupo que irão
elaborar relatórios de gerenciamento / gestão de resíduos
sólidos de serviços de saúde. Importante ressaltar que os
relatórios são considerados na análise, pois os questionários,
embora sejam qualitativos, servirão para compilação de dados e
tratamentos paramétricos e os relatórios podem ser utilizados
em testes não-paramétricos, pois a perspectiva é que deste
Grupo originem-se vários artigos científicos.

A última Etapa do trabalho é a Etapa de divulgação de
compilação dos resultados e tratamento estatístico.
Com todos os questionários preenchidos, e com a Matriz de
compilação de dados pronta, os dados serão rodados podendo
concluir quais as principais dificuldades encontradas no processo
de gerenciamento / gestão dos resíduos sólidos de serviços de
saúde dos estabelecimentos trabalhados.
Ao final do trabalho, diversos resultados serão compilados, e
direcionados para divulgação, tais como:
a) Memorial descritivo dos estabelecimentos

*Sem presença de resíduos Grupo C
ETAPA
3/4

b) Identificação e quantificação de resíduos

c) Armazenamento e simbologia

O Manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os
resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde
a geração até a disposição final.

Ressalta-se que atualmente a Instituição de ensino possui uma Clínica
Veterinária que recentemente teve seu PGRS - Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos desenvolvido pelo Líder do Grupo de estudos, e encontra-se
em andamento a construção da Clínica Odontológica das Faculdades ICESP que
também terá seu PGRS e poderá ser feito por este GRUPO DE ESTUDOS, bem
como a Farmácia - escola e possível ambulatório da Faculdade ICESP.

Já seriam produtos oriundos do Grupo de Estudos de Saúde Ambiental e
Sustentabilidade, com foco em planejamento e análise de planos de
gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde (PGRSS) em
estabelecimentos da área de saúde do Distrito Federal.

O Grupo de Estudos permeia-se no estudo científico da geração, classificação /
segregação e descarte de cinco classes de resíduos comumente encontrados em
estabelecimentos da área de saúde, no nosso caso em Clínicas Odontológicas,
Clínicas Veterinárias e Ambulatórios (Quadro 2).

Quadro 2. Classificação dos Resíduos gerados por estabelecimentos de serviços
de saúde

Obs: Alunos dos Cursos de Agronomia e Gestão Ambiental, irão atuar na concepção técnica do
documento de PGRS,e alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Odontologia, enfermagem e
Farmácia nos aspectos de saúde ambiental, clínicos e de biossegurança.

Os artigos produzidos poderão ser enviados (preferencialmente) para a Revista
Brasileira de Ciências Ambientais, onde já temos acesso e outras publicações do
corpo docente partícipe do referido projeto (Figura 1).

Figura 1. Revista Brasileira de Estudos Ambientais

Todos os cinco Cursos envolvidos no projeto apresentam em sua Matriz
Curricular disciplinas na área ambiental e essa relação dos cursos com a área deve
ser trabalhada na formação dos alunos (requisito normativo MEC) com a
disciplina de Meio Ambiente e Sustentabilidade, saúde ambiental e ecologia. Em
um momento inicial estes alunos, em conjunto com os professores, construirão
o conhecimento a respeito do tema por meio de reuniões periódicas com
palestras e discussão de artigos.
Com os dados obtidos no grupo de pesquisa espera-se dar prosseguimento a
estudos mais aplicados, incluindo alunos de iniciação científica orientação de
trabalhos de TCC e publicação de trabalhos em congressos e revistas
especializadas a fim de divulgar a informação científica obtida e tornar a
Instituição um pólo local de informação e desenvolvimento técnico científico
dentro do tema. Atualmente a Faculdade ICESP conta com uma Clínica
Veterinária (que necessita em caráter de urgência de seu PGRS), e esta
construindo sua clínica odontológica (que também necessita de um PGRS), além
de dezenas de laboratórios que também seguem normas e regras de
biossegurança (Figura 2, 3, 4 e 5).

Fig.2. Clínica Veterinária ICESP

Fig. 3. Clínica Veterinária ICESP

Fig 4. Laboratório ICESP

Fig. 5. Laboratório ICESP

Avaliação do Mérito
Científico

Avaliação Técnica

1. AVALIAÇÃO TÉCNICA E DO MÉRITO:

Critérios de análise

Nota

Nota
Máxima

Titulação do proponente do projeto (especialista = 1 ponto, mestre = 2
pontos, doutor, pós doutor e livre docente =3 pontos).
Experiência em orientação de trabalhos de conclusão de curso (graduação
= 1 ponto, especialização = 2 pontos, mestrado e doutorado = 3 pontos).
Envolvimento do Projeto (alunos de apenas um curso = 1 ponto, alunos de
mais de um curso = 2 pontos). Observação: se envolve a comunidade =
mais 1 ponto.
Publicações do grupo de professores proponentes do projeto (uma
publicação nacional = 0.5 ponto; uma publicação Qualis B = 1 ponto; uma
publicação Qualis A = 2 pontos; mais de 3 publicações entre os Qualis A e
B = 3 pontos).
Mérito técnico-científico, originalidade, definição dos objetivos e a sua
adesão aos termos deste edital.
Adequação do método a ser utilizado no projeto ao(s) objetivo(s)
proposto(s).
Aplicabilidade e relevância para o desenvolvimento científico,
tecnológico, econômico, ambiental e social aplicada às diferentes áreas do
conhecimento.
O potencial multiplicador do projeto para a geração de conhecimento e
produtos tecnológicos.
Infraestrutura disponível na instituição para a realização das atividades de
pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos propostos.
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3

