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Resumo: O objetivo é apresentar um diagnóstico do gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde (RSS) nos municípios da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema, estado de Mato Grosso do Sul 

– Brasil. A área de estudo perfaz cerca de 46.000 km
2
 e é formada por um conjunto de 25 

municípios, com população urbana total de 553.468 habitantes e taxa de urbanização de 81,92%. A 

pesquisa foi realizada entre 2011 e 2013, com a aplicação de questionários e pesquisa de campo 

para verificação dos dados informados pelas prefeituras municipais e complementação de 

informações, entre outros procedimentos metodológicos. Verificamos que na maioria dos 

municípios os serviços de saúde prestados são de baixa complexidade, mas há muitos problemas no 

gerenciamento dos RSS. Apenas 13 municípios informaram a quantidade gerada, com total de 2,528 

t/dia. A falta de informação em 48% dos casos revela a precariedade em que o gerenciamento 

ocorre, já que se trata de dado fundamental para o planejamento do manejo interno e externo dos 

resíduos. Os dados sobre geração e coleta de RSS, bem como outros (acondicionamento, transporte, 

tratamento, etc.) foram analisados. Concluímos que o gerenciamento ocorre predominantemente de 

maneira precária e parcial. Em geral, há carência de recursos humanos qualificados para orientar a 

gestão dos resíduos nos municípios, não há informações sistematizadas sobre o manejo e, embora 

em alguns casos haja cuidado para a coleta diferenciada dos RSS, eles não recebem tratamento e 

tem o mesmo destino dos demais resíduos sólidos urbanos. Tal situação é grave, pois apenas um 

município possui aterro sanitário. Nos aterros controlados e lixões existentes nos demais casos é 

comum a presença de catadores de materiais recicláveis, o que potencializa os riscos de problemas 

de saúde e evidencia a necessidade de pensar a gestão de resíduos como um problema 

socioambiental complexo, resultante da forma como a sociedade se organiza em suas diversas 

dimensões (econômica, política, cultural). A Lei nº 12.305/10 instituiu a elaboração de planos de 

gerenciamento (PGRSS) por todos os estabelecimentos cujas atividades geram este tipo de resíduo, 

delimitando as responsabilidades de cada agente envolvido. A efetiva implantação do PGRSS e o 

atendimento dos requisitos ambientais, de saúde pública e ocupacional previstos na legislação 

dependem de diversos aspectos, como vontade política, capacidade de regulação e fiscalização do 

Estado e o controle social das políticas públicas, tendo em vista o interesse da coletividade. No 

entanto, na área estudada, a atuação tem se restringido a minimização dos impactos 

socioambientais.  
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Introdução 

 

O gerenciamento adequado de resíduos sólidos resultantes das diversas atividades cotidianas 

tem se constituído como um desafio crescente aos municípios e à sociedade com um todo, 

principalmente devido ao aumento da quantidade e diversidade de materiais, aos impactos 

                                                             
1 Os dados apresentados neste texto são resultados parciais da pesquisa “Geração e Disposição de Resíduos Sólidos e as 

Formas de Organização de Catadores de Resíduos Recicláveis nos Municípios Localizados na Sub-Bacia do Rio 

Ivinhema – MS”, coordenada pelo Prof. Dr. Marcelino de Andrade Gonçalves e realizada com apoio do CNPq.  



socioambientais negativos associados aos resíduos
2
 e às pressões advindas dos avanços na 

legislação e na atuação do Ministério Público e órgãos ambientais. A consciência da grave 

problemática dos resíduos sólidos urbanos no país tem ampliado pouco a pouco a mobilização para 

seu enfrentamento.  

Na evolução do debate acerca dos resíduos sólidos urbanos e o reconhecimento da evidente 

interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento, a discussão sobre os 

resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) está assumindo papel de destaque. Essa preocupação 

resulta do histórico de deficiências no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gerados no país, 

em particular nas etapas de tratamento e disposição (IBGE, 2010), somada às características dos 

materiais que compõem os RSS e seu potencial de riscos à saúde humana e ambiental (BRASIL, 

ANVISA, 2006).  

