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RESUMO 

 

No início do século XXI, os resíduos sólidos ainda significam um grande desafio para 

os dirigentes mundiais, por sua disposição inadequada no ambiente, principalmente 

nos países em desenvolvimento, tendo em vista a falta de acesso à infraestrutura 

capaz de solucionar esse problema. O desafio é ainda maior quando esses são 

provenientes de serviços de saúde e representam ameaça ao meio ambiente e à 

saúde pública. Diante desta questão, tornam-se necessários instrumentos legais e 

normativos capazes de disciplinar e orientar o manejo dos resíduos em serviços de 

saúde. Estudos publicados sobre o tema comprovam a necessidade de um 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde de boa qualidade, a fim de se 

reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente, além de despertar uma consciência 

coletiva quanto às responsabilidades individuais relativas à questão. Entretanto, 

pouco se conhece sobre a influência da consciência, do comportamento e da 

qualidade do gerenciamento de resíduos diante da demanda ambiental. Neste 

contexto, o objetivo desta pesquisa foi Investigar o estado da consciência ambiental, 

do comportamento pró-ambiental e da qualidade do gerenciamento dos resíduos em 

serviços de saúde em uma instituição federal de ensino superior de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, estabelecendo a relação entre os três construtos. Buscando 

responder ao objetivo do trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva conclusiva, 

de caráter quantitativo do tipo Survey, com margem de erro 6,8% e confiança de 

95%. A amostra estudada contou com 154 participantes, entre alunos, docentes e 

servidores. Observou-se a evidência significativa de relação entre os construtos 

consciência ambiental e comportamento pró-ambiental e entre as dimensões 

comportamento pró-ambiental e qualidade de gerenciamento de resíduos; porém, 

não ocorreu evidência significativa de relação entre consciência ambiental e 

qualidade de gerenciamento de resíduos. Os dados mostraram que, no melhor 

modelo para esta pesquisa, a consciência ambiental teve forte influência no 

comportamento pró-ambiental e que o comportamento pró-ambiental exerceu 

influência na qualidade do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, mas a 

consciência ambiental não demonstrou influência na qualidade do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. 

 
Palavras-chave: Consciência ambiental. Comportamento Pró-ambiental. 
Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. 



 

ABSTRACT 

 

At the beginning of the XXI century, solid waste still mean a great challenge for world 

leaders, for their improper disposal into the environment, especially in developing 

countries, given the lack of access infrastructure capable of solving this problem. The 

challenge is even greater when these come from health services and pose threat to 

the environment and public health. Faced with this question, they become legal and 

regulatory instruments that needed to discipline and guide the management of waste 

in healthcare. Published studies on the topic show the need for waste management 

of the health services of good quality, in order to reduce risks to health and the 

environment, as well as sparking a collective consciousness about the individual 

responsibilities regarding the issue. However, little is known about the influence of 

consciousness, behavior and quality of waste management in the face of 

environmental demands. In this context, the objective of this research was to 

investigate the state of environmental awareness, pro-environmental behavior and 

the quality of waste management in health services in a federal institution of higher 

education in Belo Horizonte, Minas Gerais, establishing the relationship between 

three constructs. Seeking to respond to job objective, conclusive descriptive, 

quantitative character type Survey, with a margin of error 6.8% and 95% confidence 

was performed. The sample included 154 participants, including students, faculty and 

servers. We observed significant evidence of a relationship between the constructs 

environmental awareness and pro-environmental behavior and dimensions between 

pro-environmental behavior and quality of waste management; however, no 

significant evidence of a relationship between environmental awareness and quality 

of waste management. The data showed that the best model for this research, 

environmental awareness has had a strong influence on pro-environmental behavior 

and that pro-environmental behavior has an effect on the quality of the management 

of waste from health services, but environmental awareness did not influence the 

quality of waste management of health services. 

 

Keywords: Environmental awareness. Pro-environmental behaviour. Waste of health 

services management.  
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1   INTRODUÇÃO 
 

 

A crise ambiental pela qual o mundo vem passando foi marco no século 

XX e vive um momento histórico no século XXI, em virtude do não cumprimento de 

metas estabelecidas anteriormente, em grande parte, por causa da lenta mudança 

no modelo de desenvolvimento econômico e social, suscitando cada vez mais o 

crescente interesse pelo meio ambiente.  

Nos Estados Unidos, segundo Callenbach et al. (1993), a preocupação 

com o meio ambiente evoluiu a partir da obra de Rachel Carson, Silent Spring 

(Primavera Silenciosa), publicada nos Estados Unidos em 1960, ocasionando 

intensa mudança de atitude do povo americano e aumentando a cobrança de ações 

de políticos quanto às leis de proteção ambiental. A partir daí, o país obteve 

conquistas como a Lei do Ar Limpo; Lei da Água Limpa e a Lei de Controle de 

Substâncias Tóxicas, até que, em 1970, foi criada a Agência de Proteção Ambiental 

(EPA – Environmental Protection Agency), que continua a atuar visando proteger as 

pessoas e o meio ambiente dos riscos significativos à saúde; patrocina e desenvolve 

pesquisas na área e impõe regulamentações ambientais.  

