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RESUMO
O presente artigo trata das questões relacionadas à segurança do trabalho na coleta externa dos resíduos dos
serviços de saúde dos pequenos geradores de Goiânia-Go. A abordagem envolve os agentes responsáveis pelo
gerenciamento dos resíduos, tais como a empresa prestadora de serviços, a Comurg, os estabelecimentos
geradores e os próprios trabalhadores.
Foram vistoriados 36 estabelecimentos assistenciais de saúde, dentre drogarias, clínicas odontológicas e
veterinárias, laboratórios e unidades de atendimento básico de saúde da família. Observou-se que apenas 42%
destes possuíam recipientes para acondicionamento dos resíduos; que nos demais, os trabalhadores tinham que
fazer a coleta no ponto de geração; que os resíduos infecto-contagiosos na sua maioria estavam misturados
com resíduos comuns em sacos inapropriados e a maioria dos resíduos perfuro-cortantes estavam
acondicionados em caixas de papelão improvisadas com agulhas saindo do recipiente.
Todos esses aspectos aliados à precariedade nas instalações de apoio da coleta, com o baixo nível de
capacitação dos trabalhadores e a falta de atuação mais efetiva da fiscalização nos geradores de resíduos, tem
colaborado para um registro médio de 2 CAT’s (comunicados de acidentes de trabalho) por mês, onde 95%
dos casos de acidentes tem sido provocados por perfuração dos membros superiores com agulhas.
A recomendação é que se exija dos geradores o correto gerenciamento de seus resíduos conforme RDC n. 306
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); que se faça uma instrução normativa por parte da
Comurg, acerca do acondicionamento dos resíduos para a posterior coleta conforme determinações do Código
de Posturas de Goiânia; que se faça adaptação das instalações de trabalho conforme Normas Regulamentadoras
do Trabalho NR-24 e NR-17; que seja intensificado a capacitação dos trabalhadores e que os mesmos adotem
para si as medidas preventivas e corretivas.
A partir daí pode-se melhorar os aspectos da saúde e da segurança dos trabalhadores bem como sua
produtividade, representando ganhos diversos para os próprios trabalhadores, para a Comurg, para a sociedade
e para o meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador, Coleta Externa, Resíduos dos Serviços de Saúde.
INTRODUÇÃO
Segundo KUIJER & FRINGS-DRESEN, 2004 apud CARDOZO et al (2005), nos EUA, a atividade de coleta
de lixo é a sétima mais perigosa. A relação de risco de morte para o coletor é 10 vezes maior em relação às
demais ocupações americanas, e o transporte de lixo responde por 70% das mortes verificadas no setor. Além
disso, a coleta de lixo condiciona o trabalhador a um quadro mórbido variado, afetando as condições músculoABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
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esqueléticas, o sistema respiratório, o sistema auditivo, o sistema gastrointestinal, além das conseqüências
decorrentes da fadiga.
No Brasil e demais países da América Latina a realidade não é muito diferente, a questão é que não se tem
registros de acidentes e de doenças relacionados principalmente a este tipo trabalho. Falta informação ao
trabalhador acerca de seus direitos e deveres, e ainda falta vontade por parte das empresas que muitas vezes
dificultam o preenchimento de uma CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). A ausência de dados não é
um indicador de segurança e sim de ineficiência e de irresponsabilidade, pois não se pode agir naquilo em que
não se conhece, é preciso detectar o problema para procurar a melhor alternativa para impedir que o mesmo
ocorra.
Diferentemente dos coletores dos resíduos sólidos domiciliares, os coletores dos resíduos dos serviços de
saúde – RSS, sofrem fadiga e exposição a riscos mais frequentes de contaminação biológica e química.
Os estabelecimentos assistenciais de saúde-EAS, não apenas devem se preocupar com o gerenciamento interno
de seus resíduos, e sim com todo o ciclo de vida dos mesmos, desde a geração, passando pelas etapas de
segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento temporário e externo, coleta externa, transporte,
tratamento e disposição final. Exigência esta, bem explícita na Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005, do
Conama, que diz:
“Art. 3º. Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, referidos no
art. 1º. desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de
forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de
responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente,
causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os transportadores e operadores das
instalações de tratamento e disposição final, nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.”
Esta Resolução ainda é mais exigente quando diz que sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei de
Crimes Ambientais conforme descrito abaixo:
“Art. 29. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às penalidades e
sanções previstas na legislação pertinente, em especial na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e
no seu Decreto regulamentador.”.
Por um outro lado, a empresa de coleta é a responsável pelo seu trabalhador e é co-responsável pelo resíduo
gerado nos estabelecimentos assistenciais de saúde.
