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RESUMO 

Com o processo de urbanização e industrialização vivenciado mais intensamente 
nos últimos 40 anos, verifica-se um aumento na demanda por atendimento 
médico-hospitalar e laboratorial, uma vez que a assistência à saúde é uma 
condição para obtenção de uma boa qualidade de vida. Neste sentido, ressalta-se 
a necessidade de um correto gerenciamento dos resíduos sólidos de serviço de 
saúde – RSSS, tendo em vista o alto grau de contaminação presente nesse 
material, devido à presença de organismos patogênicos transmissores de 
doenças, podendo ocasionar danos tanto à saúde da população, como também, 
propiciar a contaminação do meio ambiente. Na cidade de Campina Grande/PB, a 
gestão dos RSSS é realizada pela Prefeitura Municipal, cabendo ao poder 
municipal a responsabilidade pela coleta e destinação dos resíduos. Desse modo, 
o presente artigo objetiva diagnosticar o gerenciamento dos resíduos de serviço 
de saúde na cidade de Campina Grande/PB. Para tanto, foram realizadas, além 
do levantamento bibliográfico e documental, visitas a repartições públicas 
municipais, além do registro visual efetuado no local de disposição final dos RSSS 
de modo a enfatizar a gravidade da problemática em questão. Ressaltas-se, que 
no município em estudo tais serviços são realizados em desacordo com as 
normas e legislações vigentes. 
Palavras-Chave: Resíduos de Serviço de Saúde, Poder Público Municipal e Meio 

Ambiente 

 
 
INTRODUÇÃO 

Os serviços de saúde, apesar de serem imprescindíveis ao desenvolvimento humano, 
apresentaram, nas últimas décadas, uma grande inserção de materiais descartáveis nas 
várias etapas dos procedimentos médicos-hospitalares, objetivando um menor grau de 
contaminação dos pacientes por organismos patogênicos. Dessa forma, associado com o 
elevado volume de materiais descartáveis gerados diariamente nas unidades de saúde, 
encontrasse a ausência de um correto gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde por 
parte dos profissionais que lidam diretamente com os resíduos de serviço de saúde em suas 
atividades cotidianas, fato que compromete a auto-sustentabilidade do meio ambiente, tendo 
em vista, conforme destacado pelo IBGE, que a maior parcela dos RSSS gerados no Brasil 
possuem destinação final inadequada, o que põe em risco tanto o meio ambiente como 
também a saúde pública.  

Os resíduos sólidos de serviços de saúde - RSSS são parte importante do total de resíduos 
sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), 
mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Os RSSS são 
classificados em função de suas características e conseqüentes riscos que podem acarretar 
ao meio ambiente e à saúde.  

Apesar da relevância de se estudar e buscar alternativas para a problemática de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde, esta ainda vem sendo pouco trabalhada, ganhando destaque 
legal na década de 1990, o que reforça a importância da pesquisa ora apresentada, cujo 
objetivo foi elaborar um estudo de como a gestão dos RSSS é concebida em duas unidades 
de saúde da cidade de Campina Grande/PB, além de abordar o conhecimento do 
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profissional da saúde, especificamente, da Equipe de Enfermagem e da Equipe de Análise 
Laboratorial dos estabelecimentos pesquisados, sobre os riscos dos Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde – RSSS no cotidiano profissional e a sua relação com o meio ambiente.   

A cidade de Campina Grande/PB, de acordo com a última estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, realizada em 01 de julho de 2005, possui uma população 
de 376.132 habitantes, sendo, portanto, considerada uma cidade de médio porte, além de 
ser um pólo de saúde para a população das cidades circunvizinhas que necessitam de 
atendimento mais especializado. Levando em consideração esse contexto, pode-se concluir 
que a geração de RSSS é proporcional ao número de pessoas que buscam por atendimento 
médico-hospitalar, fato que reforça a importância de correto gerenciamento de tais resíduos. 

Os serviços de coleta e destinação dos resíduos gerados na cidade em estudo são 
realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUR, 03 (três) 
vezes por semana, sendo estes em dias alternados, com exceção do centro comercial, que 
é realizado diariamente sempre no terceiro turno de trabalho – à noite.  