Embora já existisse a preocupação com a questão ambiental, ela somente 

se manifestou efetivamente, nas décadas de 1970 e 1980, em virtude dos desastres 

ambientais de Seveso, Bhopal, Chernobyl e Basel, despertando a crescente 

consciência ambiental em toda a Europa, sobretudo, após a Primeira Conferência 

Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, promovida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, em 1972, com o objetivo reduzir a 

problemática: Homem versus Natureza (BOGO, 1998; AMANDIO, 2010; COSTA, 

DAMASCENO, SANTOS, 2012).  

Desse evento, surgiu o estudo elaborado pelos cientistas e pesquisadores 

do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que foi o resultado da análise dos 

efeitos danosos do ritmo de crescimento econômico e demográfico mundial, e ficou 

conhecido como: “Limites do Crescimento”. Foi uma das primeiras advertências 

globais sobre o futuro da humanidade, coincidindo com o surgimento e a 

propagação do termo desenvolvimento sustentável, que significa a adoção de um 

modelo de desenvolvimento que prioriza a conexão entre economia, sociedade e 

meio ambiente (BOGO, 1998; ONU, 2013). 
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Apesar de os Estados Unidos já possuírem uma legislação de vanguarda 

referente ao meio ambiente, eles foram surpreendidos com o dramático acidente 

com o petroleiro Exxon Valdez, em 1987, no Alasca, que causou o maior vazamento 

de petróleo no país e acarretou grande movimento popular de pressão sobre os 

políticos visando maior rigor nas leis de proteção ambiental (BOGO, 1998).  

Já nos anos de 1980, na Europa, nasceram os grupos ativistas 

ambientais, como o Earth First, que pressionavam as empresas a introduzirem o 

pensamento ecológico em suas políticas de gestão. Bogo (1998) assevera que, 

neste cenário, as organizações europeias foram levadas a rever suas estratégias e 

gradualmente, a dimensão ecológica foi inserida na gestão de negócios.  

Apareceram, esporadicamente, nas empresas programas de reciclagem, 

de economia de energia e de aproveitamento de resíduos. Essas práticas se 

disseminaram nas empresas, que mais tarde se uniram para a criação da 

Associação Federal de Administração Ecologicamente Consciente, a fim de 

propagar o primeiro Sistema Integrado de Gestão Ambiental, conhecido como 

Modelo Winter.  

O antagonismo entre o movimento ecológico popular e o mundo 

empresarial, em grande parte, transformou-se em cooperação eficiente e produtiva 

impulsionada pela globalização e pelas crises econômicas (BOGO, 1998). 

Para Callenbach et al. (1993), eventos como o Dia da Terra, em 1990, 

vieram confirmar como a preocupação ambiental tinha influência sobre as escolhas 

dos consumidores. Dessa maneira, os empresários atinaram para as mudanças e 

passaram a adotar, cada vez mais, os princípios da administração com consciência 

ecológica. 

No Brasil, as políticas de resíduos sólidos foram ampliadas a partir do 

final da década de 1970, com a publicação da Portaria do Ministério do Interior no  

53, de 1o de março de 1979, com vistas a orientar o controle de resíduos sólidos no 

país, de natureza industrial, domiciliares, de serviço de saúde e demais resíduos 

gerados pelas diversas atividades humanas (BRASIL, 2006).  

Entretanto, o cuidado mais efetivo com o meio ambiente começou a 

evoluir de maneira gradativa a partir da publicação do Relatório de Bruntland, 

também conhecido por Nosso Futuro Comum, em 1987. Esse documento é fruto do 

estudo de uma comissão de especialistas, indicados pela ONU para identificar 

soluções para os problemas da humanidade, como, mudanças climáticas, desastres 
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ambientais, desnutrição, pobreza, dentre outros, em um período de dez anos, após a 

reunião de Estocolmo. Os pesquisadores puderam concluir que inexplicavelmente os 

problemas ambientais estavam relacionados às questões econômicas e sociais.  

Também no Brasil, a elaboração de normas e leis ambientais ocorreu 

após catástrofes como a de 1987, quando o país foi surpreendido pelo acidente com 

o Césio 137, em Goiânia, e com o derramamento de 8.000 toneladas de ácido 

sulfúrico, no mar do Rio Grande do Sul, 1998, fatos que intensificaram a mobilização 

de autoridades, políticos e sociedade (BOGO, 1998; AMANDIO, 2010). 

Esses episódios catastróficos fizeram com que o meio ambiente 

ganhasse um capítulo inteiro na Constituição Federal de 1988, o Capítulo VI, Art. 

225, que estabelece as obrigações do Estado e da sociedade para a manutenção e 

preservação do meio ambiente para a geração atual e para as futuras.  

Finalmente, em junho de 1992, aconteceu o maior evento do planeta 

sobre o meio ambiente: a ECOLATINA-92, conferência mundial convocada pela 

Organização das Nações Unidas, no Rio de Janeiro e que contou com 114 chefes 

de Estado, 10.000 jornalistas e cerca de 500 mil visitantes, que pela primeira vez, se 

reuniram para discutir o futuro da terra (BOGO, 1998). 