Os RSS são bastante heterogêneos, constituídos tanto por materiais equiparados aos resíduos 

domiciliares (por exemplo, sobras de alimentos e embalagens descartadas nas cozinhas), como por 

outros com características específicas (patogenicidade, toxicidade e radioatividade). Esses resíduos 

são gerados por estabelecimentos prestadores de assistência à saúde humana ou animal, pesquisa, 

ensino e atividades dispersas que manipulam seres vivos ou suas estruturas, tais como: hospitais, 

clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, farmácias, laboratórios de análises clínicas, casas 

funerárias, entre outras fontes (BRASIL, ABNT, 2004). Neste sentido, embora possuam 

características dos resíduos sólidos em geral, destaca-se na definição deste tipo de resíduo a 

especificidade da atividade de saúde em que são produzidos.   

O gerenciamento dos RSS é fundamental para evitar a ocorrência de danos ao meio 

ambiente e à saúde pública: 

 
O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde constitui-se como 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, dos recursos naturais e do 

meio ambiente. Deve abranger todas as etapas, de planejamento dos recursos físicos, dos 

recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo de RSS. 

(BRASIL, 2006, p. 36) 

 

A responsabilidade pelo gerenciamento de RSS é do estabelecimento gerador e seu 

responsável legal, mas, na prática, é comum que os administradores públicos (sobretudo das 

prefeituras) tenham que fazer ou orientar e fiscalizar este processo. Para facilitar sua condução 

existe uma ampla legislação elaborada principalmente pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de resoluções.    

Tais instituições têm procurado harmonizar as normas federais da área ambiental e da saúde 

pública para o gerenciamento de RSS, com destaque para a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RCD) ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA 358/05 que, entre outros aspectos, classificam 

os resíduos de serviços de saúde. A classificação é essencial para o correto gerenciamento interno e 

externo dos RSS, estabelecendo as diretrizes do manejo em cada uma de suas fases, permitindo um 

encaminhamento dos resíduos de forma segura e eficiente, tendo em vista a proteção da saúde 

ocupacional, a saúde pública e o meio ambiente.    

Essa referência documental e legal para o setor de RSS é relativamente recente. 

Historicamente, a ausência de um regramento harmonioso em nível nacional, somada a dificuldades 

técnicas, políticas e financeiras, entre outros elementos, permitiu que muitos municípios e 

estabelecimentos de serviços de saúde fizessem a gestão de RSS juntamente com os resíduos 

sólidos domiciliares que, por sua vez, também não eram (em muitos casos ainda não são) 

manejados de acordo com as normas técnicas e a legislação. No entanto, tem se ampliado a adoção 

de atenção especial no que diz respeito ao gerenciamento de RSS, principalmente devido aos 

                                                             
2 Contaminação de recursos naturais, prejuízos à saúde pública, trabalho de catadores na segregação de materiais 

presentes nos resíduos, custos do tratamento e disposição, entre outros aspectos.    



índices baixo de tratamento e alto de disposição em vazadouro ou aterro convencional, em conjunto 

com os demais resíduos, conforme abordaremos adiante.      

           

O problema dos resíduos sólidos de serviços de saúde 

 

A quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil tem crescido nos últimos anos e 

tende a continuar crescendo e, no caso dos resíduos de serviços de saúde, isto também ocorre. 

Schneider (2004) afirma que há um crescimento progressivo da taxa de geração de RSS decorrente 

do incremento da complexidade da atenção médica e o uso crescente de material descartável, da 

concentração da população em áreas urbanas e do aumento da expectativa de vida do brasileiro, que 

terão como consequência maior geração de RSS.  