2

3

3

3

3

3
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2. PESQUISADORES
NOME DO PESQUISADOR

TITULAÇÃO

CPF

Eduardo Gomes de Mendonça
Geraldo de Freire Brito Júnior
Getúlio Ezequiel da Costa P. Filho
Francisco José Rivera Pinedo
Judith Aparecida Trevisan*
Luciana Morais de Freitas
Luis Gustavo Florêncio*
Marcelo da Silva Marinho*
Mauro Trevisan
Ricardo Fabris Paulin*
Thiago Vinicius Pereira Leite

Doutorado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado

052.974.626-30
699.330.901-78
909.154.751-87
704.422.151-34
718.238.089-72
888.250.603-78
849.688.421-04
634.166.462-15
913.855.989-72
258.528.868-40
669.568.461-87

NASCIMENTO
28/07/1983
28/06/1982
15/06/1982
06/12/1969
10/03/71
03/07/1981
03/10/1979
16/08/1979
03/03/1977
26/11/1976
22/02/1981

Curriculum Lattes
http://lattes.cnpq.br/3779722086281695
http://lattes.cnpq.br/5301225589528610
http://lattes.cnpq.br/9238432165571745
http://lattes.cnpq.br/5901833139579773
http://lattes.cnpq.br/7359984196843998
http://lattes.cnpq.br/7075114262409228
http://lattes.cnpq.br/5680172689184762
http://lattes.cnpq.br/5556095471149951
http://lattes.cnpq.br/1774573000241520
http://lattes.cnpq.br/7075114262409228
http://lattes.cnpq.br/3779722086281695

*Coordenadores dos Cursos de Enfermagem, Medicina Veterinária, Agronomia / Gestão Ambiental e
Odontologia.

3. DISCENTES
NOME DO DISCENTE

Anacléia Correia da Silva****
Breno Rafael de Paiva Nunes**
Brunna Letícia Andrade Silva**
Carolina Sales Cardoso***
Casusa Vieira Nuven**
Clayton Santana Coelho*
Claudilene Gomes Garcia Dias*
Cleiton Camargos do Couto**
Edna de Almeida****
Eduardo José Lima Segedi**
Eleania Araujo de Souza*
Fabia Danielle Soares Privado Motta**
Francisco Moreira de Arruda Junior***
Gabriela Urcino Caldeira***
Ivanise Araújo Silva***
Juliane Freitas Martins*
Karoline Amorim Lopes**
Leticia Pereira de Lima****
Luiz Carlos Pereira de Medeiros****
Marley Silva Salviano*
Maria Celi Bastos de Lima*
Mayra Dias Meneses da Silva*
Matheus Ferreira da Costa**
Misrael Moreira Sousa*****
Natalia de Moura Trancoso****
Natalia dos Santos Pereira**
Pedro Henrique Gonsaga Valentim**
Rejiane Angela da Costa Lima**
Roni Amaro Bueno Junior**
Tâmara de Araujo Santos**
Thiago Vales Cordeiro**
Viviane Castro Mendes****
*Alunos de Odontologia
** Alunos de Agronomia
*** Alunos de Medicina Veterinária
**** Alunos de Enfermagem

4.
•
•
•

LINHAS DE PESQUISA
Biossegurança
Saúde Ambiental
Meio Ambiente & Sustentabilidade

CPF

059.651.631-26
704.738.311-55
108.048.956-86
998.704.281-34
801.138.001-00
047.054.436-83
058.469.966-20
042.103.473-45
068.044.195-61
151.532.151-72
034.546.875-94
881.960.623-20
033.289.341-38
034.036.941-96
444.572.353-34
064.729.641-14
042.011.381-94
103.543.064-99
386.315.471-15
108.918.866-80
059.497.724-07
060.401.711-11
051.370.501-56
061.008.553-05
045.944.051-93
036.096.481-80
035.027.021-01
035.380.261-14
022.319.631-24
040.062.051-04
097.675.456-89
017.396.811-26

DATA DE
NASCIMENTO
04/05/1996
27/08/1999
18/06/1994
27/11/1995
06/11/1974
02/02/1980
30/12/19822
02/06/1989
02/12/1995
29/07/1958
15/04/1986
05-08-1980
22/12/1989
10/05/1996
04/05/1978
26/07/1998
09/09/1998
24/10/1994
18/08/1966
14/05/1993
03/08/1986
08/06/1997
17-12-1995
18/05/1996
03/11/1993
26-08-1990
23/05/1991
07/09/1991
03-12-1997
24-04-1993
11/06/1990
10/04/1986

4.1.

Títulos das linhas de pesquisa propostas

4.1.1. Biossegurança:
Dentro da linha de pesquisa de Biossegurança propõe-se a investigar técnicas,
métodos, padrões relacionados com a Gestão dos resíduos gerados por
estabelecimentos da área da Saúde, buscando alinhar o uso de biotecnologia a
real necessidade do gestor, bem como trabalhar com visão estratégica, tática e
operacional, buscando o mapeamento de processos como forma de
entendimento de suas complexidades. A concatenação dessas técnicas de
biossegurança em consonância com a legislação vigente possibilitará, por meio
do ensino interdisciplinar, a produção de avanços nas práticas da saúde.