Desse evento resultaram dois importantes documentos: a Carta da Terra 

(Declaração do Rio), que é o conjunto de princípios éticos fundamentais para a 

construção, no século XXI, de uma sociedade mundial justa, sustentável e pacífica, 

e a Agenda 21, definida como o instrumento para a construção de sociedades 

sustentáveis, dentro das diversidades geográficas, conciliando proteção ambiental, 

justiça social e eficiência econômica. 

A abordagem do tema meio ambiente implica, essencialmente, citar a 

natureza, que é o conjunto de todos os seres que formam o universo.  

Como afirma Antunes (2000), o conceito de natureza não é estático, por 

ser fruto da elaboração e inteligência humana, e por isso, vai variar ao longo da 

história da humanidade dependendo do pensamento de quem o elabora e estuda. 

Então, as relações do homem com a natureza devem ser entendidas na perspectiva 

social e cultural a que estão condicionadas. 

Essa é uma visão contemporânea, sendo que em passado recente, vivia-

se a dicotomia do homem e da natureza, que era vista na história da civilização 

ocidental como estoque interminável de matéria-prima à disposição do homem. 
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Neste sentido, as autoridades mundiais têm se mobilizado na busca de 

soluções para a crise atual vivenciada pela sociedade, apontando algumas de suas 

causas e buscando soluções para a sua superação. 

Segundo Gomes (2007), o ponto-chave desse processo é o 

desenvolvimento sustentável, que se tornará viável, principalmente, pela mudança 

do pensamento predominante, de visão antropocêntrica e da felicidade humana com 

base na posse de poder e de bens materiais. 

Ainda que lento, esse processo de mudança se torna significativo para o 

enfrentamento dessa crise ecológica, na busca de um ponto de equilíbrio entre a 

conservação e a exploração planejada e consciente dos recursos naturais. 

É importante ressaltar que a geração de resíduos resultantes das 

atividades humanas acompanha a própria história do homem; porém, a partir de 

meados do século XX, em virtude das mudanças dos padrões de consumo da 

sociedade da era industrial, houve uma aceleração do ritmo da produção de 

resíduos, superior à capacidade de absorção pela natureza. 

Somando-se a isso, segundo Henriques (2006), a evolução da ciência e 

do desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas possibilitaram o aumento da 

diversidade de produtos e seus componentes de materiais com maior toxicidade e 

de difícil degradação. O autor afirma que o homem pós-moderno se viu diante do 

paradoxo do desenvolvimento científico e tecnológico enfrentando, atualmente, a 

geração de questões ambientais e sanitárias como consequência de sua 

criatividade. 

No cenário mundial, os resíduos sólidos têm se destacado como um 

grave problema para o futuro da humanidade e um desafio para os governantes, 

principalmente pelo descarte inadequado que vem impactando a natureza 

negativamente, com grandes passivos ambientais, pondo em risco os recursos 

naturais, bem como, a qualidade de vida de gerações atuais e futuras (HENRIQUES, 

2006; BARROS, 2012).  

Dessa maneira, a correta gestão desses resíduos tornou-se condição 

indispensável para se atingir o desenvolvimento sustentável e ao mesmo tempo 

passou a constituir-se um serviço de caráter essencial (BARROS, 2012).  

Nessa perspectiva, iniciou-se a discussão de políticas públicas e a 

elaboração de legislações destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável e a 

preservação da saúde pública. É importante ressaltar que essas políticas estão 
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alicerçadas em concepções amplas ao estabelecer conexões entre saúde pública e 

as demandas ambientais (BRASÍLIA, 2006).  

A partir daí, destacam-se as seguintes políticas nacionais e legislações 

ambientais existentes e que fazem referência aos resíduos sólidos no país: a Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938, de 31/08/1981); a Política Nacional de 

Saúde (Lei Orgânica da Saúde no 3.080, de 19/09/1990), a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei no 9.795, de 27/04/1994), a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei no 9.433, de 08/01/1997), a Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605, de 

12/02/1998), o Estatuto das Cidades (Lei no 10.257, de 10/07/2001); a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei no 11.445, de 05/01/2007) e a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos/PNRS (Lei no 12.305, de 02/08/2010). 

A Lei no 12.305/2010 é um marco regulatório que veio suprir a falta de 

uma política de âmbito federal para os resíduos sólidos e sua regulamentação 

representa um avanço para a definição de diretrizes e bases de uma ação 

coordenada das políticas públicas (BORJA, 2006). Porém, até que seja concluída a 

regulamentação da lei que instituiu a PNRS, os resíduos sólidos continuam sendo 

regulados e disciplinados por um conjunto de princípios fundamentais: da 

precaução, prevenção e do poluidor-pagador, derivados do direito ambiental 

(BARROS, 2012). 