 
Cada vez se necessitará de mais serviços de saúde, com uma população idosa, usuária 

frequente de diversos tipos e níveis de especialidade. Considere-se, ainda, o aumento da 

incidência de doenças oncológicas que requerem tratamento quimioterápicos e 

radioterápicos, cuja periculosidade para o ambiente é inquestionável. (SCHNEIDER, 2004, 

p. 59) 

  

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012, publicado pela ABRELPE, mostrou um 

crescimento discreto nas quantidades de RSS coletados pelos municípios, relativamente a 2011. A 

evolução foi de 237,6 (t x 1000/ano) em 2011 para 245,0 em 2012, no país. No entanto, o panorama 

adverte que a coleta executada pela maioria dos municípios é parcial, pois abrange apenas as 

unidades públicas de saúde, o que contribui para o desconhecimento sobre a quantidade total real 

dos RSS gerada e manejada.        

Os dados oficiais da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, realizada pelo IBGE 

(BRASIL, 2010), apontaram que eram coletadas mais de 8 mil toneladas de RSS/dia e apresentou a 

situação da disposição final destes resíduos no país e por grandes regiões (Figura 1).  

Conforme a Figura 1, 41,8% dos municípios brasileiros que coletavam e/ou recebiam 

resíduos de serviços de saúde informaram dispor tais resíduos em vazadouro (lixão) ou aterro 

convencional, em conjunto com os demais resíduos. Essa prática contraria as normas aplicáveis aos 

RSS, segundo as quais determinadas classes de RSS necessitam de tratamento prévio à sua 

disposição final.  

 

Figura 1 - Proporção de municípios, por destinação final 

dos resíduos sólidos de serviços de saúde, segundo Grandes 

Regiões - 2008  
Fonte: Extraído de IBGE (2010). 



Outros 38,9% dos municípios do país dispõem RSS em aterros específicos para resíduos 

especiais. Dentre esses aterros, 65% são de propriedade de terceiros e apenas 34,9% são das 

prefeituras, o que revela a predominância da terceirização da etapa final de manejo de RSS, a 

disposição. Acreditamos que isso ocorre devido à tendência de contratação por parte das prefeituras 

municipais de empresas especializadas em coleta, transporte, tratamento e disposição de RSS.  

Na Figura 1, também se verifica na observação dos dados por região, que Nordeste e Sul 

destacam-se no contexto nacional, pois apresentam a maior e menor proporção de municípios 

(69,9% e 16,5% respectivamente) com disposição de RSS em vazadouros ou aterros em conjunto 

com os demais resíduos. Já na região Centro-Oeste, onde se situa o Estado de Mato Grosso do Sul, 

a proporção é de aproximadamente 45% e destaca-se que quase 30% dos municípios informaram 

dar outra destinação final aos resíduos de serviços de saúde, e não há informações complementares 

que esclareçam o assunto.      

A disposição de RSS em conjunto com os demais resíduos sólidos urbanos, diretamente no 

solo, sem qualquer tipo de processamento (por exemplo, incineração, tratamento em autoclave ou 

por micro-ondas) constitui um problema socioambiental grave, considerando-se que no Brasil é 

comum a presença de catadores de materiais recicláveis nas unidades de disposição final desses 

resíduos. Na região Centro-Oeste foi registrado a maior proporção de entidades prestadoras de 

serviços de manejo de resíduos sólidos (46,4%) que informaram ter conhecimento da presença de 

catadores em vazadouros e aterros. Na região, os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul se 

destacaram com 57,7% com catadores.                    

Dos 4.469 municípios com coleta e/ou recebimento de RSS apenas 2.613 informaram a 

existência de processamento de tais resíduos, destacando-se: incineração, tratamento em autoclave, 

queima a céu aberto, queima em forno simples, tratamento por micro-ondas e outros; com ressalva 

de que o município pode apresentar mais de um tipo de processamento de RSS.   

A RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/05, assim como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) dispõem sobre a responsabilidade dos 

geradores de resíduos de serviços de saúde pelo seu gerenciamento, desde a geração até a 

disposição final. Em geral, as prefeituras prestavam esse serviço (necessário na rede de assistência à 

saúde pública e extensível aos demais estabelecimentos prestadores de serviços de saúde) e houve 

grande resistência dos geradores (laboratórios de análises clínicas, farmácias, entre outros) em 

assumir tal responsabilidade. Isso ocorreu, em parte, devido aos investimentos/custos que o 

tratamento e disposição representam para os geradores.  