4.1.2. Meio Ambiente e Sustentabilidade:
Conscientização ambiental por parte da sociedade e a relação do ser humano
com os recursos naturais na temática ambiental de dependência antrópica para
com a preservação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais, sejam
eles renováveis ou não. Estabelecendo, documentando, implementando,
mantendo e melhorando os sistemas de gestão ambiental na produção, manejo
e distribuição de mudas junto a comunidade em conformidade com os requisitos
legais desta ação, bem como as estratégias de como esses requisitos serão
atendidos. Sistemas de Gestão Ambiental em estabelecimentos.

4.1.3. Saúde Ambiental:
Busca por meio da interdisciplinaridade compreender a complexidade dos
problemas ambientais e da saúde humana nas sociedades contemporâneas.
Analisa na perspectiva crítica que os conceitos de globalização e
transnacionalismo aceleram novas dinâmicas na vida contemporânea e que
problemas ambientais e sociais se manifestam globalmente, necessitando serem
pensados pelos estados nacionais e pela opinião pública, em nível geopolítico,
seus efeitos e impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais.
As três linhas de pesquisas “conversam entre si” de forma a propiciar uma produtiva
concepção de pesquisa colaborativa e interdisciplinar. Com essas áreas de concentração, o
referido Grupo visa a oferecer subsídios teórico conceituais e metodológicos aos
acadêmicos, aprimorando seu desempenho, a partir de uma atuação mais crítica, reflexiva,
criativa e inovadora quanto aos possíveis problemas de pesquisa. Tais subsídios devem
orientar a elaboração de artigos científicos que representem pesquisas acadêmicas focadas
em método científico e análise crítica dos resultados.

4.2.

Área de aplicação
• Sistemas urbanos, Saúde e Sustentabilidade
• Modos de vida, Ambiente e Sustentabilidade
• Avaliação de exposição e riscos por agentes ambientais

4.3. Objetivos das linhas de pesquisa:
4.3.1. Biossegurança
• Garantir a segurança dos trabalhadores do estabelecimento da área de
saúde (clínicas veterinárias, odontológicas, farmácias e ambulatórios);
• Descrever as rotinas de trabalho com um mínimo de risco (gestão de risco);
• Esclarecer os princípios básicos de biossegurança, bem como o correto uso
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
• Observar as medidas que evitem os acidentes mais comuns no laboratório
clínico e nas áreas internas e externas dos estabelecimentos da área de
saúde geradores de resíduos dos Grupos A, B, C, D e E.
• Permitir o aprendizado e o crescimento dos componentes do Grupo na sua
área profissional.
• Criar protocolos de acordo com a legislação vigente para líquidos
biológicos e os sólidos que manuseamos nos laboratórios, que são quase
sempre, fontes de contaminação (Grupo A ou B).
• Descrever os cuidados que devemos ter para não haver contaminação
cruzada dos materiais, não contaminação nos estabelecimentos de saúde,
da limpeza, os equipamentos, o meio ambiente através de aerossóis e os
cuidados com o descarte destes materiais, fazem parte das Boas Práticas
em Laboratório Clínico (BPLC), seguindo as regras de biossegurança como
objetivos principais para este fim.
4.3.2. Meio Ambiente e Sustentabilidade:
• Acessar desequilíbrios ambientais causados pelo mau uso dos recursos
naturais em estabelecimentos da área de saúde;
• Traçar histórico e importância da preservação dos recursos naturais em
estabelecimentos da área de saúde;
• Estabelecer grupos de estabelecimentos da área de saúde de acordo com
o uso dos recursos naturais no âmbito de suas atividades;
• Identificar e disseminar os danos ambientais causados nas sociedades
circundantes pela falta de ações sustentáveis no Distrito Federal;

• Elaborar estratégias de disseminação de conhecimento socioambiental
aplicado as comunidades circundantes através de palestras e ações sociais;
realizando ações de conscientização social;
• Elaboração de material didático (manuais e cartilhas) explicando a relação
da temática socioambiental no cotidiano das comunidades;
• Envolvimento da comunidade em ações educativas através do
desenvolvimento de conscientização ambiental;
• Estabelecer metas de ação comunitária no manejo dos recursos naturais;
• Realizar valoração econômica dos danos identificados nos
estabelecimentos da área de saúde estudados;
4.3.3. Saúde Ambiental
• Relacionar as ações dos estabelecimentos de saúde com as mudanças do
clima que resultam em um ambiente com temperaturas elevadas e baixa
umidade do ar;
• Descrever ações que causem impactos na saúde humana influenciando em
problemas Psicológicos, ocasionando alterações do sistema imune,
sobrecarga renal e problemas cardíacos dentre outros.
• Descrever a causa de males a saúde humana em decorrência de crimes
ambientais realizados por indústrias que causam impacto no solo por meio
de descarte inadequado de resíduos, no ar quando não ocorre a devida
utilização de filtros em chaminés e na água quando produtos são lançados
em esgotos, córregos e rios sem o devido tratamento.
• Pontuar medidas importantes que devem ser tomadas, como ações de
saúde pública como o fortalecimento de pessoas treinadas para o estudo
e a realização de ações minimizadoras destes impactos, bem como a
elaborações de Políticas Públicas e Leis que insiram e definam melhor as
questões de saúde ambiental.
• O referido Grupo de estudos, visa com ações de Saúde Ambiental tem
como objetivo servirem de instrumento para uma rede de profissionais,
estudantes e gestores da área de Saúde Ambiental.
8.4. Palavras- chave
8.4.1. Biossegurança: Segurança; Saúde Pública; Gestão em saúde; EPI; NBR.
8.4.2. Meio Ambiente e Sustentabilidade : Recursos Naturais; Sustentabilidade;
Desenvolvimento Sustentável; Fatores Bióticos; Ecologia.
8.4.3. Saúde Ambiental: Gerações; Biodesenvolvimento; Politicas Publicas; Saude
Publica. Desenvolvimento Transformacional.