No país, na ausência de política que discipline a problemática dos 

resíduos sólidos de serviços de saúde de maneira abrangente, órgãos como o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) assumiram a responsabilidade de definir regras e regular a 

conduta dos diversos agentes geradores de resíduos de serviços de saúde 

(BRASILIA, 2006; CUSSIOL, 2008).  

As resoluções da ANVISA, RDC no 306, de 7 de dezembro de 2004, e do 

CONAMA, Resolução no 358, de 29 de abril de 2005, se destacam por expressarem 

a responsabilidade dos geradores pela gestão de seus resíduos, da geração até a 

disposição final;  por estabelecerem a obrigatoriedade de se fazer a segregação na 

fonte; por orientar o tratamento da fração de resíduos que de fato necessita desse 

tratamento; e a possibilidade de se dar solução diferenciada para a disposição final, 

desde que aprovada pelos órgãos de meio ambiente, de saúde e da limpeza urbana 

(CUSSIOL, 2008). 
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Há no país a tendência de se uniformizar a linguagem das normas e 

legislações, a fim de facilitar a compreensão para a melhoria da execução dos 

procedimentos, pois, esse modelo legal centrado no controle e na fiscalização, 

promove ações fragmentadas no setor público, sendo desfavorável à gestão 

integrada (BORJA, 2006).  

Autores como Siqueira e Moraes (2009), Jardim (2000), Seidel (2010) e 

Barros (2012) ressaltam a importância da gestão integrada dos resíduos sólidos em 

seus trabalhos. Acredita-se, então, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

venha suprir a lacuna de uma política pública capaz de promover uma gestão 

integrada, estabelecendo fontes de recursos, definindo competências e criando 

estratégias para a redução do impacto ambiental e para a saúde pública (BORJA, 

2006). 

A partir dos instrumentos legais e normativos de regulação dos resíduos 

de serviço de saúde ainda em vigor, os geradores desses resíduos se viram diante 

da obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduo de 

Serviço de Saúde (PGRSS). Esse documento descreve todo o manejo dos resíduos 

de serviço de saúde, desde a sua geração à disposição final, a fim de minimizar os 

riscos e impactos ambientais decorrentes destes resíduos, com o objetivo de 

atender as exigências dos órgãos reguladores, e ao mesmo tempo, buscando zelar 

por uma boa gestão, com vistas a um processo de implementação bem sucedido 

(CUSSIOL, 2008; BARROS 2012). 

Marques e Ferreira (2006) salientam que, por meio do PGRSS tem-se a 

quantificação e a caracterização dos resíduos gerados no estabelecimento, assim 

como a descrição de todo o percurso dos resíduos – da geração à destinação final. 

Com este Plano é possível alcançar o controle e a redução dos riscos 

ambientais e ao mesmo tempo a redução da geração desses resíduos. Entretanto, 

por tratar-se de uma área de estudo ainda recente, os profissionais e as instituições 

responsáveis se deparam com fatores que dificultam a elaboração de um bom Plano 

de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de Saúde (MARQUES; FERREIRA, 

2006).  

Segundo Takayanagui (1993), a despeito da preocupação dos grandes 

organismos nacionais e internacionais com o manejo dos resíduos de serviços de 

saúde da geração até a destinação final, a grande dificuldade reside em fazer valer 
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uma recomendação técnica ou uma legislação, porque estará na dependência do 

conhecimento, da motivação e conscientização dos atores envolvidos no processo. 

Diante da demanda global por instituições ambientalmente sustentáveis, 

segundo Otero (2008), as universidades promoveram conferências internacionais, 

elaboraram documentos e tratados para a criação de diretrizes e ações prioritárias 

para garantir a sustentabilidade no seu domínio. Surgiram associações de 

universidades e consultorias especializadas em gestão ambiental, adequando e 

aplicando selos de qualidade e padrões (ISO 14000, EMAS, ciclo PDCA), que eram, 

até então, restritos ao setor industrial. 

Embora muitas instituições tenham oficializado sua preocupação com 

questões ambientais locais e globais e tendo adotado sistemas de gestão ambiental, 

são poucas as universidades que assumiram um compromisso de caráter sistêmico 

de promoção de um desenvolvimento sustentável. A justificativa para este fato se 

ampara em motivos de ordem administrativa: falta de interesse da alta 

administração; financeira: ausência de orçamento específico para atividades de 

gestão e contratação de profissionais; e cultural: desconhecimento e desinteresse 

por parte dos discentes, dos servidores técnico-administrativos e docentes (OTERO, 

2008).  

De Conto (2010) assevera que o processo de construção da gestão de 

resíduos em universidades é complexo e demanda empenho sistêmico e conjunto 

de toda a comunidade acadêmica. As mudanças de hábito desta comunidade, diante 

dos resíduos por ela gerados, se relacionam a uma cadeia complexa de variáveis 

que se inter-relacionam e que estão sujeitos às características específicas das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Frente a este cenário, esta dissertação busca identificar a relação entre a 

consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e a qualidade do 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde em uma instituição pública de 

ensino superior de Belo Horizonte. 