Rezende (2006), com base em Ferreira (2000) e Schepp (1988), afirma que:  
 

A responsabilidade pelo tratamento e destinação dos RSS envolve vultosos recursos 
financeiros e por isso, autores americanos sugerem que epidemiologistas, desvinculados de 

interesses comerciais comecem a buscar soluções realistas para o destino a ser dado a esses 

resíduos sem sobrecarregar os geradores. (REZENDE, 2006, p. 591)  

   

A Política também exige a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde (PGRSS) e atualização das informações nele contidas. O PGRSS é essencial para “reduzir, 

tanto quanto possível, os riscos para a saúde da população atendida, derivados do manejo de 

diferentes tipos de resíduos gerados, especialmente aqueles que, por seu caráter infeccioso ou por 

suas propriedades físicas e/ou químicas, representem um alto grau de periculosidade”. 

(SCHNEIDER, 2004, p. 57) 

O correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, atendendo às normas e 

exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua disposição final, é essencial para a 

proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. Para tanto, entre outros aspetos a serem enfrentados, é necessário ampliar o debate e o 

acesso às informações sobre RSS sistematizadas por órgãos públicos e por pesquisadores. Neste 

intuito, apresentamos um diagnóstico da situação do gerenciamento de RSS na bacia hidrográfica 

do Rio Ivinhema/MS (Figura 2).         

 



 
Figura 2 - Localização dos Municípios na Bacia do Rio Ivinhema – MS. 

 

 Os dados apresentados resultam de pesquisa realizada entre 2011 e 2013, com a aplicação de 

questionários e pesquisa de campo nos 25 municípios da área de estudo para verificação dos dados 

informados pelas prefeituras municipais e complementação de informações, entre outros 

procedimentos metodológicos.   

 

Situação na Bacia do Rio Ivinhema - MS 

 

A área de estudo está localizada na porção centro sul do estado de Mato Grosso do Sul, 

perfaz cerca de 46.000 km
2
 e é formada por um conjunto de 25 municípios: Anaurilândia, Angélica, 

Antônio João, Batayporã, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de 

Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, 

Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Taquarussu e 

Vicentina.  

A taxa de urbanização da população na área pesquisada é de 81,92%, apresentando apenas 

dois municípios com índice de urbanização menor que 50%, ou seja, com população rural maior 

que a urbana: Laguna Carapã e Jateí. A população urbana total é formada por 553.468 habitantes e 

há uma geração de resíduos sólidos domiciliares (RSD) de 466 t/dia. No entanto, deve-se ressaltar 

que há grande diferença na quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados por município
3
 o 

que, consequentemente, se reflete na participação de cada um no total gerado na bacia hidrográfica. 

Por exemplo: as cidades de Dourados-MS e Antônio João-MS se destacam por apresentar a maior e 

a menor geração diária de RSD, 170 t/dia (36,4%) e 0,5 t/dia (0,1%) respectivamente.    

A grande variação na quantidade de resíduos sólidos gerados nos municípios da área 

pesquisada também ocorre no caso dos RSS, conforme consta na Tabela 1.      

 

 

                                                             
3 Tais diferenças ocorrem devido ao número de habitantes, taxa de urbanização, hábitos culturais e de consumo, poder 

aquisitivo, entre outros aspectos.    



Tabela 1: População Urbana, Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Serviços de Saúde nos Municípios 

Localizados na Bacia do Rio Ivinhema-MS - 2011/2012 

Municípios População 

Urbana* 

Resíduos 

Domiciliares 

(T/dia)** 

Geração Média  

Kg/Dia/Hab 

Resíduos de Serviços de Saúde** 

Coletados 

(T/dia) 