Os trabalhadores por sua vez, devem ser os mais interessados na promoção de sua própria saúde e segurança,
utilizando os equipamentos de proteção individual – EPI’s, seguindo os procedimentos de segurança
adequados no desenvolvimento do trabalho, se prevenindo, se dispondo a fazer exames periódicos e adotando
todas as medidas pertinentes.
O presente trabalho se propõe a investigar a operação do sistema de coleta externa de RSS em Goiânia, a fim
de se levantar as possíveis causas de acidentes, doenças, desconfortos e estresses nesses trabalhadores a fim de
se encontrar a forma mais viável para desenvolver um trabalho eficiente e seguro. Para isso foi feito um estudo
de caso em Goiânia, com uma pesquisa nos pequenos geradores de RSS quanto à conduta no manejo,
investigações nos dados na própria empresa de coleta e transporte, nos veículos, nos postos de trabalho e
instalações, e ainda entrevistas junto aos trabalhadores envolvidos diretamente e indiretamente neste serviço,
buscando observar o reflexo destes comportamentos na saúde e segurança dos trabalhadores-SST.
Além da investigação dos riscos a que os trabalhadores estão expostos, o trabalho apresenta recomendações
para o gerenciamento seguro dos RSS, por parte dos geradores, empresa prestadora de serviço e trabalhadores,
de forma a garantir a SST da coleta e transporte externos até a disposição final dos RSS. As recomendações
vão desde a segregação e acondicionamento corretos nos EAS; passando pela adoção de medidas preventivas e
corretivas; redimensionamento, higienização e manutenção dos veículos coletores; melhoria na gestão da SST
e demais cuidados com os trabalhadores, com a população e com o meio ambiente.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para conhecermos a situação da segurança destes trabalhadores foi feito um levantamento de cada agente
envolvido na coleta externa dos RSS. Após os levantamentos de dados e conhecido as condições do trabalho e
os riscos, foram feitas as devidas recomendações técnicas conforme legislação e normas pertinentes. A
metodologia do presente trabalho foi feita por etapas conforme descrita a seguir:
PRIMEIRA ETAPA: VISTORIA NOS EAS DE PEQUENA GERAÇÃO DE RSS
Foram vistoriados 2,25% dos EAS, ou seja, 36 dos 1600 geradores existentes em Goiânia, acerca das
condições gerais do acondicionamento e armazenamento externo dos RSS. Era feito uma análise visual acerca
do que é exigido pelas legislações e normas pertinentes para saber se as mesmas estavam sendo atendidas ou
não.
SEGUNDA ETAPA: INVESTIGAÇÃO DE DADOS NO SESMT DA COMURG
Foi feito entrevista com os técnicos responsáveis e ainda investigado os dados em tais documentos: PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 2009); PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – 2008); CAT`s (de maio/2008 a abril/2009); tipos de veículos, condição das instalações e demais
dados relativos à SST.
TERCEIRA ETAPA: INVESTIGAÇÃO COM OS TRABALHADORES DA COMURG
Foi preenchido um questionário pelos próprios trabalhadores e conferido posteriormente para compreender
melhor a forma de trabalho e as possíveis causas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
Tratamento dos dados e avaliação: após os levantamentos de dados e conhecido as condições do trabalho e
os riscos, foram feitas as devidas recomendações técnicas conforme legislação e normas pertinentes.
RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA: VISTORIA NOS GERADORES
Nas legislações municipais não é exigido de forma bem explícita a instalação de lixeiras no logradouro
público, além de outros critérios. O que se pode dizer é que as legislações federais (RDC n. 306 e RDC n. 050
da ANVISA e Resolução CONAMA N. 358), estadual (Portaria 612/97-SES de 25/11/1997) e municipais
(Código de Posturas e Lei 8.741 – 19/12/2008) exigem que todo EAS faça o correto gerenciamento de seus
resíduos, inclusive provendo de recipiente para armazenamento externo dentro das normas sanitárias vigentes.
Em Goiânia, convencionou-se a prática de se instalar lixeiras com tampas e cadeados, com identificação para
RSS. A Comurg por meio do Código de Posturas Municipal – Lei Complementar n. 014, 29/12/1992, capítulo
VIII, artigo 27, parágrafo 1º, pode e deve criar inclusive normas exigindo a conduta correta dos
estabelecimentos para que a mesma faça a coleta dos RSS, caso contrário, ela pode se recusar a coletar e ainda
comunicar o fato para a fiscalização competente que segundo o artigo 81 da Lei Municipal n. 8.741 de
29/12/2008 pode advertir, cancelar o alvará de autorização sanitária, fazer interdição e/ou aplicar multa de 10
(dez) UVFG (Unidade de valor fiscal de Goiânia) para aqueles que descumprirem as exigências legais
sanitárias relativas ao gerenciamento de resíduos gerados.
A existência de lixeiras instaladas em locais de fácil acesso ao veículo coletor de resíduos acelera a coleta,
representando maior produtividade e segurança ao trabalhador que percorrerá a menor distância. Além do
mais, a lixeira fechada com cadeado, estanque com recolhimento de chorume, identificada para resíduos
biológicos promove a proteção ao meio ambiente, ao trabalhador da coleta externa e à própria população que
transita nestes locais. Contudo, as vistorias mostraram que apenas 42% dos pequenos geradores possuíam
lixeiras, conforme Figura 1.

