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1. RESUMO 

Os resíduos hospitalares além de poluir o meio ambiente podem provocar sérias 

doenças se descartados de forma equivocada. Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo investigar se o profissional da equipe de enfermagem recebe 

treinamentos sobre o descarte de resíduos hospitalares e, se os profissionais da 

equipe de enfermagem conhecem a RDC 306/04. Para isso, foram entrevistados 81 

profissionais da área da saúde de uma cidade do interior paulista. Os sujeitos da 

amostra eram de ambos os sexos, de 18 a 65 anos de idade. Os dados da pesquisa 

foram coletados através de um questionário que avaliou o conhecimento dos sujeitos 

da pesquisa sobre descarte de resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS) e RDC 

306/04. Os resultados mostraram que 67,92% possuem curso técnico, 12,81% 

possuem curso superior incompleto e somente 17,27% possuem graduação/pós-

graduação. Sobre a existência de um plano de gerenciamento de RSSS, 62,95% dos 

sujeitos responderam não ter conhecimento sobre o mesmo. A capacitação interna 

dos profissionais deve ser melhorada, já que somente 8,65% dos sujeitos relataram 

receber informações sobre o descarte de RSSS. Os resultados permitem concluir que 

há a necessidade de se discutir o descarte de RSSS com maior frequência nas 

Instituições de saúde, com o intuito de se evitar a poluição do meio ambiente, bem 

como, evitar a propagação de doenças infectocontagiosas. Sendo assim, a educação 

continuada para a equipe de enfermagem visa diminuir o desconhecimento sobre o 

assunto. 

2. INTRODUÇÃO 

Meio ambiente não é apenas o espaço onde os seres vivos existem ou podem existir, 

mas a própria condição para a existência de vida na terra, sendo assim, a conservação 

do ambiente é fundamental para que a vida se desenvolva na sua plenitude 

(BARBIERI, 2011). Com o acelerado processo de desenvolvimento econômico e 

populacional pelo qual o mundo vem passando, é fundamental discutir a temática 

ambiental entre os profissionais da saúde, a fim de que sejam capazes de identificar 

problemas relacionados à questão ambiental, propondo ações resolutivas e 

preventivas, juntamente com a comunidade, procurando amenizar os riscos 

ambientais a que todos estão expostos (BRUZOS et al., 2011). Doi; Moura, (2011) 

entrevistaram 24 enfermeiros sobre o descarte dos RSSS, os resultados mostraram 

que a equipe de enfermagem não possui uma orientação adequada sobre o descarte 



dos RSSS. da Silva; Bonfada, (2012) entrevistaram 17 enfermeiros sobre o impacto 

ambiental do processo de produção dos resíduos sólidos de serviços de saúde. Os 

resultados obtidos mostraram que o conhecimento da equipe de enfermagem acerca 

da temática era incipiente, contribuindo para que impactos negativos no meio 

ambiente fossem gerados. Segundo BEZERRA et al., (2010) o enfermeiro, como 

agente formador de opinião, deve inserir-se no campo da educação para a promoção 

da saúde para a criação de ambientes saudáveis e livres de poluição, além de 

colaborar para a diminuição dos casos de doenças infectocontagiosas. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo verificar se o profissional da equipe de 

enfermagem recebe treinamentos sobre o descarte de resíduos hospitalares, e se os 

profissionais da equipe de enfermagem conhecem a RDC 306/04. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho tem caráter exploratório com abordagem quantitativa. O trabalho foi 

realizado na Cidade de Lins, localizada no interior do Estado de São Paulo. A amostra 

da pesquisa foi composta por 81 profissionais da saúde, entre 18 - 65 anos de idade, 

de ambos os sexos. Os critérios de inclusão desta pesquisa foram: trabalhar em 

hospital, bem como, ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A pesquisa é de caráter não probabilístico e a amostra foi selecionada “por 

conveniência”. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com um 

questionário confeccionado pelos pesquisadores da pesquisa e as entrevistas foram 

realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Lins. O questionário avaliou o 

conhecimento dos profissionais da saúde com relação à RDC 306/04 e se colocam 

em prática as normas de descarte dos RSSS. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados da pesquisa mostraram que os sujeitos entrevistados possuem entre 18 e 

65 anos de idade, 67,92% possuem curso técnico, 12,81% possuem curso superior 

incompleto e somente 17,27% possuem graduação/pós-graduação. Os dados 

mostraram que 16,04% trabalham no hospital a menos de um ano, 53,1% possuem 

tempo de serviço entre 1 – 10 anos na Instituição e 30,86% trabalham a mais de 11 

anos na Instituição. Quando perguntados se conheciam os procedimentos de descarte 

de RSSS, 98,77% dos sujeitos responderam ter conhecimento sobre os 



procedimentos de descarte. Contudo, quando indagados se o hospital possui plano 

de gerenciamento de RSSS, 62,95% responderam não saber e 37,05% responderam 

de forma positiva a pergunta. Posteriormente, foi perguntado aos sujeitos da pesquisa 

a frequência com que recebem capacitações sobre o descarte de RSSS, 22,21% dos 

sujeitos relataram receber uma vez a cada dois anos, 30,84% relataram não receber 

e apenas 8,65% relataram receber informações sobre o assunto todo mês. Quando 

perguntados se as lixeiras estão corretamente identificadas para descarte de material 

biológico, 88,92% dos sujeitos responderam que sim e apenas 11,08% responderam 

de forma negativa a questão. Um dado preocupante é que 7,39% dos sujeitos 

responderam que resíduos biológicos (como sangue e líquidos corporais) são 

descartados diretamente na pia. Entretanto, ainda na mesma questão, 88,92% 

responderam que o material biológico é descartado em saco de lixo branco. Os dados 

referentes ao descarte de perfurocortantes mostraram que os sujeitos da pesquisa 

descartam tais materiais de forma correta, pois 98,77% responderam de forma 

adequada a questão, apenas 1,23% responderam desconhecer o destino do material. 

Os resultados permitem concluir que há a necessidade de se discutir o descarte de 

RSSS com maior frequência nas Instituições de saúde, com o intuito de se evitar a 

poluição do meio ambiente, bem como, evitar a propagação de doenças 

infectocontagiosas. Sendo assim, a educação continuada para a equipe de 

enfermagem visa diminuir o desconhecimento sobre o assunto. 
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