 Forma de  

Disposição 

Anaurilândia 4.322 1,2 0,277 0,02 Queima/Forno Improvisado 

Angélica 7.691 6,0 0,780 0,018 Empresa Privada 

Antônio João 6.828 0,5 0,073 0,01 Lixão 

Batayporã 8.331 5,0 0,600 NR Empresa Privada 

Caarapó 18.309 10 0,546 2,0 Vala Séptica 

Deodápolis 10.047 9,0 0,895 0,175 Queima/Forno Improvisado 

Douradina 3.286 5,0 1,521 NR Lixão 

Dourados 181.005 170,0 0,939 1,2 Aterro em Vala/Empresa 

Privada 

Fátima do Sul 16.967 12,0 0,707 0,04 Queima/Forno Improvisado 

Glória de Dourados 7.670 8,0 1,043 NR Queima/Forno Improvisado 

Itaporã 13.290 20,0 1,504 0,80 Vala Séptica 

Ivinhema 17.274 10,0 0,578 NR Empresa Privada 

Jateí 1.871 0,8 0,427 NR Vala Séptica 

Juti 3.925 1,3 0,331 NR Lixão 

Laguna Carapã 2.737 10,0 3,653 0,50 Empresa Privada 

Maracaju 32.224 27,5 0,853 0,05 Empresa Privada 

Naviraí 42.855 46,5 1,085 0,05 Empresa Privada 

Nova Alvorada do Sul 12.286 12,0 0,976 0,4 Empresa Privada 

Nova Andradina 38.786 23,0 0,592 NR Empresa Privada 

Novo Horizonte do Sul 2.660 3,0 1,127 0,01 Queima/Forno Improvisado 

Ponta Porã 62.067 30,0 0,483 0,1 Lixão 

Rio Brilhante 24.557 25,0 1,018 NR Empresa Privada 

Sidrolândia 27.783 25,0 0,899 NR Empresa Privada 

Taquarussu 2.454 1,2 0,458 NR Empresa Privada 

Vicentina 4.243 4,0 0,942 NR Vala Séptica 

NR = Não respondeu. Fonte: * IBGE – 2010; ** Prefeituras Municipais - 2011/2012. 

  

 Destaca-se que os dados sobre resíduos sólidos da Tabela 1 foram informados pelas 

prefeituras municipais e se referem ao total gerado e coletado. Não foi investigada a metodologia 

adotada pelas prefeituras para quantificar tais resíduos e, no caso dos RSS, não há informação 

detalhada sobre as fontes geradoras, mas podemos inferir que as principais são: hospitais, unidades 

básicas de saúde e laboratórios de análises clínicas da rede pública de atendimento à saúde.  

Dos 25 municípios investigados 12 (48%) não informaram a quantidade de RSS gerada por 

dia. A falta de informação revela a precariedade em que o gerenciamento de tais resíduos ocorre, já 

que se trata de um dado fundamental para o planejamento das diversas fases de manejo interno e 

externo dos resíduos.  

 Entre os 13 municípios que possuem informações sobre a geração de RSS o total gerado é 

de 2,528 t/dia. A quantidade de RSS gerada por município varia bastante, dependendo do tipo de 

serviços prestados, número de leitos, entre outros aspectos, mas os critérios utilizados por cada 

município para chegar a esta informação não foram diagnosticados, conforme já afirmamos 

anteriormente.  

 Sobre o acondicionamento dos RSS observamos que são utilizados principalmente dois tipos 

de recipientes: caixas rígidas para perfurocortantes e sacos plásticos diferenciados para os demais 

resíduos. Após o acondicionamento é realizada a coleta interna dos RSS, com seu recolhimento e 

transporte direto para os locais de disposição nos municípios onde não há tratamento ou, nos casos 

em que a quantidade gerada é maior, os RSS são transportados para local apropriado (abrigo) onde 

ficam armazenados aguardando a coleta externa para serem encaminhados para tratamento e/ou 

disposição.  

Nos municípios da área de estudo nem sempre o acondicionamento e o armazenamento 

ocorre de acordo com as normas técnicas, de forma a evitar acidentes, contaminação, presença de 



vetores indesejáveis (por exemplo, moscas e roedores), entre outros problemas. Nas figuras 3 e 4 

observamos situações heterogêneas.    

