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Introdução  

O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (GRSS) tornou-se 
obrigatório nas instituições que geram tais resíduos devido ao grande 
risco oferecido ao ser humano e ao meio ambiente. A estratégia saúde da 
família (ESF) está voltada para a prevenção, promoção e recuperação da 
saúde e é constituída por uma equipe de saúde que atuam em prol da 
comunidade melhorando sua qualidade de vida. Segundo BRASIL (2004), 
o gerenciamento dos resíduos de saúde envolve as etapas de manejo, 
segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, 
armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, 
coleta e transporte externo e disposição final. A escolha pelo tema se 
justifica pela preocupação com os resíduos contaminados gerados na ESF 
com segregação e descarte incorreto e total despreparo da equipe no 
manejo destes resíduos 

Relatar a importância do Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde na Estratégia Saúde da Família. E os específicos são Citar as 
atividades geradoras de resíduos contaminados na Estratégia Saúde da 
Família; Revisar literatura específica sobre o Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde; e Compreender o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço de Saúde.  

Objetivos 

As atividades realizadas na ESF geram variedades de resíduos 
contaminados e de diferentes grupos, como o A, B e E o que reforça a 
importância do GRSS. Observa-se que os profissionais têm dificuldades 
na realização do gerenciamento de resíduos, muitos por falta de 
conhecimento, outros por desinteresse em realizá-lo e outros pela falta 
de recursos disponíveis e inadequações da instituição quanto às normas 
e principalmente a inexistência do PGRSS. Percebe-se o descaso dos 
gestores quando se trata do PGRSS na ESF, onde nem sempre existem 
sacos plásticos brancos leitosos para o acondicionamento dos resíduos, 
não há locais apropriados para o armazenamento interno destes e o seu 
transporte é inadequado e inseguro no translado para o armazenamento 
externo.  

Resultados 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório realizado por meio de 
pesquisa bibliográfica e relato de experiência. Foram utilizados como 
fonte de consultas revistas científicas, manuais do Ministério da Saúde e 
do Trabalho e redes eletrônicas como SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), Bireme e Google Acadêmico onde foram pesquisadas as 
palavras-chave “enfermagem”, “saúde pública”, “resíduos de serviço de 
saúde” e “plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde”, 
sendo selecionados 40 artigos.  

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 
Conclui-se que com a implantação do PGRSS e disposição de recursos 
adequados, juntamente com treinamento e conscientização dos 
profissionais, pode-se desenvolver uma nova postura diante do 
gerenciamento e colaborar para uma diminuição significativa na parcela 
destes resíduos, com redução do risco à saúde e ao meio ambiente. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) está voltada para a prevenção, 
promoção e recuperação de saúde e é constituída por uma equipe de 
saúde e todos estão expostos a riscos inerentes ao processo do cuidar, 
como a manipulação de materiais potencialmente contaminados que 
fazem parte da sua rotina de trabalho e acidentes com materiais 
desprezados em locais inadequados. De acordo com a Resolução 33/2003 
da ANVISA, os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) são classificados em 
cinco grupos: Grupo A – potencialmente contaminados; Grupo B - 
químicos; Grupo C - rejeitos radioativos; Grupo D - resíduos comuns; e 
Grupo E - pérfuro-cortantes (BRASIL, 2003). São considerados como RSS, 
aqueles produzidos em âmbito hospitalar ou outros locais de serviços 
clínicos. Dentre todas as atividades realizadas na ESF as que geram resíduos 
contaminados são os curativos, vacinas, injeções, coleta de preventivo e 
tratamento odontológico. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde (PGRSS) é baseado em normas científicas, normativas e 
legais, que tem como objetivo minimizar a produção e proporcionar aos 
resíduos gerados um encaminhamento seguro, sendo um documento 
norteador das etapas do gerenciamento que deve ser elaborado de acordo 
com as características e volume dos resíduos gerados.  
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