De acordo com o Relatório Mensal da Diretoria de Limpeza Urbana (DULUR) da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos (SOSUR) de Campina Grande/PB, são geradas mensalmente 
12.605,33 toneladas de resíduos, onde, deste total, 32,88 toneladas são de Resíduos 
Sólidos de Serviço de Saúde, o que corresponde a menos de 1% de RSSS. Tal valor 
poderia passar despercebido, se não fosse o potencial de organismos patogênicos existente 
nesses resíduos, fato que contribui para a contaminação da população e do meio ambiente, 
uma vez que os RSSS têm como destino final o “lixão” municipal da cidade em estudo.  

O gerenciamento inadequado dos resíduos de saúde determina impacto negativo no 
ambiente e disseminação de doenças. Nesse contexto, o gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos de Serviço de Saúde torna-se um passo fundamental para minimizar os seus 
impactos. 

OBJETIVOS 

O referido trabalho tem como finalidade refletir sobre o processo de urbanização da cidade 
de Campina Grande/PB, no que concerne especificamente, no caso em estudo, a gestão 
dos resíduos nas diversas esferas que compõem o Poder Público Municipal, responsável 
pela prestação de tais serviços; este levantamento inicial tem por finalidade fornecer 
subsídios para a análise e compreensão dos principais aspectos relacionados à gestão dos 
resíduos sólidos de serviço de saúde – RSSS, sendo esta em âmbito municipal. 

Procedimentos Metodológicos 

Procedimentos Técnicos 

Em se tratando dos procedimentos técnicos adotados, serão utilizados 03 (três) 
procedimentos considerados importantes para o resultado da pesquisa ora apresentada, 
quais sejam respectivamente: 

Pesquisa Bibliográfica - que Para Gil (2007) e Silva e Menezes (2001), pesquisa 
bibliográfica é aquela baseada na análise da literatura já publicada, constituído 
principalmente de livros, artigos de periódicos, revistas, publicações avulsas, imprensa 
escrita e atualmente com material disponibilizado na Internet.  

Pesquisa Documental – enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
de contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental utiliza materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2007, p. 45). 

Levantamento - de acordo com Gil (2007), a pesquisas deste tipo caracterizam-se pela 
interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.  
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Instrumentos de Coleta de Dados 

Para realização da presente pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos 
metodológicos para a coleta de dados: 

a) Aplicação de questionários:  

De acordo com Gil (2007, p. 116) “a elaboração de questionário consiste basicamente em 
traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos”.   

Dessa forma, foi aplicado questionário junta a Secretária de Obras e Serviços 
Urbanos/SOSUR, mais especificamente à Diretoria de Limpeza Urbana, que teve como 
objetivo fazer um levantamento da quantidade de resíduos coletados diariamente na cidade; 
como esta coleta é realizada; a existência de parceria com empresas terceirizadas para a 
realização do serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos; para com isso, 
traçar um panorama do gerenciamento dos RSSS gerados na cidade de Campina 
Grande/PB 

b) Registro Visual 

O registro visual foi realizado, como complementação metodológica, no local de destinação 
final dos resíduos coletados na cidade em estudo. Tal instrumento tem por finalidade o 
enriquecimento da pesquisa ora apresentada, tendo em vista a importância da fotografia na 
pesquisa qualitativa, haja vista, que nem tudo está redigido no discurso direto.  

Análise e Discussão dos Resultados 

A evolução urbana da cidade de Campina Grande/PB: aspectos históricos, 
geográficos e socioeconômicos 

Tendo em vista que um dos fatores que influenciam a geração dos resíduos sólidos são os 
processos de industrialização e a urbanização de uma cidade, necessário se faz, portanto, 
realizar um retrospecto da evolução urbana da cidade em estudo para que, dessa forma, se 
possa obter subsídios que leve a uma compreensão da totalidade da problemática ora 
evidenciada, qual seja, os resíduos sólidos, com ênfase para os resíduos sólidos de serviço 
de saúde. 

A cidade de Campina Grande é uma das mais antigas cidades do Estado da Paraíba. Teve 
seu núcleo inicial em aldeamento de índios Ariús, fixados pelo Capitão-Mor Teodósio de 
Oliveira Ledo, em 1697. O aldeamento logo se converteu em próspero povoado em virtude 
da sua privilegiada situação geográfica. Em 1790 o povoado torna-se vila, sob a 
denominação de Vila Nova da Rainha, através de edital publicado em 06 de abril daquele 
ano, em conformidade à Carta Régia de 22 de julho de 1766.  