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

3

X Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental

Pequenos Geradores de RSS com Lixeira /
Goiânia-GO

SIM; 16; 42%
NÃO; 22;
58%

Figura 1 – Pequenos Geradores de RSS com Lixeira / Goiânia-GO (Ano 2009).
LOCAL DE ARMAZENAMENTO EXTERNO DOS RESÍDUOS
Percebeu-se que, em relação ao local de armazenamento externo dos resíduos, existem 2 casos relatados: caso
dos pequenos geradores que possuem lixeiras e o caso dos pequenos geradores que não possuem lixeiras.
CASO 1: PEQUENOS GERADORES QUE POSSUEM LIXEIRAS
Observou-se que a maioria apresentava estado de conservação de regular a bom, conforme Figura 2; 94%
possuíam cadeados; 94% não possuíam estanqueidade, não possuía válvula para limpeza e retirada do chorume
e por isso apresentavam vazamento do mesmo; 81% apresentavam sinalização com cores e símbolo específicos
para risco biológico; 88% localizavam-se em áreas de fácil acesso à coleta externa, geralmente na calçada; em
6% havia limpeza regular com lavagem da lixeira.
Estado de Conservação das Lixeiras dos
Pequenos Geradores de RSS / Goiânia-GO

Ótimo; 1; 6%

Péssimo; 0;
0%
Ruim; 3; 19%

Bom; 6; 38%

Regular ; 6;
37%

Figura 2 – Estado de Conservação das Lixeiras dos Pequenos Geradores DE RSS.
Avaliou-se que a falta de estanqueidade pode representar risco de contaminação biológica à população em
geral e ao meio ambiente por meio da percolação do chorume resultante dos RSS nos logradouros públicos e
no sistema de drenagem pluvial. Os 6% das lixeiras que não possuíam cadeados, num universo de 1600
geradores, representam 96 estabelecimentos geradores de riscos de acidentes para a população em geral, o que
por si só já merece uma maior atenção.
CASO 2: PEQUENOS GERADORES QUE NÃO POSSUEM LIXEIRAS
Observou-se, Conforme Figura 1, que 58% dos estabelecimentos visitados não possuem lixeiras e que nestes
locais o trabalhador da Comurg precisa entrar nas dependências do estabelecimento para coletar os resíduos, o
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que torna o trabalho mais demorado, mais cansativo e com maior risco de acidentes. Nestes locais muitas vezes
os pisos são escorregadios, apresentam desníveis, a distância percorrida é grande, principalmente em
estabelecimentos localizados em edifícios verticais que ora possuem elevadores e ora possuem somente escada
para o acesso interno. O risco também é aumentado quando se tem acondicionamento de resíduos infectocontagiosos em sacos com fácil ruptura e resíduos perfuro-cortantes em caixas de papelão improvisadas com
material saindo do recipiente, conforme mostra Figura 3 e 4. Neste último caso, o trabalhador ao carregar este
material perigoso, se expõe a um risco maior de acidentes com ele próprio e com o público em geral.

Figura 3 – Acondicionamento inadequado de resíduos perfuro-cortantes / Goiânia-GO (Ano 2009).

Figura 4 – Detalhe do Tipo de Acondicionamento de resíduos perfuro-cortantes / Goiânia-GO.
Em clínicas odontológicas e laboratórios com acesso direto ao logradouro público, o trabalhador coleta os RSS
diretamente das mãos do funcionário do estabelecimento, que na sua maioria, não utiliza nenhum tipo de EPI;
enquanto que nos EAS distantes do logradouro, o trabalhador faz o recolhimento no local de geração. Nas 4
unidades de atendimento básico de saúde da família-UABSF, não existia abrigo ou lixeira especificada de
acordo com RDC 306 da Anvisa, conforme mostra o Quadro 1, o qual detalha as formas de armazenamento e
os riscos.