Projeto - GRUPO DE ESTUDOS DE SAÚDE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

COM FOCO EM PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE PLANOS DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ESTABELECIMENTOS DA
ÁREA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

1. Introdução
As estratégias de sustentabilidade ambiental buscam compatibilizar as
intervenções antrópicas com as características dos meios físico, biológico e sócioeconômico, minimizando os impactos ambientais através da menor geração de
resíduos sólidos e pelo adequado manejo dos resíduos produzidos.
Quando a população humana era pequena e a natureza tinha como
compensar os impactos a que era submetida, não ocorriam desequilíbrios. No
entanto, quando a população começa a crescer, os efeitos dos impactos
começam a surgir.
No século XVIII, com a revolução industrial a exploração dos recursos
naturais passa a ser intensa. No entanto, já a partir da metade do século XX, o
modelo de desenvolvimento passa a ser questionado, considerando que os
recursos naturais são finitos. “Lixo é basicamente todo e qualquer resíduo sólido
proveniente das atividades humanas. No entanto o conceito mais atual é de que
lixo é aquilo que ninguém quer ou não tem valor comercial. Neste caso, pouca
coisa descartada pode ser chamada de lixo” (BIDONE E POVINELLI, 1999).
Neste sentido, a reciclagem de lixo surge como uma opção importante no
gerenciamento dos resíduos sólidos. O maior desafio para a reciclagem e a
separação dos resíduos.
A falta de informações sobre o assunto é um dos principais motivos para a
ausência de projetos bem sustentados que determinem melhorias no setor.
Particularmente os resíduos dos serviços de saúde merecem atenção
especial em suas fases de separação, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e disposição final, em decorrência dos riscos graves e
imediatos que podem oferecer, particularmente na questão infecto-contagiosa.
É lícito citar que a própria Constituição Federal em seu artigo 174 prevê
que o Estado seja o regulador das atividades econômicas, promovendo o
desenvolvimento equilibrado entre produção e conservação ambiental
(BRASIL1988).
Um programa eficiente de gerenciamento dos resíduos infectocontagiosos gerados nos estabelecimentos de saúde objetiva promover a
melhoria das condições de saúde pública, através da proteção do meio ambiente.

Com um efetivo gerenciamento é possível estabelecer em cada etapa do
sistema, a geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte,
armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos, com manejo seguro
dos mesmos através de equipamentos adequados aos profissionais envolvidos,
inclusive quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que são
indispensáveis no caso. A adoção de mecanismos prévios de separação e
desinfecção permite a reciclagem do vidro, dos metais, do alumínio, dos plásticos
e do papel.
As principais causas do crescimento progressivo da taxa de geração dos
resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS) é o contínuo incremento da
complexidade da atenção medida e o uso crescente de materiais descartáveis.
(SANCHES, 1995).
A população brasileira está cada vez mais concentrada em áreas
urbanizadas e a expectativa média de vida do brasileiro vem crescendo de forma
consistente. Estes fatores também se somam aos anteriores (FORMAGGIA, 1995).
A quantidade e a natureza dos resíduos depende do tipo de hospital, dos
procedimentos adotados, de fatores sazonais e até do tipo de alimentação
adotado
(FORMAGGIA, 1995).
Assim sendo, é necessário um estudo de caracterização, como a pesagem
e a análise dos resíduos em cada estabelecimento e em cada período do ano, para
se determinar a correta natureza dos resíduos dos serviços de saúde em cada
estabelecimento.
Segundo Petranovich (1991) o volume de resíduos dos serviços de saúde
tem crescido 3% ao ano, num fenômeno alimentado pelo crescimento do uso de
descartáveis que sofreu ampliação de 5% para 8% ao ano.
Em geral, os resíduos dos serviços de saúde ainda não recebem o devido
tratamento diferenciado, tendo muitas vezes como destino final o mesmo local
utilizado para descarte dos demais resíduos urbanos (BRILHANTE e CALDAS,
1999).
Destaca-se que na maioria destes locais o acesso é livre aos catadores que
praticam a reciclagem informal, tornando elevadas as possibilidades de
assimilação de doenças infecto-contagiosas pelas pessoas expostas a
manipulação de áreas contaminadas por estes resíduos. (BIDONE e POVINELLLI,
1999).
Joffre et al (1993) apresentam estudo comparativo entre a gestão clássica
e a gestão avançada dos resíduos dos serviços de saúde (Tabela 1).

No caso brasileiro, embora algumas ações estejam sendo desenvolvidas
para alterar a gestão atual, o que se observa é que a maioria dos resíduos ainda é
considerada perigosa (infectante ou especial). Esta visão tem como premissa que
todo resíduo originado de serviço de saúde esteja contaminado, levando a um
preconceito que induz a uma negligência com políticas de gestão.
Monreal (1993) assevera, em confirmação a todas as observações
anteriores, que a quantidade de resíduos sólidos gerados no estabelecimento de
serviço de saúde é função das diferentes atividades que nele se desenvolvem,
dependendo, portanto da quantidade de serviços médicos, do grau de complexidade
da atenção prestada, do tamanho do estabelecimento, da proporção entre pacientes
externos e internos, e do número de profissionais envolvidos, não sendo fácil,
portanto, estabelecer relações simples que permitam estimar a quantidade de
resíduos sólidos gerados.
Por simplificação, na maioria dos casos, é realizada uma relação entre a
quantidade média de resíduos gerados, em função do número de leitos do
estabelecimento, obtendo-se assim números que podem estar sujeitos a um certo
grau de imprecisão, mas que permitem facilidades de manejo e aplicação.
Esta situação não pode ser aplicada a farmácias, ambulatórios, postos de
saúde, consultórios e clínicas, para os quais são necessários estudos específicos.
Risso (1993) destaca vários casos de acidentes com resíduos de serviços de
saúde, existentes na literatura, incluindo o acidente com o Césio 137 em Goiânia.