Contextualizando, o comportamento humano referente às questões 

ambientais tem sido muito estudado e pesquisado na esfera internacional. Em 

grande parte, esses estudos versam sobre os fatores que influenciam o 

comportamento do cidadão consumidor diante das questões ambientais. O modelo 

criado por Thompson e Barton (1994), sobre atitudes e comportamento, se destaca 

na proposição de uma escala bidimensional caracterizado por dois tipos de motivos: 
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egocêntrico e antropocêntrico, que favorecem toda atitude e comportamento pró-

ambiental. 

As pessoas egocêntricas tendem a valorizar a natureza pelo seu valor 

essencial, enquanto os antropocêntricos a valorizam por aquilo que ela pode 

oferecer e beneficiar a vida humana. São maneiras diferentes de expressar a 

consciência ambiental, sendo que os egocêntricos captam uma dimensão espiritual 

na natureza e os antropocêntricos detectam o que ela disponibiliza, com praticidade, 

à vida humana que dela necessita. 

Outros autores se referem à ausência de qualquer motivo ambiental e 

classificam esses indivíduos como apáticos, por acreditarem que os problemas 

ambientais são supervalorizados e são exacerbadamente tratados. Esses indivíduos 

apáticos, ao contrário dos egocêntricos e antropocêntricos, não apresentam 

nenhuma motivação pró-ambiental e não demonstram nenhum interesse pelo tema. 

O modelo de Schultz (2000), para análise da orientação dos valores 

norteadores sobre o comportamento do consumidor, estabelece uma escala que 

mensura as preocupações com as consequências dos danos ambientais, definindo 

três tipos de indivíduos: egoístas, aquelas pessoas preocupadas somente consigo; 

altruístas, aqueles que pensam nas outras pessoas; e biosféricos, os preocupados 

com a natureza. 

Dessa maneira, é possível vislumbrar uma relação entre os indivíduos e 

suas preocupações com as consequências dos problemas ambientais. Este estudo 

abordará a relação entre a consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e 

o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em uma instituição pública de 

ensino superior de Belo Horizonte. 

Os autores Stern e Dietz (1994) afirmam que a orientação de valores 

pode afetar as crenças e atitudes dos indivíduos e induzirem à mudança 

comportamental. Por consequência, a conscientização ambiental poderá causar 

mudanças de atitudes individuais, gerando um impacto positivo no comportamento 

dos indivíduos, de maneira a transformar o comportamento egoísta e individual em 

outro, altruísta e comprometido com a biosfera, com a preservação do planeta e com 

o bem comum. 

Gil et al. (1986) ponderam que nas últimas três décadas, os 

pesquisadores têm focado seus estudos de atitudes e comportamentos diante do 

meio ambiente sob diversas abordagens. Segundo Oskamp (2000), é importante 



22 

 

 

compreender as causas do comportamento ambientalmente consciente ao aceitar o 

comporta-mento humano como um dos principais motivos da degradação ambiental. 

Diante deste cenário e da necessidade de uma gestão de resíduos de 

serviços de saúde de boa qualidade, a pergunta orientadora da pesquisa é: 

 

Qual é a relação existente entre a consciência ambiental, comportamento pró-
ambiental e a qualidade do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde? 

 

Visando responder a pergunta formulada para este estudo são 

estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Investigar o estado da consciência ambiental, do comportamento pró-

ambiental e da qualidade do gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde em 

uma instituição federal de ensino superior de Belo Horizonte, identificando a relação 

entre os três construtos. 

 

 

1.2    Objetivos específicos 

 

 

a) Analisar a consciência ambiental das pessoas que lidam com o 

gerenciamento de resíduos;  

b) Estudar o comportamento pró-ambiental dos atores envolvidos com o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

c) Avaliar a qualidade do gerenciamento de resíduos em serviço de 

saúde; e 

d) Identificar a relação existente entre a consciência ambiental, o 

comportamento pró-ambiental e a qualidade do gerenciamento de resíduos em uma 

IFES de Belo Horizonte. 
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A preocupação com a questão ambiental transforma o gerenciamento de 

resíduos em um processo de grande importância para a preservação da saúde e do 

meio ambiente (BRASIL, 2006).  

Neste contexto, o presente estudo é justificado pela necessidade de 

melhoria da qualidade da gestão de resíduos de serviços de saúde na instituição, 

unidade de pesquisa, e poderá também ser empregada como suporte técnico para 

adequação e reorganização dos serviços. Desta maneira, é importante realizá-la, 

divulgar seus resultados, bem como, utilizá-los para promover mudanças. Além 

disso, o estudo justifica-se pelo número reduzido de publicações identificadas na 

literatura sobre o assunto, principalmente no estado de Minas Gerais. 

Vale ressaltar que ele será realizado em instituição na qual a autora desta 

pesquisa desempenha a função de gerente de resíduos e tem interesse no assunto. 

 

 

1.3    Estrutura do trabalho 

 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco partes, incluindo a introdução, 

que descreve a situação dos resíduos sólidos no cenário nacional e mundial, e relata 

seus impactos sobre o meio ambiente e na saúde pública. 

