
Destino dos Resíduos  de Produtos para saúde: Descarte, Reciclagem, Reutilização? 



Sustentabilidade ambiental é a manutenção do 
meio ambiente do planeta Terra, é manter a 
qualidade de vida, manter o meio ambiente em 
harmonia com as pessoas.  
 
É cuidar para não poluir a água, separar o lixo, 
evitar desastres ecológicos, como queimadas, 
desmatamentos.  
 
O próprio conceito de sustentabilidade é para 
longo prazo, significa cuidar de todo o sistema, 
para que as gerações futuras possam aproveitar. 

Sustentabilidade 
Ambiental 



Reduzir: a fim de acabar com desperdícios, usar e tirar da natureza somente o necessário 
para viver bem; 
 
 
Reutilizar: Esse passo não se enquadra na reciclagem, pois antes de reciclar, é preciso 
reutilizar, ou seja, buscar novas utilidades para objetos que supostamente não seriam mais 
úteis. 
 
 
Reciclar:  Transformar o resíduo antes inútil em matérias-primas ou novos produtos, é um 
benefício tanto para o aspecto ambiental como energético.  
 
Antes de pensarmos em reciclagem porém, é preciso refletir sobre a necessidade do 
consumo, respeitando a natureza e os limites das suas necessidades, buscando sempre 
novas utilidades aos objetos, transformando e mudando para melhorar o mundo em que 
vivemos. 
 
 



Definições 

XXVI - resíduos de serviços de saúde: são todos 

aqueles resultantes de atividades exercidas nos 

serviços de saúde, públicos ou privados, que por 

suas características, necessitam de processos 

diferenciados em seu manejo, exigindo ou não 

tratamento prévio à sua disposição final. 

 



Resíduos RDC 15 

Na seção XII que trata do gerenciamento de resíduos tratam 
basicamente dos seguintes resíduos: 
 
 
• Explantes; 

 
• Instrumentais Cirúrgicos; 

 
• Indicadores Biológicos. 



Como tratar 

esses resíduos?  

Conforme ANVISA 306/2004 as principais etapas na gestão 

dos resíduos são: 

 

Identificação; 

Segregação; 

Acondicionamento; 

Transporte Interno; 

Armazenamento temporário; 

Coleta e transporte externo; 

Tratamento e Destinação final. 



Dúvidas Comuns 

• Tipos de resíduos gerados nas CMES? 

 
• Acidentes com Explantes? Como se posicionar? 

 

• Porque o desmonte de explantes é recomendado? 

 

• Guarda Temporária de Explantes? 

 

• Como destinar Indicadores Biológicos? 

 
• Como tratar itens que chegam a CME e não 

temos equipos adequados para desmontar? 
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