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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. Acredita-se que é de fundamental importância a
inserção desta temática durante a formação acadêmica, pois estes
profissionais são responsáveis pelo manejo dos RSS. Assim, é possível
minimizar os riscos à saúde ocupacional, animal e do meio ambiente.

BRASIL – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/04. Dispõe sobre o regulamento técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília (DF), 2004a.
BRASIL – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004b.
BRASIL – Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/05. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de
saúde e dá outras providências. Brasília (DF), 2005.
BRASIL – Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/8/2010, página 3. Brasília (DF), 03 ago. 2010.

OBJETIVO

Os estabelecimentos veterinários são considerados geradores de Resíduos
de Serviços de Saúde (RSS) e o manejo destes possui as seguintes etapas:
geração, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno,
armazenamento temporário e externo, tratamento, coleta e transporte
externos e disposição final (BRASIL, 2004a). Cada uma destas etapas apresenta
normas de segurança/proteção para indivíduos e para o meio ambiente, as
quais necessitam ser seguidas pelos proprietários dos estabelecimentos que
prestam assistência à saúde animal, que normalmente são os médicos
veterinários.

Identificar inadequações no manejo de RSS nas etapas de segregação,
acondicionamento e identificação que possam implicar no restante do
manejo.

Neste estudo realizou-se a aplicação de um roteiro de observação direta,
baseado na legislação e normativas vigentes (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2004b;
BRASIL, 2005; BRASIL, 2010), em 37 serviços veterinários, de um universo de
262 estabelecimentos existentes no segmento, segundo a Vigilância Ambiental
em Saúde, de um município da Serra Gaúcha (RS). A listagem fornecida pelo
órgão público foi referente ao mês de setembro de 2013 e a aplicação deste
instrumento foi realizada entre dezembro de 2013 a agosto de 2015.

Para este estudo, realizou-se um recorte de um projeto maior, com foco na
observação direta do manejo de RSS nas etapas de segregação,
acondicionamento e identificação nos serviços selecionados.

Os critérios de inclusão e exclusão dos estabelecimentos para participação
neste estudo foram:

• para inclusão
1) aceitação do médico veterinário responsável pelo local em

participar do estudo;
2) o estabelecimento ser cadastrado como clínica, consultório ou

hospital veterinário.
• para exclusão
1) não aceitação do médico veterinário responsável em participar

do estudo;
2) o serviço não ser cadastrado como clínica, consultório ou

hospital veterinário.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na análise dos registros, se verificou, conforme mostra a Figura 1, que na

maioria dos locais (59,5%), a segregação na origem, ocorre somente com
algumas categorias de resíduos e que se apresentaram relatos dos
profissionais médicos veterinários sobre a realização do transporte de resíduos
químicos, perfurocortantes e infectantes entre os ambientes dos serviços,
para posterior segregação no recipiente de acondicionamento. Outras
inadequações encontradas na segregação foram: reencape de agulhas (48,6%)
e desconexão manual de seringas (48,6%); mistura dos frascos de vacinas e de
fármacos (40,5%); perfurocortantes, químicos e infectantes junto ao resíduo
reciclável (2,7%) e segregação de infectante junto ao resíduo comum (2,7%).
Na etapa de acondicionamento se verificou a necessidade de abertura manual
de recipientes para resíduos infectantes na maioria dos serviços (97,3%),
apresentação da falta de recipientes em diferentes ambientes nos serviços
(81,1%), sendo aqueles para resíduos perigosos os mais preocupantes.
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Figura 1: Porcentagens de estabelecimentos veterinários que apresentam 
inadequações no manejo de RSS nas etapas de segregação, 

acondicionamento e identificação

Fonte: Elaborado por autoras com base nos registros realizados durante a observação direta, 2016.

Também se identificou a existência de recipientes (5,4%) e sacos (62,2%)
frágeis para o acondicionamento de resíduos, a ultrapassagem do limite de
2/3 da capacidade de preenchimento dos sacos (8,1%) e o
reaproveitamento de caixas para perfurocortantes (2,7%). Quanto à etapa
de identificação, não foram encontradas informações sobre a forma de
manejo dos resíduos em nenhum estabelecimento (100%), identificou-se a
falta dos símbolos de risco relacionados aos resíduos químicos (94,6%) e
infectantes (83,8%), a falta de identificação quanto a tipologia na maioria
(54,1%) ou em todas as categorias de RSS (45,5%) e a falta da descrição de
risco em recipientes de acondicionamento para perfurocortantes (24,3%).

Com isso, ressalta-se que a falta de identificação e acondicionamento
adequados propicia a riscos ocupacionais e a inadequação na etapa de
segregação dos RSS, comprometendo a eficácia das etapas seguintes e, em
decorrência, a problemática envolvendo a saúde humana, animal e
ambiental.

FALTA DA DESCRIÇÃO DE  R ISCO EM RECIP IENTES DE  
ACONDICIONAMENTO PARA PERFUROCORTANTES

FALTA DE  IDENTIF ICAÇÃO QUANTO A T IPOLOGIA EM 
TODAS AS  CATEGORIAS DE  RSS

FALTA DE  IDENTIF ICAÇÃO QUANTO A T IPOLOGIA NA 
MAIORIA DAS CATEGORIAS DE  RSS

FALTA DO S ÍMBOLO RELACIONADO AOS RESÍDUOS 
INFECTANTES

FALTA DO S ÍMBOLO DE  R ISCO NOS RESÍDUOS QUÍMICOS

FALTA DE  INFORMAÇÕES SOBRE O CORRETO MANEJO DE  
RSS

REAPROVEITAMENTO DE CAIXAS UTIL IZADAS PARA 
ACONDICIONAMENTO DE PERFUROCORTANTES

UTIL IZAÇÃO DE RECIP IENTES FRÁGEIS  PARA 
ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

É ULTRAPASSADO O L IMITE  DE  2/3  DA CAPACIDADE DE  
PREEENCHIMENTO DOS SACOS

UTIL IZAÇÃO DE SACOS FRÁGEIS  PARA 
ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

FALTA DE  RECIP IENTES DE  ACONDICIONAMENTO EM 
DIFERENTES AMBIENTES E  CATEGORIAS DE  RESÍDUOS 

NECESSIDADE DE  ABERTURA MANUAL  DE  RECIP IENTES DE  
ACONDICIONAMENTO PARA RESÍDUOS INFECTANTES

OCORRE MISTURA DE  RESÍDUO INFECTANTE JUNTO AO 
RESÍDUO COMUM

OCORRE MISTURA DE  RESÍDUOS PERFUROCORTANTES,  
QUÍMICOS E  INFECTANTES JUNTO AOS RESÍDUOS …

OCORRE MISTURA DOS FRASCOS DE  VACINAS E  DE  
FÁRMACOS

DESCONEXÃO MANUAL  DE  SERINGAS

REENCAPE DE  AGULHAS

NÃO OCORRE A SEGREGAÇÃO DE TODAS AS  CATEGORIAS 
DE  RESÍDUOS NA FONTE DE  ORIGEM
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