Na segunda parte, descreve-se o referencial teórico que dará sustentação 

à análise dos resultados e apresenta-se divido em três abordagens: consciência 

ambiental, comportamento pró-ambiental e o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. 

Na terceira parte são apresentadas as características metodológicas 

utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, na observação e nas técnicas de coleta 

e de análise dos resultados.  

A quarta parte faz alusão à análise dos resultados da pesquisa 

quantitativa. Em seguida são apresentadas as conclusões, as considerações finais, 

as limitações, bem como, as recomendações para estudos futuros. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico se destina a apresentar e analisar os principais 

conceitos relativos ao estudo, servindo de embasamento e sustentação para a 

análise dos resultados finais. Ele se desenvolve a partir dos itens: consciência 

ambiental; comportamento pró-ambiental; gerenciamento de resíduos sólidos: 

conceitos, classificação, política nacional de resíduos sólidos; gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde; riscos associados aos resíduos de serviços de 

saúde, impactos sobre o meio ambiente; riscos dos RSS à saúde pública e 

ocupacional; e o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

 

2.1   Consciência ambiental 

 

 

O mundo atual vivencia problemas ambientais que têm se tornado 

ameaça à sobrevivência humana no planeta, diante da degradação dos recursos 

naturais, da extinção das espécies da fauna e flora, do aquecimento da temperatura, 

em virtude da emissão de gases poluentes, fatos que deram destaque à questão 

ambiental nos debates internacionais.  

O volume de pesquisas acadêmicas referentes à questão ambiental e o 

interesse pelo tema apresentaram considerável crescimento a partir dos últimos 

anos (AZEVÊDO et al., 2010). Esse interesse surgiu pelo reconhecimento de uma 

verdadeira crise ambiental já estabelecida, além de um apelo ao “modismo verde” e 

“marketing verde” (FOLLOWS; JOBBER, 2000; GUIMARÃES, 2000). 

 

 

2.1.1   Consciência ambiental: conceitos e teoria 

 

 

Para a filosofia, a consciência é a percepção imediata do sujeito daquilo 

que se passa dentro ou fora dele; é definida como o conhecimento que o homem 

possui de seus próprios pensamentos, sentimentos e atos (INFOPÉDIA). 



25 

 

 

A teoria da personalidade desenvolvida por Freud classifica a mente em 

três níveis de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. 

Consciente - diz respeito à capacidade de ter percepção dos 
sentimentos, pensamentos, lembranças e fantasias do momento; 
pré-consciente – relaciona-se aos conteúdos que podem facilmente 
chegar à consciência. É uma espécie de “depósito” de lembranças a 
disposição, quando necessárias: inconsciente – refere-se ao 
material não disponível à consciência do indivíduo. Estes processos 
mentais inconscientes têm papel relevante no funcionamento 
psicológico, na saúde mental e na determinação do comportamento 
(SILVA, 2013). 

 

Autores como Bedante e Slongo (2004) definem a consciência ambiental 

como a disposição ou voluntariedade de um indivíduo de tratar os assuntos relativos 

ao meio ambiente de maneira contrária ou favorável. Assim, indivíduos com níveis 

de consciência ambiental mais elevada fundamentariam suas decisões de acordo 

com seu impacto ambiental. 

A consciência ambiental é definida por Schlegemilch, Bohlen e 

Diamantopoulos (1996) como um construto multidimensional composto por 

elementos cognitivos, atitudinais e comportamentais. Segundo Dias (2008), é 

fundamental disseminar uma consciência que harmonize uma visão mais ampla do 

significado de comportamento que será dada pela educação ambiental, essencial 

para o entendimento da utilidade e do valor dos resíduos sólidos.  

Santos, Simões e Martens (2006) afirmam que a consciência ambiental é 

fundamental para a solução dos problemas de geração de resíduos e se refere à 

área educacional. Para solucionar esta questão têm surgido diversas iniciativas e a 

educação ambiental não pode se tornar fato isolado, bem como as ações devem ser 

contempladas nos planos e programas estratégicos. 

A importância da educação ambiental é ressaltada no processo educativo, 

sendo a escola o espaço ideal para essa integração, de maneira a conscientizar e 

sensibilizar as pessoas quanto à utilidade dos resíduos sólidos, colaborando para a 

construção de uma concepção mais ecológica com relação à segregação dos 

resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar.  

Sarmento et al (2012) afirmam que em virtude da evolução da 

degradação do meio ambiente, as empresas, os órgãos e toda a sociedade devem 

identificar estratégias individuais e coletivas visando o melhor entendimento das 

relações sociedade x natureza. Os autores asseveram que as instituições de ensino 

superior têm um papel de destaque na transformação da consciência dos alunos ao 
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inserir em suas estruturas curriculares a educação ambiental sob a ótica 

interdisciplinar e multidisciplinar. 

Kinnear e Taylor (1973), Lages, Vargas Neto (2004), Pato, (2004), Shrum 

et al. (1995) e Straughan e Roberts (1999) afirmam que é possível constatar na 

literatura que os estudos sobre consciência ambiental têm avançado, sobretudo para 

o entendimento do comportamento de consumo, nas áreas de conhecimento como o 

marketing e a psicologia. 