Campina Grande conquista sua independência política em 11 de outubro de 1864, pela Lei 
Provincial Nº 137, elevando-se à categoria de cidade. Em 1888, Campina Grande foi 
considerada a mais populosa e próspera localidade do interior paraibano, com cerca de 
4.000 habitantes. Em 1892, possuía aproximadamente 400 prédios; no final do século, cerca 
de 500, continuando seu crescimento vagaroso até atingir 731 prédios em 1907, quando o 
primeiro trem chega.  

Apesar do desenvolvimento econômico apresentado pela cidade, principalmente em 1907, 
com a chegada da estrada de ferro, dando a mesma a posição de império comercial, o 
crescimento populacional até a primeira metade do século XX foi lento e a expansão urbana 
deu-se de maneira espontânea, ou seja, não houve um disciplinamento da urbanização.  

Em 1920, com uma população de 70.806 habitantes, é inaugurada a iluminação pública das 
principais áreas da cidade. Em 1936, Campina Grande já era a principal cidade do interior 
nordestino, contando com uma população de cerca de 100.000 habitantes (GURJÃO et al, 
2000).  
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A cidade de Campina Grande/PB, de acordo com a última estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, realizada em 01 de julho de 2005, tem uma população de 
376.132 habitantes, sendo o segundo município em população do Estado, exercendo 
grande influência política e econômica sobre as cidades circunvizinhas. Esta evolução da 
urbanização pode ser percebida na Tabela 1 que mostra a demografia da cidade de 
Campina Grande/PB, bem como, na Figura 1, que traz a taxa de urbanização da referida 
cidade, até o ano 2000. 

Tabela 1 

Demografia da População de Campina Grande/PB. 

 

 1970 1980 1991 2000 

População Total 195.303.00 247.820.00 326.307.00 355.331.00 

Masculina 91.040.00 116.000.00 152.930.00 168.236.00 

Feminina 104.263.00 131.820.00 173.377.00 187.095.00 

Urbana 167.335.00 228.171.00 307.468.00 337.484.00 

Rural 27.968.00 19.649.00 18.839.00 17.847.00 

Fonte: CENSOS DEMOGRÁFICOS (IBGE) 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

Analisando a Tabela acima, pode-se observar uma evolução no aumento populacional da 
cidade em estudo, ou seja, da década de 1970 para 1980 a população campinense cresceu 
26,9%; esse crescimento chegou a 31,7% entre as décadas d 1980 a 1990 se estabilizando 
na década seguinte, de 1990 a 2000, onde se observou um aumento de apenas 8,9% da 
população local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Taxa de Urbanização da cidade de Campina Grande/PB. 

Fonte: SNIU (2003). 

Os dados mencionados (Tabela 1 e Figura 1) expressam o crescimento da cidade de 
Campina Grande, demonstrando a evolução da sua população nos últimos 30 anos e 
conseqüentemente da sua urbanização, o que valorizou e atraíram ainda mais pessoas 
interessadas em fazer do município seu local de morada, estas atraídas pelas suas 
condições de trabalho, como também de estudos, tendo em vista que a cidade possui 
escolas de nível fundamental, médio e universidades, possibilitando assim, uma melhor 
qualificação profissional.  
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Distante 120 km da capital João Pessoa, a cidade de Campina Grande, está situada na 
Região Geográfica da Borborema, na Messoregião do Agreste Paraibano e na Microrregião 
de Campina Grande, ocupando uma área de 514 km2. A Figura 2 apresenta a localização do 
Estado da Paraíba, destacando a cidade de Campina Grande no contexto de sua 
Microrregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a hierarquia da rede urbana brasileira, Campina Grande se classifica como Centro 
Submetropolitano, ou seja, Campina Grande, juntamente com a capital João Pessoa exerce 
uma grande influência nos municípios vizinhos, esta, tanto de caráter econômico, cultural, 
educacional e social (RODRIGUEZ, 2000). A economia da cidade é baseada na indústria, 
comercio e no turismo de eventos e se destaca das demais regiões do Estado pela sua 
diversidade de atividades culturais, esportivas e especialmente pela boa estrutura 
educacional. 