Figura 5 – Coleta no contêiner encontrado em uma UABSF.
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Figura 6 – Depósito improvisado num UABSF
Na Figura 5, O contêiner é lavável, resistente, estanque, com válvula no fundo para retirada de líquido, com
cadeado, com identificação correta para resíduos biológicos, contudo apresenta o inconveniente do
trabalhador flexionar toda a coluna vertebral para retirar o resíduo no fundo, o que aumenta o contato do
trabalhador com contaminantes presentes nos resíduos. Inclusive em abril de 2009, teve um caso suspeito na
Comurg de um trabalhador infectado na perna por encostar em contêiner hospitalar contaminado. Na Figura 6,
o local distante da via pública, instalado no fundo da unidade, possui um depósito qualquer onde se armazena
material de construção, outros tipos de materiais e também resíduos; o local aberto, sem restrição de acesso,
próximo a área de atendimento ao público em geral, inclusive de crianças e idosos; o local não é identificado
para armazenamento de resíduos e não é impermeabilizado.

Figura 7 – Armazenamento de RSS num UABSF.

Figura 8 – Armazenamento de RSS numa UABSF
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Na Figura 7, o local de armazenamento é aberto, sem restrição a terceiros, sem identificação, sem
impermeabilização; o coletor de resíduos também não tem identifcação, nem cor apropriada; os resíduos
comuns estão no mesmo espaço que os resíduos biológicos; e o local está no fundo da unidade.distante da via
pública. Na Figura 8, o recipiente de papelão é o correto para acondicionamento de perfuro-cortantes; a
UABSF não possui local de armazenamento, o trabalhador da Comurg tem que coletar o resíduo no próprio
local de geração do mesmo, o que torna perigoso a entrada desse trabalhador no ambiente hospitalar podendo
levar contaminação para dentro da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que fica distante da via, há risco
tanto para o público do hospital quanto ao trabalhador da Comurg neste percurso; por motivo de economia, o
material é recolhido somente depois do descartex cheio.
DEMAIS SITUAÇÕES RELACIONADAS AOS RESÍDUOS

SITUAÇÃO 1: EXISTÊNCIA DE RESÍDUOS NO MOMENTO DA COLETA
Foram recolhidos resíduos de 18 dos 36 estabelecimentos visitados, ou seja, 50% deles possuíam resíduos e 50
% não possuíam resíduos no momento desta coleta. Este dado encontrado abre algumas hipóteses:
• a rota pode estar mal dimensionada o que faz com que o veículo vá até o estabelecimento mais vezes do
que o necessário;
• isto pode estar ocorrendo apenas neste trecho ou também nos demais trechos;
• este fato pode ter acontecido somente neste dia como pode estar acontecendo com freqüência em outras
rotas e em outros dias.
A partir destas hipóteses é possível afirmar que é necessário realizar novas amostragens neste trecho e nos
demais para que se faça um estudo de dimensionamento da rota dos veículos. Um bom dimensionamento da
rota, com coleta regulares e número de viagens adequadas, também pode diminuir o desconforto, o stress e o
risco de acidente, pois tanto o motorista quanto o trabalhador coletor pode realizar o serviço com mais
agilidade, conforto e segurança.
SITUAÇÃO 2: SEGREGAÇÃO
Com relação aos resíduos encontrados nos estabelecimentos visitados observou-se que:
• em apenas 28% dos casos os resíduos estavam segregados corretamente, nos outros 72% dos casos os
resíduos químicos, biológicos e comuns estavam misturados e acondicionados no mesmo recipiente, na sua
maioria, sacos plásticos brancos de qualquer espécie. Quando o volume de perfuro-cortantes era maior, os
mesmos ficavam acondicionados no interior dos estabelecimentos em caixas de papelão reforçado do tipo
descartex, e ao serem dispostos para a coleta externa, os resíduos eram transferidos para caixas de papelão
comum, ou seja, o descartex era utilizado para cumprir a legislação sanitária dentro do estabelecimento, no
entanto, o quesito SST da coleta externa não era atendido com uso de caixas improvisadas, inadequadas e
perigosas;
• em 22% dos 18 estabelecimentos que possuíam resíduos, os resíduos possuíam material comum (reciclável
e/ou não reciclável), considerado resíduo residencial e que deveria ser acondicionado em recipiente para a
coleta residencial. Outro ponto importante a ser observado, é que a presença de resíduos comuns nos RSS
aumenta o volume dos mesmos, e desclassifica-os. Com isso o volume de material contaminado também é
aumentado e consequentemente o poder público terá um gasto maior no gerenciamento desse material que
poderia ir normalmente para a coleta convencional que é mais barato e com menor risco biológico.
SITUAÇÃO 3: ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Com relação aos resíduos químicos foram encontrados os mesmos em 4 estabelecimentos dos 18 que possuíam
resíduos. Nestes 4, 25 % estavam acondicionados corretamente em recipiente sem vazamento, lacrado e com
identificação de resíduos químicos.