 

 

Figuras 3 e 4: Armazenamento de RSS aguardando a coleta externa em Laguna Carapã-MS (à 

direita) e Taquarussu-MS (à esquerda). Fonte: Trabalho de Campo, 2011-2012. 

 

 A coleta externa dos RSS a serem transportados para o tratamento ou para a disposição final 

é realizada em 68% (17) dos municípios em veículo exclusivo para este fim, em 20% (5) é utilizado 

o mesmo veículo da coleta de resíduos comum (domiciliares e comerciais), mas em viagem 

específica e, em outros 12% (3) não obtivemos informação.    

Verificamos que na região treze municípios (52%) terceirizaram total ou parcialmente os 

serviços de coleta externa e transporte para tratamento ou disposição de RSS, contratando empresas 

especializadas. Os municípios nesta situação são: Angélica, Batayporã, Caarapó, Dourados, 

Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio 

Brilhante, Sidrolândia e Taquarussu. Nestes casos, as etapas de tratamento e disposição são 

realizadas fora dos municípios que as contrataram. 

A terceirização de etapas do gerenciamento não isenta os responsáveis pelos 

estabelecimentos geradores (públicos ou privados) pelo tratamento e destino dado aos RSS e 

também não garante que sejam atendidas todas as determinações da legislação. Assim, cabe aos 

contratantes o acompanhamento e fiscalização de todo o processo.    

Também observamos que nos municípios de Anaurilândia, Antônio João, Deodápolis, 

Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Juti, Novo Horizonte do Sul e Ponta Porã, que 

juntos representam 36% do total de municípios da bacia do rio Ivinhema, ocorre a queima de 

resíduos de serviços de saúde em fornos improvisados nos locais de disposição de resíduos sólidos 

urbanos (Figuras 5, 6, 7, 8).  

 

 
Figuras 5 e 6 - Fornos utilizados para queima de RSS no lixão em Anaurilândia-MS (à 

esquerda) e Fátima do Sul-MS (à direita). Fonte: Trabalho de campo, 2011-2012.  

 



 
Figuras 7 e 8 - Queima de RSS nos lixões municipais de Deodápolis-MS (à esquerda) e Novo 

Horizonte do Sul-MS (à direita). Fonte: Trabalho de campo, 2012.  

 

A queima de RSS não é um problema exclusivo desta região, pois também foi diagnosticada 

em diversos municípios no Pontal do Paranapanema, interior do estado de São Paulo, em pesquisa 

realizada por Leal et. al. (2004). Em geral, a queima de resíduos nos lixões ocorre na tentativa de 

diminuir os riscos potenciais dos RSS para a saúde pública, mas não garante a desinfecção dos 

materiais e, ainda, causa impactos ambientais. No Brasil esse problema se agrava quando 

consideramos a presença de catadores de materiais recicláveis em lixões e aterros controlados, 

conforme afirmamos anteriormente. Dos 9 casos mencionados, apenas em dois (Antônio João-MS e 

Douradina-MS) não há catadores trabalhando.    

Na área pesquisada também identificamos a queima de RSS no terreno da unidade 

prestadora de serviços de saúde, conforme se pode observar na Figura 9.   

 

 
Figura 9 - Local utilizado para queima de resíduos de serviços de 

saúde em Glória de Dourados - MS.  
Fonte: Trabalho de Campo, 2011.  

 

A prática da queima de resíduos sólidos no Brasil foi incentivada por meio da Portaria 

Ministerial n. 53/1979 que determinava a incineração obrigatória e que foi revogada somente em 

1991 pela Resolução CONAMA 06/91 (SCHNEIDER et al., 2004). Neste contexto, a queima de 

RSS ocorre há muitos anos, em incineradores instalados especificamente para isso, bem como em 

fornos improvisados ou dentro de valas nos locais de disposição de resíduos sólidos urbanos ou 



anexas aos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Mesmo com a revogação da 

obrigatoriedade do uso de incineradores em 1991, a prática da queima de resíduos perdura até os 

dias atuais. 