Quanto aos aspectos sociais, a cidade enfrenta as mesmas dificuldades das demais cidades 
em relação às áreas de saúde, educação e moradia. Campina Grande, de acordo com o 
Censo de 2000, é eletrificada em 90% de suas moradias, com 70% de cobertura da rede 
coletora de esgoto, sendo a cidade abastecida pelo Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), da 
CAGEPA, possuindo uma capacidade total de 418.088.514 m3 de água. 

Existe em Campina Grande, de acordo com o IBGE (2009), um total de 147 
estabelecimentos de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, dentre outros), 
sendo estes distribuídos em: estabelecimentos de saúde federal possuindo 02 (duas) 
unidades; estabelecimentos de saúde estadual com 03 (três) unidades; estabelecimentos de 
saúde municipal totalizando 53 (cinqüenta e três) unidades e estabelecimentos de saúde 
privados: com um total de 89 (oitenta e nove) unidades, perfazendo um total de 5044 (cinco 
mil e quarenta e quatro leitos). 

 

 

 

Campina Grande/PB 

Microrregião de Campina 

Grande/PB 

1. Boa Vista 
2. Campina Grande 
3. Fagundes 
4. Lagoa Seca 
5. Massaranduba 
6. Puxinanã 
7. Queimadas 
8. Serra Redonda 

 

 
Figura 2: Localização do Estado da Paraíba, destacando a cidade de Campina Grande no 
contexto de sua Microrregião. Fonte: Sites: IBGE e City Brazil (acesso em: 15/08/2005) 
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O serviço de limpeza urbana: 

No caso específico da cidade em pauta, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
(SOSUR) realiza 10% da coleta de resíduos da cidade. Os 90% restantes são coletados 
pela empresa terceirizada, tal serviço vem sendo prestado à municipalidade desde o ano de 
1997, sendo atualmente executados pelas empresas LIDER e Montreal, os quais são 
gerenciados e fiscalizados pela SOSUR.   

A SOSUR está estruturada em diversas diretorias e chefias, cada uma delas com suas 
respectivas funções. Tal organização visa um melhor desempenho de suas atividades no 
que se refere à limpeza urbana da cidade, sendo a SOSUR responsável pela prestação dos 
seguintes serviços:  

 Limpeza urbana; 

 Remoção de entulhos; 

 Coleta de resíduos; 
 Disposição final dos resíduos, dentre outros. 

As receitas orçamentárias da cidade de Campina Grande/PB são da ordem de R$ 
279.808.628.651 milhões, cuja fonte de recursos é proveniente de repasse federal, estadual 
e municipal. Na legislação municipal, cabe ao município a execução dos serviços de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos coletados (VIANA, 2002). Na cidade em estudo, a 
taxa pela prestação do serviço de limpeza urbana e/ou coleta dos resíduos é cobrada junto 
ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, que é pago anualmente. No ano de 2006 a 
arrecadação com o IPTU totalizou R$ 3.596.276,652 milhões. Tal montante é responsável 
pelo pagamento dos serviços de coleta, limpeza urbana e destinação dos resíduos 
coletados na cidade. 

No que concerne aos serviços prestados pela SOSUR, a coleta dos resíduos sólidos 
urbanos é feita com regularidade, sendo realizada em dias alternados, 03 (três) vezes por 
semana, com exceção do centro comercial, onde é realizada diariamente, sempre no 
terceiro turno de trabalho – à noite. A cobertura do serviço de coleta corresponde, em 
média, a 90% da malha urbana.   

A SOSUR coleta, mensalmente, 12.605,33 toneladas de resíduos na cidade, o que, 
diariamente, corresponderia a mais de 400 toneladas de resíduos, distribuído conforme a 
Tabela 2.  