Para Cuperschmid e Tavares (2001), o consumidor comprometido com o 

meio ambiente adota atitudes e comportamentos que visam à conservação dos 

ecossistemas.  

Preocupadas com a qualidade de vida, as pessoas na atualidade têm 

mudado seu comportamento ao optarem pelo consumo de produtos ambientalmente 

saudáveis; exemplo, quando elas preferem comprar os produtos “verdes”, rejeitando 

os “não verdes” (OTTMAN, 1994). 

Embora exista esta predisposição positiva, não há nenhuma medida 

extraordinária e impactante capaz de efetivar um comportamento ambientalmente 

consciente de massa. É possível detectar ações individuais e grupos sociais que se 

transformam em “consumidores verdes”; são indivíduos que se preocupam com 

desenvolvimento sustentável e apresentam comportamento ecologicamente correto 

(SANTOS; SILVA, 2012). 

Shrum, McCarty e Lowrey (1995) afirmam que os consumidores verdes 

são formadores de opinião e apresentam um comportamento de compra 

caracterizado pela busca de informações nos produtos. 

O consumo ambientalmente consciente é definido como aquele que 

considera o seu impacto, é consciente e pensado para a sustentabilidade 

(ROBERTS, 1996; AKATU, 2014). 

Assim, a partir desta teoria, surge a primeira hipótese deste trabalho: o 

nível de consciência ambiental ou ecológica tem influência no comportamento pró-

ambiental, no contexto do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

2.1.2   Comportamento pró-ambiental 

   

 

Os estudos e as pesquisas sobre o comportamento humano exibem 

diversos fatores que podem influenciar suas ações diante das questões ambientais. 

Na literatura, foi na década de 1960 e no início dos anos de 1970 que surgiram os 

primeiros estudos sobre o comportamento do consumidor e o meio ambiente; o foco 

era o comportamento do consumidor socialmente responsável, porém, o 

comportamento quanto ao meio ambiente era uma questão secundária para estas 

pesquisas (KINNEAR; TAYLOR; AHMED, 1974; KASSARJIAN; ROBERTSON, 

1991). Corroborando com os autores, Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos 

(1996) asseveram que, com o decorrer dos anos, a maioria dos consumidores 

percebeu que seus comportamentos de compra estavam diretamente relacionados 

com as várias questões ambientais. 

O termo comportamento possui diferentes qualificadores de acordo com a 

literatura sobre a inter-relação entre indivíduos e meio ambiente: “Comportamento 

ambientalmente responsável”, “comportamento ecologicamente responsável”, 

“comportamento ecológico” (HERNANDEZ; HIDALGO, 1998), bem como 

“comportamento ambientalmente amigo” (BUSTOS, 1999), “comportamento 

ambientalmente significante” (STERN, 2000), “comportamento pró-ambiental” 

(CORRAL-VERDUGO, 2000; MARTINEZ-SOTO, 2004).  

De acordo com Corral-Verdugo e Pinheiro (1999), essas designações 

visam desvendar características pessoais e condições relacionadas a um indivíduo 

responsável diante do meio ambiente. Esses autores definem comportamento pró-

ambiental como atenção e cuidado com o meio ambiente; ou seja, “o conjunto de 

ações dirigidas, deliberadas e efetivas que respondem aos requerimentos sociais e 

individuais e que resultam na proteção do meio”.  

Legitimando estudos dos autores acima, Campbell (2006) afirma que o 

comportamento ambiental é a conduta ou a ação de um indivíduo como unidade em 

um ambiente.  

O estudo do comportamento pró-ambiental, segundo Ribeiro et al. (2004), 

pode ser definido como “um conjunto de comportamentos considerados 

responsáveis para a conservação dos recursos naturais e para a manutenção da 

vida humana”. Porém, os comportamentos são complexos porque cada um deles 
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está sujeito à influência de fatores diversos, internos e externos, e que estão inter-

relacionados. Na busca da sustentabilidade, muitos comportamentos devem ser 

alcançados para obtenção de mudanças bem sucedidas (DARNTON et al., 2006). 

Coelho, Gouveia, Milfont (2006) asseveram que está evidenciada a 

relação entre atitudes, valores, crenças e comportamentos pró-ambientais e que 

reunidas formam um sistema funcionalmente integrado; assim, uma variação em 

qualquer parte do sistema atingirá outras partes e resultará em mudança 

comportamental. 

Autores como Dunlap e Van Liere (1978) e Weigel e Weigel (1978) 

afirmam que por serem muitas e complexas as variáveis capazes de motivar o 

comporta-mento ambientalmente consciente (ou não) dos consumidores, a 

conscientização e a preocupação são consideradas pré-requisitos de 

comportamentos pró-ambientais. Neste âmbito, a consciência ambiental deve ser 

percebida como um comportamento relacionado à proteção ambiental. 

