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RESUMO 

	As questões relacionadas aos resíduos de serviços de saúde (RSS) remetem diretamente à Saúde Pública e ao Saneamento Ambiental, constituindo-se em preocupação quanto à saúde ocupacional, ao risco de infecção hospitalar e aos impactos ambientais decorrentes do destino destes. A má gestão dos RSS representa risco à saúde, devido à presença de material contaminante, quer seja de origem biológica, química ou radioativa. Há evidências de que nas unidades hospitalares do município de Itabuna, Bahia e especificamente nos seus centros cirúrgicos (CC), existe um desconhecimento total ou parcial das normas e leis específicas sobre o gerenciamento dos RSS. Tal situação evidencia a necessidade da implantação de um plano de gerenciamento de RSS/PGRSS, que enfatize a redução, reutilização e reciclagem, de alguns componentes, particularmente num cenário que amiúde concebe tais resíduos sob a ótica da periculosidade. A pesquisa trata de questões relacionadas aos RSS, analisando e discutindo aspectos referentes ao gerenciamento interno (setor hospitalar gerador) de manipulação desses resíduos (avaliação qualitativa), seus respectivos fluxos, suas características físicas (composição física ou gravimétrica) e investiga no elemento humano o conhecimento que detém sobre os riscos que os RSS oferecem à saúde e ao ambiente dos centros cirúrgicos, em duas unidades hospitalares filantrópicas de grande porte (até 180 leito) que prestam atendimentos eletivos e emergenciais. A avaliação qualitativa foi efetuada mediante inspeções técnicas às dependências dos CC, identificando e classificando os diferentes tipos de resíduos. Observou-se que os resíduos são basicamente dos tipos A e D (CONAMA, 1993), independente da classificação do hospital e dos tipos de cirurgias realizadas. Com exceção dos resíduos perfurantes ou cortantes, que são segregados e acondicionados adequadamente, os demais resíduos gerados são considerados resíduos biológicos (tipo A), pois não há segregação na origem. Para determinação da composição quantitativa, trabalhou-se com todo o resíduo do CC, durante 2 períodos de 14 dias, identificando-se um alto teor de papel e plástico (62%) e a relação direta do volume de resíduo com o nº de cirurgias. Para a avaliação do conhecimento que os funcionários do CC detém quanto aos riscos que os RSS oferecem, foi utilizado um formulário específico. Concluiu-se que é importante elaborar um plano de gerenciamento interno de RSS e estabelecer um plano de treinamento a todos os funcionários do CC, pois um sistema adequado de segregação num setor crítico (CC), impede que os resíduos biológicos, geralmente frações pequenas (11%), contaminem a totalidade dos resíduos, minimizando os riscos sanitários e ambientais.
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