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

7

X Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental

SITUAÇÃO 4: ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS DO TIPO INFECTOCONTAGIOSOS
Com relação a estes resíduos, apenas 44% estavam acondicionados em sacos plásticos apropriados conforme
critérios da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Destes sacos, 83% estavam fechados e
amarrados; 78% estavam cheios até no máximo 2/3 (dois terços) do volume total e 94% estavam inteiros, sem
rasgamento e sem estar vazando líquidos.
SITUAÇÃO 5: ACONDICIONAMENTO
PERFURO-CORTANTES

DE

RESÍDUOS

BIOLÓGICOS

DO

TIPO

Dos estabelecimentos visitados, 14 possuíam no dia da coleta, resíduos biológicos perfuro-cortantes dos quais
apenas 4, ou seja, 22%, estavam acondicionados corretamente em caixas de papelão reforçado do tipo
descartex, conforme o que é exigido pela legislação. Nos demais casos estes resíduos foram encontrados em
caixas de papelão, conforme Figura 3 e em sacos plásticos misturados com resíduos infecto-contagiosos e
recipientes plásticos como garrafas PET. As caixas de papelão possuem inconvenientes de não conseguirem
evitar rasgamento ou perfuração por parte destes materiais o que muitas vezes tem ocasionado acidentes nos
trabalhadores, conforme mostra a Tabela 2 acerca das CAT`s registradas no SESMT da Comurg.
Observou-se que os maiores problemas encontrados neste levantamento, em relação aos EAS diante do
gerenciamento adequado e seguro foram os mesmos encontrados em 64 notificações da Vigilância Sanitária
Municipal no período de 2001 a 2003, conforme cita NUNES (2004), que são a não segregação, tratamento
inadequado e o mal acondicionamento dos RSS.
Diante disso, recomenda-se aos EAS de pequena geração de resíduos que:
• no caso de possuir lixeiras, façam a devida conservação e limpeza das mesmas regularmente e que
providenciem cadeado com cópia da chave ao trabalhador da Comurg;
• os EAS façam a segregação correta dos resíduos, acondicionem os resíduos infecto-contagiosos em sacos
plásticos na cor branca, com símbolo de infectante, cheios até no máximo 2/3 do seu volume total, amarrados e
com resistência mínima a rasgamento, conforme especificações da ABNT e RDC 306 da Anvisa;
seja instalado lixeiras, para estabelecimentos que não possuem, ou outros tipos de recipientes ou locais de
armazenamento externo próximos ao acesso dos veículos coletores, onde o trabalhador da Comurg não
necessite percorrer grandes distâncias, principalmente quando estas forem dentro das instalações prediais dos
estabelecimentos, com acesso por escada ou elevador, ou em locais de acesso ao público, dentro das exigências
legais e sanitárias pertinentes.
RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA: INVESTIGAÇÕES NA COMURG
A Comurg possui SESMT dimensionado corretamente de acordo com Norma Regulamentadora NR-4 do
Ministério do Trabalho. Por possui um número de grande de funcionários com diferentes atividades, dividiu-se
a companhia por áreas, onde em cada uma delas possui uma CIPA diferente. O serviço de coleta externa dos
RSS da Comurg possui cerca de 12 trabalhadores, sendo 5 motoristas e 7 coletores. A coleta é feita por 3
veículos, sendo 1 caminhão do tipo compactador que está substituindo um caminhão, em manutenção,
especializado em coleta dos serviços de saúde nos médios, grandes e macros geradores. Os demais veículos
são 2 fiorinos que coletam RSS dos pequenos geradores de Goiânia. O caminhão e um dos fiorinos trabalham
em 2 turnos. Todos os procedimentos de gestão da SST é realizado pelo SESMT que realiza os seguintes
trabalhos:
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS E ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE
O SESMT realiza elaboração e implementação do PCMSO e do PPRA. Não é realizado ordens de serviço
porque muitas das vezes ocorre falta de EPI`s para alguns trabalhadores, devido ao atraso nas licitações
públicas. Para os trabalhadores do serviço de coleta de RSS é pago pela Comurg o adicional de 40% sobre o
salário base conforme é exigido pelo Anexo 14 da NR-15 que define essa atividade como de risco de grau
máximo.
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EXAMES REALIZADOS E IMUNIZAÇÃO
De acordo com o PCMSO são realizados para os trabalhadores da coleta de resíduos os exames e imunização
descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Cronograma do PCMSO aos trabalhadores da coleta de RSS / Goiânia –GO (Ano 2009)
Periodicid
Função Riscos Profissionais
Agentes
ADM.
PER.
MF RT DEM
ade
Postura
Ergonômico
EC
EC
EC EC
inadequada
Movimentos
Biológico
Hemograma
EL
EL EL
repetitivos
Coletor
Anual
EC
Rx
Glicemia de
Ruído
coluna
jejum
De acidente
total
Radiação solar /
RX coluna total
AP/P
umidade
Legenda: Adm= Admissional, Per= periódico, Dem= Demissional, MF= Mudança de Função, RT= Retorno ao
Trabalho, EEF= Exames Específicos da Função, EL = Exames laboratoriais, EC = Exames clínicos ; RXT =
Radiografia de Tórax,
DISTRIBUIÇÃO DE EPI’S
A Comurg distribui os seguintes EPI`s aos trabalhadores:
• Calçado de segurança tipo bota - CA 16498 / válido até 23/06/2011;
• Luva de segurança contra agentes mecânicos e químicos - CA 1713 / válido até 04/05/2011;
• Respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial A-I para vapores orgânicos – CA 14781 / válido
até 02/03/2011;
• Vestimenta de segurança tipo avental – CA 11793 / vencido em 20/12/2008;
• Óculos de segurança - CA 14289 / vencido em 01/03/2009;
• Macacão. Equipamento não tem CA;
• Boné com protetor de pescoço. Equipamento não tem CA;
•
Vestimenta de segurança tipo capa – C.A.16.269 / 22/03/2011;
• Respirador purificador de vapores orgânicos – C.A. 14.104 / válido até 5/12/2003.
Pelo que se observa, os EPI`s são apropriados à proteção do trabalhador para sua função, contudo alguns estão
com C.A.`s vencidos.
ACIDENTES DE TRABALHO REGISTRADOS
Todos os acidentes de trabalho e de trajeto comunicados à Comurg são registrados, conforme mostra Tabela 2.
Tabela 2 – Número e Tipo de CATs de abril de 2008 a março de 2009 na Comurg / Goiânia –GO
2008
2009
Trabalhador Tipo de CAT Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Total
Típico
56
37 45 41 47 56 48 33
62
54
53
71
603
Todos os
Trajeto
15
12
9
8
15
3
12
7
7
10
15
18
131
Trabalhadores
Nulos
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Típico - Coleta
3
1
0
1
1
1
1
0
6
3
2
1
20
RSS
Coletores de
RSS