2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral:
Através da criação de um Grupo de excelência envolvendo alunos e
professores dos Cursos de Agronomia, Enfermagem, Gestão Ambiental, Medicina

Veterinária e Odontologia, promover a construção do conhecimento acerca da
Gestão/Gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em estabelecimentos da
área de saúde na Região metropolitana de Brasília (RMB), através do
planejamento e análise de PGRS – Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos
desde a origem dos resíduos, passando pela segregação/classificação até o seu
correto descarte.

2.2. Objetivos específicos:
• Identificar as contribuições do estudo para a dinâmica das
disciplinas de Saúde Ambiental, Biossegurança, Meio Ambiente e
Sustentabilidade e Ecologia dos Cursos de Medicina Veterinária,
Agronomia, Gestão Ambiental, Enfermagem e Odontologia;
• Estimular a participação nos alunos dos Cursos de Medicina
Veterinária, Agronomia, Gestão Ambiental, Enfermagem e
Odontologia em atividades de pesquisa e iniciação científica no
âmbito Institucional;
• Ampliar a publicação científica nos cursos de Medicina Veterinária,
Agronomia, Gestão Ambiental, Enfermagem e Odontologia
ampliando a experiência e o conhecimento dos profissionais
formados pelas Faculdades ICESP;
• Identificar as principais relações e interações ambientais com a os
estabelecimentos da área de saúde, bem como os padrões
aceitáveis de produção, segregação e descarte de resíduos gerados
por esses estabelecimentos;
• Aproximar a comunidade acadêmica da sociedade que atua na área
de saúde através da atuação de grupos de alunos em
estabelecimentos constituídos de saúde.
• Estabelecer metas de ação para melhoria de estabelecimentos da
área de saúde na região metropolitana de Brasília a partir da análise
de PGRS, podendo sugerir plano de ações e metas específicas para
esses estabelecimentos.

3. Justificativa
Pesquisas recentes constataram que 58% dos Profissionais da área de saúde
não sabem o que são resíduos sólidos de saúde ou sabem mas não conseguem
explicar a importância do manuseio e descarte adequado.
Apenas 10% dos hospitais brasileiros dispõem de recursos de profissionais
capacitados para atuar na área de Higiene Hospitalar, e 90% não tem enfermeiros
especializados nem verbas para investir em materiais e equipamentos que
possam minimizar os problemas gerados pelo lixo hospitalar.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde é o documento
que indica o caminho a ser percorrido pelo lixo hospitalar desde a destinação
desses materiais até sua disposição final.
A importância da criação deste Grupo de Estudos de gerenciamento é
evidenciada a partir de estudos que comprovam os benefícios que este
procedimento, quando realizado em acordo com a legislação vigente, trás a
sociedade, ao meio ambiente e aos próprios estabelecimentos da área de saúde.
3.1. Quanto a Infra-Estrutura disponível na IES:
A Instituição dispõe de uma Clínica Veterinária, que necessita em caráter de
urgência, de seu PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (que
poderá ser desenvolvido por este grupo) e esta construindo sua Clínica
Odontológica, que também necessitará de seu PGRS. São duas Unidades de
trabalho que o Grupo de estudos pode atuar na prática, além de aplicar todas as
normas de biossegurança em dezenas de laboratórios disponíveis na Instituição.
Além da estrutura física disponível na Instituição, o projeto contempla a
parceria com 50 (cinquenta) estabelecimentos da área de saúde localizadas na
região metropolitana do Distrito Federal (Clínicas Veterinárias, Odontológicas e
Ambulatórios).

Fig. 1. Clinica Veterinaria ICESP

Fig 2. Clinica Veterinaria ICESP

Fig.3. Laboratório ICESP

Fig. 4. Laboratório ICESP

Fig.5. Laboratório ICESP

Fig. 6. Laboratório ICESP

3.2. Quanto às contribuições à pesquisa:

A motivação para a criação do referido Grupo de estudos surgiu após, uma
aula da disciplina de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 3º semestre do Curso
de Odontologia, onde em análise de estudo de caso, levantado por um grupo de
alunos observou-se procedimentos realizados por uma equipe de enfermagem
durante o turno de trabalho do Hospital Regional de Porto Alegre, onde
constatou que um número considerável destes profissionais não realizava o
descarte adequado do lixo gerado em suas atividades no hospital em estudo.
Estes profissionais, embora instruídos a realizar uma boa assistência a seus
pacientes e a colocar em prática técnicas aprendidas, não atentavam que a
preocupação com o descarte dos RSSS também faz parte do cuidado.