Tabela 2: Tipos de resíduos sólidos coletados em Campina Grande/PB 

 

TIPO DE RESÍDUO % COLETADA 

Domiciliar 47% 

Terreno baldio/coleta especial 46% 

Caixa estacionária 3,5% 

Lixo de ponto 2% 

Serviço de saúde 0,5% 

Feira central 1% 

Fonte: PMCG/SOSUR (2005 – grifo nosso) 

 

                                                           
1
 Consulta realizada em: 15 de janeiro de 2009 no site: www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Dados 

referentes ao ano de 2006. 
2
  Idem. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos produzidos pela população da 
cidade de Campina Grande/ PB é apresentada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Campina Grande em 
(%). Fonte: PMCG (2002) 

Tendo em vista que a problemática dos resíduos sólidos é uma questão progressiva, na 
medida em que, o volume de resíduos gerados tende a aumentar ano após ano devido às 
mudanças nos hábitos de consumo, aumento da população, incremento da atividade 
industrial, dentre outros fatores. Fazem-se, necessária, medidas no sentido de atenuar os 
impactos oriundos da má gestão desses resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De acordo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB 2000, realizada pelo IBGE, 
a cidade de Campina Grande/PB possui 90,8% da coleta dos resíduos domiciliares, o que 
resta é queimado (2.6%), enterrado (0.4%), jogado em terreno baldio (5.5%), em rios ou 
lagos (0.3%) e outras formas (0.3%), conforme demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4: Destinação dos resíduos domiciliares na cidade de Campina Grande/PB em 
porcentagem (%). Fonte: PNSB (2000). 

Como a cidade de Campina Grande/PB não dispõe de aterro sanitário, que seria a forma 
mais adequada para a destinação dos resíduos gerados na cidade, nem de outras formas 
de acondicionamento para estes resíduos, os resíduos são dispostos a céu aberto no “Lixão 
do Mutirão”. O “Lixão” é gerenciado pela Prefeitura Municipal, e está localizado na Alça 
Sudoeste, Rodovia BR 230, a uma distância de 08 km do centro urbano, próximo a bairros 
residenciais, a exemplo do Serrotão do Mutirão, e ao aeroporto da cidade João Suassuna. A 
localização do “lixão” municipal está expressa na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Localização do “lixão” municipal de Campina Grande/PB. Fonte: 

ATLAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL (IBGE, 2000 - adaptado). 

No referido local não existe nenhum tipo de controle prévio do que é descarregado, não 
havendo nenhuma preocupação no tocante à saúde publica, em principal, para com a 
população que termina se instalando no interior do próprio “lixão”. Essas pessoas todos os 
dias se misturam aos destroços em busca de alimentos para o seu sustento ou material 
reaproveitável com fins de revenda, e dessa forma, garantir alguma renda para a família. 

4.1. Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde 

Além de reunir um grande e variado número de portadores de doenças, o hospital gera um 
volume de resíduos que são considerados perigosos à saúde e ao meio ambiente, portanto, 
a implantação de ações que minimizem estes impactos é fundamental.  

A realização de procedimentos, executados pela equipe de saúde nos usuários que buscam 
essa assistência, implica na produção de resíduos, que deve ser incluído no gerenciamento 
organizacional desses serviços. Ao normalizar e coordenar a cadeia de eventos que 
envolvem as atividades com os RSSS, tal como acondicionamento, armazenamento, 
transporte e destino final, o hospital estará buscando o máximo de eficiência e de qualidade 
na assistência, com um mínimo de risco para os pacientes, os funcionários, os visitantes e 
para o meio ambiente, reforça Bezerra (1995), conforme determinação da Resolução n° 005, 
de 1993, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que ressalta a 

Estado da Paraíba 
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responsabilidade dos estabelecimentos de saúde, cabendo aos mesmos, o gerenciamento 
dos seus resíduos desde a geração até a disposição final.  

De acordo com a RDC n° 306 da ANVISA, o gerenciamento dos serviços de saúde pode ser 
assim definido: 

Constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a 
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente. 

Dessa forma, entende-se que o manuseio de tais resíduos deve ser efetuado com destreza 
e segurança, objetivando, dentre outros aspectos, a prevenção de acidentes e a qualidade 
de vida dos funcionários envolvidos nessa atividade. 

a) Geração 

De acordo com alguns autores, a quantidade média de resíduos sólidos de serviço de saúde 
gerados em estabelecimentos de saúde é variável, dependendo do tipo de estabelecimento, 
com a quantidade de material descartável utilizado no processo, e com o nível de 
segregação utilizado no estabelecimento, Campos (apud CONFORTIM, 2001) considera 1,5 
kg/paciente/dia; Naime et al (2004) cita uma média de 2,5 kg/paciente/dia, enquanto Claude 
et al (2004) em uma pesquisa realizada com 70 estabelecimentos verificou uma média de 
3,0 kg/paciente/dia. 