Porcentagem de
Típico - Coleta
5%
RSS em relaçao
ao Típico

3%

0% 2%

2%

2% 2%
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A Tabela mostra que o número de CAT’s relacionadas a acidentes típicos na coleta de RSS representa 3% do
número de CAT’s de acidentes típicos, contudo se considerarmos uma média mensal de 2 CAT’s para um total
de 12 trabalhadores este número se torna alto, como mostrou as CAT’s do mês de dezembro de 2009 onde
registrou-se 6 CAT’s com 50% dos trabalhadores acidentados. Observou-se nas CAT`s que a maioria dos
acidentes, cerca de 95% dos casos, ocorreram devido a perfuração na mão com agulhas de seringas diversas, e
apenas 5% com cacos de vidro. Considerando este fato, juntamente com as formas de segregação de perfurocortantes inadequadas, conclui-se que é preciso sensibilizar e orientar os EAS, exigir por meio de fiscalização
e notificação dos trabalhadores acerca do mal acondicionamento e má segregação dos resíduos a fim de que o
poder público exija destes estabelecimentos o cumprimento da RDC 306 da Anvisa.
PRIMEIROS SOCORROS E EMERGÊNCIAS
No caso de ocorrência de acidentes é indicado ao trabalhador comunicar a Comurg que envia uma de suas
ambulâncias ao local e faz o encaminhamento do acidentado para qualquer unidade de saúde da rede pública
mais próxima. O SESMT possui profissional habilitado em prestar primeiros socorros. Disseram ter curso de
primeiros socorros ministrados pelo SEST/SENAT, 2 dos motoristas, contudo a Comurg não comprovou isto e
o veículo não tem kit de primeiros socorros.
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO
O SESMT realiza treinamento sobre prevenção e cuidados especiais à SST, contudo os mesmos são raros e
precisam ser mais intensificados, juntamente com palestras sobre alcoolismo, drogas, higiene pessoal, doenças
sexualmente transmissíveis, uso e importância de EPI`s, dentre outras. A falta regular de treinamento ocorre
devido à dificuldade de destinar tempo suficiente ao trabalhador para esta ação de extrema importância, que
sempre está envolvido com o trabalho em si. É importante relatar que a Comurg fornece, após horário de
trabalho, educação de adultos por meio de programas educacionais conveniados com a Secretaria Municipal de
Educação, o que é positivo.
VEÍCULOS
As Figuras 9, 10, 11 e 12 mostram os veículos do tipo Fiorino utilizados na coleta de RSS de pequenos
geradores.