Nesse contexto, o presente projeto de criação de um Grupo de pesquisa
pretende investigar os conhecimentos e atitudes dos profissionais frente a essa
problemática. Acredita-se que a realização da pesquisa contribuirá para uma
maior reflexão por parte dos profissionais da área de saúde quanto ao descarte
do lixo hospitalar
A preocupação com os Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde deve
abranger tanto os profissionais de campo quanto aqueles indivíduos que estão
em formação, isto é, os futuros profissionais, e esse é o objetivo da criação deste
Grupo e a principal contribuição que essas pesquisas trarão.
O estudo enfatiza a importância da abordagem dos Resíduos dos Serviços de
Saúde nos cursos de graduação da área da saúde na promoção da conscientização
dos profissionais e na gestão desses resíduos desde a sua origem, passando pela
sua classificação e segregação até o seu descarte.

3.3. Quanto às contribuições à sociedade:
O crescimento tecnológico e industrial trouxe muitas consequências para a
sociedade contemporânea, entre elas, o aumento da quantidade de lixo gerado
pela população. Esses resíduos sólidos, quando não tratados de maneira correta
e simplesmente despejados em locais inapropriados, acarretam muitos prejuízos
a todo meio ambiente, afetando, assim, diretamente seu próprio gerador: a
SOCIEDADE.
Entre as mais variadas formas de lixo, temos os resíduos sólidos dos serviços
de saúde (RSSS), também denominado lixo hospitalar ou apenas resíduos dos
serviços de saúde (RSS). Estes resíduos podem ser definidos como “rejeitos
produzidos pelos mais diversos estabelecimentos de saúde como: hospitais,
clínicas veterinárias, farmácias, clinicas médicas e odontológicas, laboratórios
entre outros”
Este tipo de lixo é subdivido em cinco grupos, o que se torna extremamente
complexo a muitos profissionais da área da saúde que deveriam fazer sua
separação.
Para que seja garantido o descarte correto desse lixo, existem normas que
estão dispostas na Resolução n° 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), e na de n° 358/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). A temática abordada neste Grupo de estudos se torna de extrema
importância à sociedade, trazendo a tona questões de desenvolvimento
sustentável, que é aquele desenvolvimento que visa suprir as necessidades das
gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

4. Referencial teórico
Uma das grandes preocupações do mundo hoje é para onde vão todos esses
resíduos gerados pelo homem. Com o passar dos anos, o homem foi evoluindo e
com isso automaticamente são gerados mais resíduos. Por volta de 1930,
começou haver uma preocupação com os resíduos sólidos de saúde gerados
pelos estabelecimentos de saúde.
Os resíduos de serviços de saúde são os resíduos gerados por todos os tipos
de estabelecimentos de saúde. Portanto, são todos os resíduos gerados pelas
farmácias, consultórios odontológicos e médicos, de laboratórios, não sendo
somente os que são gerados nos hospitais. Segundo as leis sanitárias, o lixo
hospitalar deve ser separado e cada tipo de lixo deve ter um tipo de coleta e
destino. Os resíduos devem ser identificados e armazenados de maneia correta
para haver uma correta classificação.
Desde que há evidências de vida na Terra, há relatos de que estão sendo
produzidos resíduos. Com o aumento das necessidades para o ser humano ouve
também um grande aumento de tipos de resíduos produzidos pelo homem.
A história da geração de resíduos acompanha a do ser humano, único ser vivo
que não consegue ter seus rejeitos inteiramente reciclados pela natureza. Os
povos nômades no início da humanidade habitavam determinados locais
alimentando-se da caça e da pesca ali existentes.
À medida que a alimentação diminuía a tendência era sair em busca de
novos campos que pudessem garantir a sua subsistência. Quando os mesmos
mudavam de lugar, seus resíduos iam sendo deixados no caminho e
decompondo-se com o tempo.
A necessidade do ser humano foi aumentando e o mesmo passou a
produzir peças para o seu conforto e para suprir necessidades até então não
existentes. Como resultando deste início de civilização, se é que se pode
conceituar assim, foram inventados vasilhames de barro, artigos de madeira,
couro e metal, posteriormente borracha, plástico etc., aumentando assim o
depósito de resíduos no meio ambiente, porém em
quantidades ainda não preocupantes (COSTA, 2009)
Conforme o texto pode-se afirmar que inicialmente a produção de
resíduos era administrável. “O serviço obrigatório de limpeza começou em 1880,
na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, capital do império, quando o
imperador Pedro II aprovou o contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, que foi
executado por Aleixo Gary, sobrenome esse que atualmente é utilizado para
denominar os trabalhadores de limpeza urbana de muitas cidades do Brasil.”
(COSTA, 2009).
No Brasil, têm-se notícias acerca dos problemas e do controle dos resíduos
desde o século XIX, os problemas gerados pelos Resíduos Sólidos de Saúde vem
sendo citados a décadas, mas os conceitos que fazem referência ao tema não
estão muito bem explicados. Gerando ainda muitas controvérsias no meio

