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“GERENCIAMENTO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE UMA UNIDADE 
HOSPITALAR EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO” 
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Os resíduos sólidos quando gerados e manejados de forma inadequada no ambiente, 
podem contribuir para a contaminação do solo, da água e do ar, submetendo as 
pessoas às mais variadas formas de risco de exposição ambiental. Os Resíduos de 
Serviços de Saúde, apesar de representarem uma pequena parcela dos resíduos 
sólidos, são compostos por diferentes tipos de produtos originados nos 
estabelecimentos de saúde, compreendendo desde os materiais perfurocortantes 
contaminados com agentes biológicos, peças anatômicas, produtos químicos e 
substâncias perigosas (solventes, quimioterápico, produtos químicos fotográficos, 
formaldeído, radionuclídeos, mercúrio, etc.), até vidros vazios, caixas de papelão, 
papel de escritório, plásticos descartáveis e restos alimentares. Estes produtos se 
não forem gerenciados de forma adequada, representam fontes potenciais de 
impacto negativo no ambiente e de disseminação de doenças, podendo oferecer 
perigo para os trabalhadores dos estabelecimentos de saúde, bem como aos 
pacientes e comunidade em geral. Portanto, diante da relevância deste tema, está 
sendo realizada uma pesquisa com o objetivo de observar as etapas do processo de 
higienização dos diversos setores, bem como verificar o manuseio da coleta interna 
do lixo hospitalar em uma unidade do recôncavo baiano. Durante a execução da 
pesquisa estão sendo avaliados: o ambiente; a organização e a divisão do trabalho; 
as condições de assepsia; os riscos existentes na realização do serviço e se as 
normas de biossegurança são adotadas pelos funcionários. Com esse propósito, os 
questionários aplicados se destinam aos profissionais da higienização e 
administração, através dos quais serão extraídas informações pertinentes ao tema. 
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