
Inadequações  nas  etapas  iniciais  do  manejo  de  Resíduos  de  Serviços  de
Saúde em estabelecimentos veterinários

Adriane Carine Kappes (PROBIC-FAPERGS), Nilva Lúcia Rech Stédile (Orientador(a))

Introdução:  Os  estabelecimentos  veterinários  são  considerados  geradores  de  Resíduos  de  Serviços  de
Saúde (RSS) e o manejo destes possui as seguintes etapas: segregação, acondicionamento, identificação,
transporte  interno,  armazenamento  temporário  e  externo,  tratamento,  coleta  e  transporte  externos  e
disposição final (BRASIL, 2004). Cada uma destas etapas apresenta normas de segurança e proteção para
indivíduos e para o meio ambiente. Objetivo: Identificar inadequações no manejo de RSS nas etapas de
segregação,  acondicionamento  e  identificação  que  possam  implicar  no  restante  do  manejo.  Método:
Realizou-se  a  aplicação  de  um  roteiro  de  observação  direta,  baseados  na  legislação  vigente,  em  37
serviços  veterinários  de  um  município  da  Serra  Gaúcha  (RS).  Este  estudo  é  um  recorte  de  um  projeto
maior. Resultados: Quanto a segregação se verificou que na maioria dos locais a segregação na origem
ocorre  somente  com  algumas  categorias  de  resíduos  e  que  se  apresentaram  relatos  de  transporte  de
químicos,  perfurocortantes  e  infectantes  entre  os  ambientes  dos  serviços.  Outras  inadequações
encontradas  na  segregação  foram:  reencape  de  agulhas  e  desconexão  manual  de  seringas;
perfurocortantes,  químicos  e  infectantes  junto  ao  resíduo  reciclável;  segregação  de  infectante  junto  ao
comum; mistura de frascos de vacinas com fármacos. Na etapa de acondicionamento se verificou que 81,
1% apresentavam falta de recipientes em diferentes ambientes nos serviços, sendo aqueles para resíduos
perigosos  os  mais  preocupantes.  Também  se  verificou  o  reaproveitamento  de  caixas  para
perfurocortantes, a abertura manual de recipientes para resíduos infectantes, recipientes e sacos frágeis
para  o  acondicionamento  de  resíduos.  Quanto  à  identificação,  esta  foi  encontrada  na  maioria  dos
estabelecimentos  apenas  nos  sacos  para  resíduos  infectantes  e/ou  nas  caixas  para  perfurocortantes.
Descrições de riscos para perfurocortantes foram encontradas em 75,7% dos locais analisados, contudo,
a  forma  de  manejo  dos  resíduos  não  foram  encontradas  em  nenhum  local.  Conclusão:  Nota-se  a
necessidade de realização de capacitações para os profissionais veterinários conhecerem a totalidade do
processo  e  compreenderem  a  importância  do  correto  manejo  desde  as  etapas  iniciais,  já  que  estas
implicam  nas  seguintes.  Assim,  é  possível  minimizar  os  riscos  à  saúde  ocupacional,  animal  e  do  meio
ambiente.
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