Tal variação, como coloca Naime et al (2008), na geração de resíduos,  deve-se ao fato de 
que, em serviços de saúde, especificamente, o grande aumento de demanda verificado 
desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, não foi acompanhado por 
dotações orçamentárias do mesmo porte, e, portanto, geraram uma defasagem na 
administração global do sistema. Além disso, a crescente utilização de materiais 
descartáveis como forma de controle mais eficiente das infecções e outros fatores 
associados, também tem contribuído decisivamente para o aumento da geração de 
resíduos.  

Na cidade de Campina Grande/PB, de acordo com Vasconcelos (2006), a geração dos 
resíduos sólidos de serviço de saúde nos estabelecimentos hospitalares (total de 13 
unidades), durante o período de uma semana, variam de 1.800 kg a 6.000 kg de resíduos, o 
que corresponde, em média, a uma geração diária de 258 a 858 kg/dia.  

Para Petranovich (1991 apud NAIME et al 2008), o volume dos resíduos dos serviços de 
saúde tem crescido a uma taxa de 3% por ano, devido ao fato de que o uso de descartáveis 
aumentou de 5% para 8% ao ano, em função das doenças infecto-contagiosas e da busca 
de melhores condições nos serviços de saúde. Armond e Amaral (2001) referem uma 
estimativa da Associação Paulista de Estudos de Controle de Infecção Hospitalar, onde 10% 
dos casos mais comuns de ocorrência de infecção hospitalar são contaminações pelos 
RSSS, fato que justifica a utilização dos materiais descartáveis por parte das unidades de 
saúde. 

A população brasileira tem se concentrado, cada vez mais nas áreas urbanas e a 
expectativa de vida média do brasileiro vem crescendo. Estes fatores também se somam 
aos anteriores nas justificativas para o aumento da geração de resíduos dos serviços de 
saúde. Também influem na natureza e na quantidade dos resíduos produzidos, fatores 
culturais regionais e procedimentos adotados, que dependem de fatores sazonais e até do 
tipo de alimentação adotado (FORMAGGIA, 1995). 

A coleta dos resíduos sólidos de serviço de saúde na cidade de Campina Grande/PB é 
realizada pela prefeitura municipal ou empresas terceirizadas prestadoras de serviço junto 
ao poder municipal. O que se observa é que, de um modo geral, não está existindo uma 
gestão adequada dos resíduos na cidade, uma vez que se pode observar resíduos expostos 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009  
 

2171 

em diversos pontos da cidade e com o agravante de que os recipientes que são destinados 
para a coleta dos RSSS (infectantes), estão sendo utilizados para deposição de resíduos 
comuns, conforme demonstrado na Figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Recipientes para RSSS sendo mal utilizados no centro da cidade de Campina 
Grande/PB. Fonte: Pesquisa Direta (novembro de 2008) 

b) Tratamento e destinação 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2000), do IBGE, mostra que a maioria 
dos municípios brasileiros não utiliza um sistema apropriado para efetuar a coleta, o 
tratamento e a disposição final dos RSSS. De um total de 5.507 municípios brasileiros 
pesquisados, somente 63% realizam a coleta dos RSSS.  

Dentre as regiões brasileiras, a região sudeste é a que mais realiza a coleta dos RSSS em 
todo o Brasil, perfazendo cerca de 3.130 toneladas por dia, conforme demonstrado na 
Figura 7.  
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Figura 7: Volume de resíduos de serviço de saúde coletados por região do Brasil (em t/dia). Fonte: 
PNSB (IBGE, 2000). 

Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2005, o Brasil apresenta o seguinte panorama no 
tratamento dos resíduos de saúde no Brasil, na Macrorregião Norte: não existia tratamento 
dos RSSS gerados; Macrorregião Nordeste: apenas 15% dos RSSS gerados eram tratados; 
Macrorregião Centro-Oeste: tratava 34,8% dos resíduos de serviços de saúde; Macrorregião 
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Sudeste: observava-se o melhor índice de tratamento do Brasil – 40,6% do total gerado – 
com destaque para o estado de São Paulo que tratava 79% do total gerado; Macrorregião 
Sul: apenas 19,8% dos RSSS gerados eram tratados (NAIME, 2006). 