Alguns municípios adotam outra forma de tratar/dispor os RSS. Na bacia do rio Ivinhema-

MS, quatro municípios (16%) construíram valas sépticas para a disposição dos RSS, são: Caarapó, 

Itaporã, Jateí e Vicentina (Figuras 10 e 11).    

 

  
Figuras 10 e 11 - Vala séptica para disposição de resíduos de serviços de saúde em Jateí-MS (à 

direita) e Itaporã-MS (à esquerda). Fonte: Trabalho de Campo – 2012. 

 

Apesar dos esforços do poder público para tratar e/ou dispor ou resíduos de serviços de 

saúde, em alguns casos, a etapa do transporte dos resíduos ocorre de maneira inadequada, em 

veículos destinados a coleta comum.  

 

Considerações Finais 

 

Apesar das limitações deste estudo, em especial no detalhamento do manejo dos RSS e dos 

riscos potenciais em cada etapa do processo, podemos afirmar que o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde nos municípios situados na bacia hidrográfica do rio Ivinhema-MS ainda ocorre 

predominantemente de maneira precária e parcial.  

Dentre os aspectos que justificam essa afirmação destaca-se inicialmente a carência de 

recursos humanos qualificados especificamente para orientar a gestão nos municípios, seja dos RSS 

ou dos resíduos sólidos urbanos como um todo. A ausência de profissionais com conhecimentos 

técnicos e científicos sobre cada etapa do manejo de resíduos, da geração à disposição, reduz as 

possibilidades do poder público conduzir o gerenciamento de forma segura e eficiente em cada 

município, prevenindo que os riscos se transformem em dano à saúde da população ao meio 

ambiente.        

Em geral, não há informações precisas e sistematizadas sobre as quantidades geradas e, 

embora em alguns casos haja cuidado para a coleta diferenciada dos RSS, eles não recebem 

tratamento e tem o mesmo destino dos demais resíduos sólidos urbanos. A situação se agrava 

quando constatamos que dos vinte e cinco municípios que compõem a bacia hidrográfica do 

Ivinhema apenas um (Dourados-MS) possui aterro sanitário.  

Nos aterros controlados e lixões existentes nos demais municípios é comum a presença de 

catadores de materiais recicláveis. O contato direto dos catadores com os resíduos que contém 

materiais recicláveis potencializa os riscos de problemas de saúde associados ao lixo, o que torna 

evidente a necessidade de pensar a gestão de resíduos como um problema socioambiental mais 

amplo, resultante da forma como a sociedade se organiza em suas diversas dimensões (econômica, 

política, cultural).  

As novas exigências para o gerenciamento de RSS estabelecidas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos preconizam a superação desta situação problemática, em particular no que se 

refere aos RSS, a partir da elaboração dos planos de gerenciamento (PGRSS) que devem ser 



elaborados por todos os estabelecimentos cujas atividades geram este tipo de resíduo sólido. O 

documento é fundamental, pois exige uma nova postura dos agentes envolvidos com os RSS, 

delimitando as responsabilidades de cada um no gerenciamento.  

A efetiva implantação do PGRSS e o atendimento dos requisitos ambientais, de saúde 

pública e ocupacional previstos na legislação dependem de diversos aspectos, entre os quais se 

destacam vontade política, capacidade de regulação e fiscalização do Estado e o controle social das 

políticas públicas, tendo em vista o interesse da coletividade.              

Destaca-se, ainda, que a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC)  

nº 306/04 dispõe que os Estados, Municípios e o Distrito Federal podem estabelecer normas de 

caráter supletivo ou complementar, para cumprir o regulamento técnico da agência para o 

gerenciamento de RSS, adequando-o às especificidades locais. No entanto, até o momento, nos 

municípios do estado de Mato Grosso do Sul houve poucos avanços a respeito. 

No caso dos municípios localizados na bacia hidrográfica do Ivinhema, a atuação tem sido 

no sentido de minimizar os impactos socioambientais. É preciso dar um passo à frente no 

gerenciamento de RSS, coordenando e integrando as ações para a precaução, visando à 

sustentabilidade e a promoção da saúde.                 
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