legislativo e na comunidade cientifica. “A revolução Industrial, que ocorreu no
século XVII, permitiu o desenvolvimento de indústrias diversas, surgiram então
novos tipos de resíduos. O lixo tornou-se um indicador surpreendente de
desenvolvimento de uma nação.” (COSTA, 2009)
Após a revolução industrial, o lixo começou a se destacar como um
problema. A partir daí começou a surgir leis que falam sobre o descarte correto
do lixo.
“Apesar da recente elaboração do termo e de séculos de atividades
relacionadas à área da saúde, foi somente a partir de 1930 que começaram a
surgir os primeiros materiais bibliográficos a respeito dos resíduos de serviço de
saúde. Estes tinham como principal preocupação o destino dos resíduos.”
(SOUZA, 2011).
Surge o tema lixo hospitalar. A primeira preocupação é a destinação dos
resíduos hospitalares produzidos pelos hospitais e postos de saúde. Esse tema é
importante por considerar os danos que todo lixo hospitalar pode causar ao
ambiente, e possíveis danos que possam causar a saúde humana.
Por volta da década de 60, a preocupação ficou ainda maior com os
resíduos sólidos de saúde, dado o risco de contaminação por doenças infecciosas.
Outro assunto que estava em destaque naquela época, era sobre os
incineradores e os riscos que estes incineradores poderiam trazer para o meio
ambiente.
Já em 1970, começou a crescer o uso de materiais descartáveis e
começaram a ser usados técnicas mais avançadas para a proteção individual de
cada indivíduo. Nesta época também houve uma grande preocupação com o
material radioativo e a contaminação do ambiente com esse tipo de material.
“Por fim, no dia 29 de junho de 1998, foi aprovada a Resolução Conjunta
SS/SMA/SJDC-1, que fornece as diretrizes básicas e o regulamento técnico para
apresentação e aprovação do PGRSSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos de Serviços de Saúde” (MARTINS, 2004).
Os resíduos gerados pelos estabelecimentos de saúde, que são
descartados no meio ambiente podem causar problemas ao meio ambiente
através de agentes contaminantes. Também podem ser impactos se algum poço
de água é contaminado por esse tipo de resíduo ou pela ingestão de carne de
algum animal contaminado.
Os resíduos sólidos de serviços de saúde – RSSS, quando gerenciados
inadequadamente, oferecem risco ao ambiente, à vida, por suas características
biológicas, químicas e físicas. Portanto, implantar políticas de gerenciamento de
resíduos nos diversos estabelecimentos de saúde, torna-se fundamental, tendo
em vista a promoção da saúde e a qualidade de vida do ambiente. Os
estabelecimentos de saúde comumente não se constituem em locais
biosseguros, sendo identificados resíduos em acondicionamentos inadequados,
misturados com outras classes e tipos desperdício de materiais e grande volume
de resíduos contaminados.

Os problemas relacionados a essa questão são complexos, exigindo não
apenas um posicionamento consciente, mas, sobretudo, disponibilidade para
colaborar na sua resolução. É possível que existam falhas na formação dos cursos
de graduação, de forma de que não privilegiem o estudo dessa temática e
também não invistam adequadamente em pesquisas com esse enfoque. As
soluções dependem de uma série de decisões tomadas em diferentes níveis do
sistema, tais como, profissionais formados de maneira diferente daquela
compartimentalizada existente nas universidades.
Frente à problemática dos resíduos nas instituições de saúde, as soluções
apontadas centram-se predominantemente na implantação do seu manejo, sem
que o processo como um todo seja abordado.
Parece ser predominante a preocupação com a saída do produto dos
ambientes geradores, sem considerar todos os fatores que envolvem as etapas
do processo de manejo, desde o próprio preparo dos profissionais que muitas
vezes se encontram desinstrumentalizados para lidar com os resíduos
provenientes das suas atuações.
Assim, considera-se relevante conhecer como o manejo dos RSSS vem sendo
construído na formação dos cursos da área da saúde, até mesmo para se ter
ciência de todo seu processo, ou seja, ter conhecimento sobre a sua classificação,
de como segregar, acondicionar, enfim, todas as demais etapas. Julga-se que
somente o conhecimento não seja suficiente, implicando também o exercício de
cidadania, quanto aos deveres em relação a essa problemática.
Ainda, se os profissionais colaborarem ou não com o manejo, sua transgressão
não implica necessariamente uma punição, pois comumente não é identificado
quem o fez ou as possíveis conseqüências destas ações e/ou omissões,
reforçando a importância da necessidade da responsabilidade frente às questões
éticas envolvidas.

5. Metodologia

O presente projeto de criação de grupo de estudo será desenvolvido em
Etapas, sendo que cada Etapa será finalizada com a elaboração de um
relatório preliminar de pesquisa.
A metodologia deste estudo seguirá o organograma estruturado a seguir,
em 4 (quatro) Etapas:

ETAPA 1

Embasamento teórico (Revisão bibliográfica) compilação de artigos com abordagem na temática de
saúde ambiental e meio ambiente e sustentabilidade (que vem crescendo nos últimos anos) e
preparação de publicação de artigos de revisão de literatura com dados coletados até o final da Etapa
1.

Na Etapa 1 o Grupo será subdividido em duas Equipes, onde a Equipe será formada por alunos dos
Cursos de Agronomia e Gestão Ambiental (que irão trabalhar com o desenvolvimento de documentos)
e a Equipe 2 formada por alunos da Odontologia, Medicina Veterinária e enfermagem que irão
trabalhar com saúde ambiental e biossegurança.

Ao final da Etapa 1 teremos elencados 50 (cinquenta) estabelecimentos de saúde localizados na
Região metropolitana do Distrito Federal (Clínicas Odontológicas, ambulatórios e Clínicas
Veterinárias), que serão convidadas a participar do projeto como parceiros.

Nesse momento a Pesquisa se aproxima da Extensão, e o Grupo de estudos passa a interagir com a
comunidade.

Já na Etapa 1 iremos iniciar a produção de um questionário qualitativo que o Grupo irá aplicar nos
estabelecimentos escolhidos. Será avaliado se os questionários serão padronizados para todos os
estabelecimentos ou se teremos grupos variados de questionários (já que os estabelecimentos
trabalhados serão de três segmentos).