No que se refere às formas de tratamento adotadas pelos municípios, os resultados da 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2000), do IBGE mostram o predomínio da 
queima a céu aberto (cerca de 20%), seguida da incineração (11%). As tecnologias de 
microondas e autoclave para desinfecção dos RSSS são adotadas somente por 0,8% dos 
municípios. Cerca de 22% dos municípios não tratam de forma alguma seus RSSS.  

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2000), do IBGE, no que 
se refere à destinação final, cerca de 56% dos municípios dispõem seus RSSS no solo, 
sendo que 30% deste total correspondem aos lixões. 

Na cidade de Campina Grande/PB, dos hospitais existentes, apenas 21,4% dos resíduos 
sólidos de serviço de saúde são encaminhados para a incineração, o restante, 78,6% são 
coletados pela Prefeitura Municipal, que destina estes resíduos ao “lixão” municipal. Parte 
deles (infectantes) são enterrados em uma vala séptica existente no referido local, sem 
nenhum tratamento prévio, como forma de minimizar os impactos ocasionados por tais 
resíduos. 

Nesse ambiente, os resíduos são descarregados sobre o solo, a céu aberto, sem que haja 
qualquer controle do meio ambiente e da saúde pública, não sendo possível se fazer o 
controle dos tipos de resíduos despejados, conforme Figura 7. 

 

 

 

Figura 7: Ocupação do espaço do Lixão, Campina Grande/PB. 

Fonte: Pesquisa Direta 

A destinação final é a última fase do processo de gestão dos resíduos de saúde e o de 
maior preocupação, pois conforme relatado anteriormente, na maioria das cidades 
brasileiras, estes resíduos são dispostos de maneira irregular e em Campina Grande/PB não 
é diferente. Tendo os RSSS como destino o mesmo local de deposição dos demais resíduos 
coletados no município, o “lixão” municipal, conforme enfatizado em item anterior.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inexistência de uma destinação adequada não é apenas um problema evidenciado na 
cidade de Campina Grande/PB, mas sim, uma deficiência observada em todo o território 
nacional, onde, muitas vezes, os resíduos dos serviços de saúde não recebem tratamento e 
destinação final adequada e diferenciada conforme sua natureza, tendo por destino final o 
mesmo local utilizado para descarte dos demais resíduos urbanos (BRILHANTE e CALDAS, 
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1999). Bidone e Povinelli (1999) destacam que na maioria das vezes os resíduos sólidos de 
serviços de saúde ficam ao alcance de catadores, elevando a possibilidade de 
contaminação por doenças infecto-contagiosas. 

A destinação incorreta dos RSSS pode ocasionar, ainda, a contaminação do meio ambiente, 
fato que pode ser reforçado por Naime et al (2006, p. 117), ao afirmar que: 

Esta geração de resíduos em geral, e seu posterior abandono no meio ambiente podem 
ocasionar grandes problemas ambientais, que de um lado podem estar relacionados aos 
fatores de proliferação de agentes contaminantes e de outro com o fato de que o aumento 
de resíduos provavelmente implica no consumo de matérias-primas, atualmente escassas 
na natureza. 

Diante das informações expostas no corpo do presente artigo, verifica-se que os serviços 
prestados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB não estão dentro do padrão que 
se é exigido por Normas e Legislações que regulamentam o correto gerenciamento dos 
RSSS. È necessário, portanto, uma reavaliação, por parte dos gestores municipais quanto à 
gestão dos resíduos como um todo, e uma posterior adequação ao que se é recomendado 
como sendo um manejo correto e adequado desses resíduos. 

Neste sentido, ressalta-se a necessidade de maiores investimentos, principalmente em 
capacitações dos funcionários que compõem os setores responsáveis pela gestão dos 
resíduos na cidade de Campina Grande/PB, tendo em vista a importância de se ter um 
manejo adequado dos RSSS, evitando, com isso, os riscos inerentes aos resíduos quando 
estes são mal segregados, acondicionados, transportados e destinados. 
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