Figura 9 - Fiorino para transporte de RSS n. 2291-7.
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Figura 10 – Cabine para transporte de RSS da Fiorino n. 2291-7.
Observa-se que existem alguns critérios atendidos quanto à operação e manutenção do veículo n. 2291-7 tais
como: manutenção realizada com freqüência regular, identificação dentro das normas internacionais de
transporte de resíduos biológicos infectantes, possui sirene e giroflex, possui ferramentas para descarga, cabine
é revestida internamente com material isolante e impermeável, cabine de resíduos é isolada da cabine do
motorista, possui rádio e não compacta os resíduos. Contudo, existem outros aspectos que não atendem as
legislações e normatizações, tais como: o fato da carroceria não possuir reservatório de chorume, o veículo não
possuir kit básico de primeiros socorros e o fato da ocorrência de odor forte e intenso na cabine do motorista.

Figura 11 – Fiorino para transporte de RSS da fiorino n. 45.613.

Figura 12 - Cabine para transporte de RSS da fiorino n. 45.613.
Quanto ao veículo n. 45.613 observou-se que existem critérios que atendem a legislação. São eles: manutenção
realizada com freqüência regular, possui ferramentas para descarga, cabine de resíduos sem contato com
cabine do motorista, possui rádio e o veículo não compacta os resíduos. No entanto existem muitos critérios
que não atendem ao exigido, tais como: não possui identificação dentro das normas internacionais de
transporte de resíduos biológicos infectantes, não possui sirene e giroflex, revestimento com material liso mas
que possui arestas que permitem infiltração do chorume no veículo e ainda a saída do mesmo, veículo não
possui kit básico de primeiros socorros e o fato da ocorrência de odor forte e intenso na cabine do motorista.
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Ambos os veículos são higienizados no final do turno diário com água e sabão.
INSTALAÇÕES FÍSICAS DE APOIO
Os trabalhadores tem como instalação de apoio, a garagem da coleta localizado na GO-070, Km 3, Chácara
434 – São Joaquim, que possui garagem com estacionamento, manutenção e higienização dos veículos,
vestiário e banheiro, refeitório, cozinha, sala administrativa e de segurança do trabalho, almoxarifado.

Figura 13 – Refeitório mal iluminado e com mesas e cadeiras insuficientes.

Figura 14 – Armazenamento inadequado de pneus.