ETAPA 2

É na Etapa 2 que os questionários serão consolidados. E para a consolidação desse material será
necessário o estudo da legislação vigente dos grupos/classes de resíduos.
Como para todos os estabelecimentos trabalhados teremos pelo menos resíduos dos Grupos “A”, “B”,
“C”, “D” e “E”, portanto os componentes do Grupo, ora divididos em Equipes irão fazer levantamentos
nos estabelecimentos e adequar os questionários de acordo com a geração, classificação /
segregação e descarte dos resíduos. O questionário utilizado necessariamente trará informações
sobre resíduos dos grupos:

Infectante/Biológico

Comum

Químico / Toxico

Radiológico

Perfuro-Cortante

Os questionários serão elaborados de acordo com o levantamento bibliográfico desenvolvido na
Etapa 1 (feito pelas Equipes 1 e 2) e seguindo a análise documental desenvolvida pela Equipe 1 com
orientação da Legislação em vigor, dos professores e dos parceiros convidados pelo Grupo.
Nessa Etapa a Legislação vigente terá de ser considerada, pois os questionários passarão por análises
e por Comitê de ética Institucional, os estabelecimentos serão convidados a participar da fase de
concepção do material de avaliação.
A fase final desta segunda Etapa corresponderá na elaboração de uma matriz que permitirá a
compilação de resultados coletados pelos questionários (tratamentos de dados). Será uma Etapa de
trabalho conjunto com a comunidade.

ETAPA 3

Etapa de Aplicação dos Questionários, será o momento dos alunos, de fato, ingressarem no âmbito
dos estabelecimentos da área de saúde. Os subgrupos vão atuar dentro dos estabelecimentos
selecionados:
CLÍNICAS
VETERINÁRIAS
CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS
AMBULATÓRIOS

Os componentes do Grupo de estudos irão trabalhar nos estabelecimentos selecionados a
Gestão/Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde permeados nos tópicos de:

4. Geração de resíduos
5. Classificação/Segregação de resíduos
5.1.
5.2.
5.3.

Perigosos
Não-Inertes
Inertes

6. Descarte de resíduos

É na Etapa 3, que os componentes do Grupo irão desenvolver análises de: Segregação;
Acondicionamento; Identificação; Transporte Interno; Armazenamento temporário; Tratamento;
Armazenamento Externo; Coleta e Transporte externo e Destinação Final.

Todos os 50 (cinquenta) questionários, pré-elaborados na Etapa anterior deve ser aplicado nesta
Etapa (subdivididos em grupos de estabelecimentos), além dos questionários preenchidos, cada
estabelecimento receberá componentes do Grupo que irão elaborar relatórios de gerenciamento /
gestão de resíduos sólidos de serviços de saúde. Importante ressaltar que os relatórios são
considerados na análise, pois os questionários, embora sejam qualitativos, servirão para compilação
de dados e tratamentos paramétricos e os relatórios podem ser utilizados em testes nãoparamétricos, pois a perspectiva é que deste Grupo originem-se vários artigos científicos.

ETAPA 4
A última Etapa do trabalho é a Etapa de divulgação de compilação dos resultados e tratamento
estatístico. Com todos os questionários preenchidos, e com a Matriz de compilação de dados pronta,
os dados serão rodados podendo concluir quais as principais dificuldades encontradas no processo
de gerenciamento / gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde dos estabelecimentos
trabalhados.
Ao final do trabalho, diversos resultados serão compilados, e direcionados para divulgação, tais como:
d) Memorial descritivo dos estabelecimentos

*Sem presença de resíduos Grupo C
e) Identificação e quantificação de resíduos

f) Armazenamento e simbologia

O Manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra
estabelecimento, desde a geração até a disposição final.

Ressalta-se que atualmente a Instituição de ensino possui uma Clínica
Veterinária que recentemente teve seu PGRS - Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos desenvolvido pelo Líder do Grupo de estudos, e encontra-se
em andamento a construção da Clínica Odontológica das Faculdades ICESP
que também terá seu PGRS e poderá ser feito por este GRUPO DE ESTUDOS,
bem como a Farmácia - escola e possível ambulatório da Faculdade ICESP.

Já seriam produtos oriundos do Grupo de Estudos de Saúde Ambiental e
Sustentabilidade, com foco em planejamento e análise de planos de
gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde (PGRSS) em
estabelecimentos da área de saúde do Distrito Federal.

6. Resultados esperados:
Ao final do desenvolvimento do presente projeto de criação de Grupo de
Estudos e Pesquisas, espera-se a compreensão da importância da temática
ambiental na grande área de saúde, e que, os alunos dos cursos de Medicina
Veterinária, Odontologia, Enfermagem, Agronomia e Gestão Ambiental
entendam a importância de se analisar e gerir todo o processo de resíduos de
estabelecimentos de saúde, desde sua origem, passando pelo processo de
segregação/classificação até o correto descarte, planejando toda a parte de
biossegurança (gerenciamento de riscos) e saúde ambiental.
Com o desenvolvimento do grupo de pesquisa espera-se também ampliar a
atuação dos alunos da instituição na pesquisa científica assim como sua produção
acadêmica. No âmbito de extensão espera-se ampliar e concretizar o
conhecimento informal da comunidade local inserida no contexto da área de
saúde com conceitos técnicos científicos e estratégias de manejo e controle de
resíduos desenvolvidas em conjunto com os professores e alunos da instituição.
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