Figura 15 – Risco de choque elétrico ou incêndio.
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Figura 16 – Banheiros precisam atender a NR-24.
As Figuras 13, 14, 15 e 16 mostram que as instalações precisam de uma reforma geral e adequações para
atendimento à NR 24 que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, e ainda realizar
lavagem regular da caixa d`água e comprovação da disposição de água tratada nos padrões de potabilidade
definidos pelos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, dispor de área adequada para armazenamento de
pneus, realizar combate de pragas transmissores de doenças e dispor de sistema de combate a incêndio, dentre
outras.
Espera-se que tais adequações sejam realizadas conforme proposto no PPRA 2008. Contudo nota-se que
muitas providências tem sido tomadas pela Comurg para adequação das instalações e provimento da SST
dentro das exigências legais e sanitárias. Em junho deste ano, foi disponibilizada lavagem da roupa de trabalho
por uma lavanderia terceirizada, o que representou uma grande melhoria na SST e de sua família, o que antes
era realizado na casa do trabalhador.
Diante do levantamento realizado, recomenda-se à Comurg que:
• seja realizado estudo para dimensionamento das rotas de coleta dos RSS;
• crie uma instrução normativa exigindo dos EAS o correto acondicionamento e armazenamento dos RSS
dentro de critérios técnicos de segurança para a coleta;
• faça adequações nas instalações da garagem da GO-070, conforme previsto pelo PPRA 2008 para
atendimento à NR-24 e NR-17;
• que seja adequado o veículo tipo Fiorino n. 45.613 às exigências legais;
• que seja ministrado mais cursos sobre SST e que seja disponibilizado EPI aos trabalhadores com C.A. no
prazo de validade;
RESULTADOS DA TERCEIRA ETAPA: INVESTIGAÇÃO COM OS TRABALHADORES
Entrevistou-se 7 dos 12 trabalhadores e conferido algumas das informações com técnico de segurança
responsável e SESMT, onde observou-se que:
QUANTO AO PERFIL DO TRABALHADOR
Todos os trabalhadores são do sexo masculino, possuem idade média de 32 anos, o mais novo com 23 anos e o
mais velho com 43 anos. Dos 7 trabalhadores, 1 fuma e outro ingere bebida alcoólica; 6 são casados; 1 usa
transporte público e 6 possuem transporte particular, sendo 2 que possuem moto, 2, carro, e 2, bicicleta; quanto
ao grau de escolaridade a maioria possui apenas o ensino fundamental e o restante estudaram até o ensino
médio.
QUANTO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Os trabalhadores da coleta e transporte dos RSS estão no máximo 2 anos neste tipo de trabalho. Como se pode
observar o período de permanência neste tipo de serviço é muito pequeno, isto se deve a vários motivos: ora
porque muitos dos trabalhadores são demitidos pela companhia devido a problemas administrativos; ora
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porque muitos pedem demissão por não conseguirem ficar muito tempo desempenhando esta função; e ora
também porque muitos são afastados por questões de saúde, não podendo realizar a função. Acerca de
treinamento para realizar o serviço 4 dizem que receberam; 5 dizem que receberam palestra sobre SST; 6
dizem ter recebido treinamento sobre uso de EPI`s; e realmente todos recebem EPI`s. Todos disseram que
usam o EPI, dado que foi comprovado, onde todos usavam macacão, botas, luvas, boné, sendo que a mascara
respiratória é colocada somente na abertura da cabine de resíduos, enquanto que os óculos de proteção não são
utilizados e a capa de chuva é usada em períodos chuvosos. O pouco uso destes EPI’s se deve porque os
mesmos incomodam e aumentam o calor. Contudo, o que se percebe é que, os trabalhadores não conhecem o
risco real a que estão expostos para que eles mesmos se previnam e tenham maior cuidado no serviço. Todos
possuem cartão de vacina, receberam vacina contra febre amarela, hepatite B e tétano, e apenas 4 contra gripe;
6 disseram não terem sofrido acidente; 7 disseram que nunca tiveram nenhum tipo de doença, contudo é sabido
que muitos acabam contraindo hanseníase, febre amarela, dengue e outras doenças que os trabalhadores não
comunicam à empresa, e que são detectados somente nos exames ou quando a mesma é bastante perceptível. A
maioria dos trabalhadores não sabe o que é CIPA e portanto não participam, sendo que apenas 2 já
participaram; 2 motoristas dizem que já receberam treinamento de primeiros socorros pelo SEST/SENAT. Os
exames periódicos são feito anualmente e os adicionais de insalubridade são pagos corretamente. As
dificuldades alegadas pelos trabalhadores foram a presença de caixas de papelão improvisadas e inadequadas
para coleta de perfuro-cortantes, coleta em locais de geração dos resíduos distantes do local de acesso do
veículo coletor, e o fato de terem que esperar atendente dos estabelecimentos entregar os resíduos. As
sugestões indicadas pelos trabalhadores foram: exigir dos estabelecimentos o acondicionamento de resíduos
perfuro-cortantes em caixa de papelão do tipo descartex, fiscalização constante nos estabelecimentos exigindo
o correto acondicionamento e a substituição das luvas por outras de melhor material, mais resistentes e que
consigam proteger melhor o trabalhador.
Recomenda-se, portanto, que os mesmos procurem se interessar mais pelos assuntos relacionados à saúde e
segurança do seu próprio trabalho, participando da CIPA, de cursos e palestras, usando e cuidando dos EPI`s,
não fumando e nem ingerindo bebidas alcoólicas durante o trabalho, higienizando-se corretamente após o
trabalho, informando a Comurg quando da ocorrência de algum tipo de acidente ou doença, e demais medidas.
CONCLUSÃO
A partir do levantamento realizado nas condições e formas de trabalho na coleta externa dos RSS nos
pequenos geradores de Goiânia-GO conclui-se que o grau de risco, a que estes trabalhadores estão expostos, é
alto, principalmente devido ao tipo de resíduos que estes coletam, a forma inadequada como os mesmos são
acondicionados e armazenados pelos EAS, à precariedade nas instalações de apoio aos trabalhadores e devido
à falta de conhecimento do risco e do trabalho realizado pelos próprios trabalhadores.
Espera-se que os atores envolvidos no gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, tanto os
estabelecimentos assistenciais de saúde, quanto à empresa prestadora do serviço de coleta e os próprios
trabalhadores cumpram as recomendações técnicas exigidas pelas legislações e normatizações técnicas,
sanitárias e ambientais para que as condições de SST sejam atendidos.
Portanto a partir do trabalho realizado verificou-se que mesmo que a responsabilidade da SST seja de
competência da Comurg, os EAS não se isentam da responsabilidade do gerenciamento adequado de seus
resíduos, conforme RDC 306 da Anvisa e outros meios legais, devendo os mesmos realizarem a segregação, o
acondicionamento e o armazenamento externo de forma segura; e ainda é preciso que os trabalhadores também
não sejam negligentes e ignorantes no que concerne às questões relacionadas à sua própria saúde e segurança.
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