A escala bidimensional proposta, por Thompson e Barton (1994), 

apresenta dois tipos de motivos (ecocêntrico e antropocêntrico), que promovem 

atitude pró-ambiental, distintos somente pelas causas que conduzem a essas 

atitudes. Para estes pesquisadores, as pessoas ecocêntricas apreciam a natureza 

por seu valor essencial, enquanto os antropocêntricos atribuem à natureza a 

importância para a sobrevivência humana e pelas vantagens que ela oferta ao 

homem. Esses dois tipos de motivos demonstram a consciência ambiental; 

entretanto, os indivíduos ecocêntricos reconhecem uma dimensão espiritual na 

natureza e os antropocêntricos a conhecem como fonte de suprimento das 

necessidades humanas.  

A ausência de um motivo ambiental também foi considerada por 

Thompson e Barton (1994). Esses indivíduos foram denominados de apáticos por 

crerem que os problemas ambientais são supervalorizados e abordados de maneira 

exagerada. 

Amérigo et al. (2007) introduziram ao modelo desenvolvido por Thompson 

e Barton (1994) a divisão do ecocentrismo em outras duas dimensões: biosférica e 

egobiocêntrica. A partir de um estudo desenvolvido por Schultz (2001), em que foi 

criada uma escala capaz de medir as preocupações com as consequências dos 

problemas ambientais, tornou-se possível a identificação de três tipos de 

preocupações com as consequências dos problemas ambientais, devido a três 
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fatores distintos: egoísta, quando há preocupação com o meio ambiente em torno de 

si; altruísta, quando a preocupação com o meio ambiente se relaciona com o bem-

estar de outras pessoas; e biosférico, devido à preocupação com o meio ambiente 

vinculado à natureza.  

Com a utilização da escala de Schultz (2000) e Amérigo et al. (2007), 

encontraram-se relações entre as orientações de valores dos indivíduos e suas 

preocupações com as consequências dos problemas ambientais. 

Atualmente, a responsabilidade social é importante fator de 

competitividade nos negócios das empresas. No passado, o preço de produtos era 

diferencial de competitividade; nos dias de hoje, as empresas devem investir na 

melhoria da relação com o seu público, devem fabricar produtos ou prestar serviços 

que não degradem o meio ambiente. Essas iniciativas tornaram-se, na atualidade, 

diferenciais cada vez mais significativos de sucesso para as empresas na conquista 

de novos consumidores ou clientes (INSTITUTO ETHOS, 2003). 

A teoria descrita pelos autores mencionados deu origem à segunda 

hipótese desta pesquisa: o comportamento pró-ambiental exerce influência na 

qualidade do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (SCHULTZ, 2000).  

 

 

2.2   Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde  

 

 

Segundo Takayanagui (2004), dentre os vários tipos de resíduos gerados 

atualmente, destacam-se de maneira especial os resíduos de serviços de saúde 

(RSS), que podem apresentar riscos porque alguns desses resíduos podem conter 

agentes biológicos e químicos perigosos à saúde e ao meio ambiente.  

Para essa autora, apesar de representarem uma pequena parcela em 

relação aos resíduos sólidos urbanos, “podem ser potenciais fontes de disseminação 

de doenças, colocando em risco direto os profissionais de estabelecimentos 

geradores desses resíduos, assim como os pacientes ou clientes desses serviços, 

além de toda a sociedade” (TAKAYANAGUI, 2004). 

O sucesso de um adequado gerenciamento de resíduos gerados nos 

serviços de saúde baseia-se no bom conhecimento dos diferentes tipos de resíduos 
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gerados pelo estabelecimento, devendo haver uma sistematização do manejo 

desses resíduos, a fim de facilitar um bom planejamento (SILVA, 2008) 

Andrade (2002) assegura que o conceito de gerenciamento se relaciona 

às noções de planejamento e controle; entretanto, Campos (1989) afirma que o 

planejamento surge como método alternativo para racionalizar e adequar estruturas 

e equipamentos, direcionando-os para um novo modelo assistencial e o denomina 

como um instrumento de promoção de mudanças.  

Costa (2001) recomenda que seja feita a caracterização dos resíduos 

antes do início do gerenciamento, como medida de segurança e redução de riscos 

aos indivíduos que manuseiam esses resíduos e para proteção àquela comunidade 

e ao meio ambiente. 

Em seu estudo de caracterização de resíduos, Ferreira (1997) destaca a 

importância do conhecimento detalhado dos resíduos gerados na identificação do 

modelo de gerenciamento, principalmente na escolha de métodos de tratamento e 

disposição final. Na pesquisa, o autor ressalta também, que segundo a legislação de 

vários países, os resíduos hospitalares designados como infecciosos, são 

classificados como resíduos perigosos, possuindo um sistema gerencial específico. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (1997), é necessário 

seguir várias etapas na caracterização do resíduo sólido em serviços de saúde, 

discriminadas a seguir: 

- a identificação das principais fontes de geração de resíduo (infeccioso, 

comum e especial) e seleção de zonas de amostragem, que dependerão 

das características do estabelecimento quanto ao tamanho, à 

quantidade, à qualidade e à complexidade de seus serviços; 

- a segregação, coleta e armazenamento na fonte de geração, segundo a 

classificação proposta, como exemplo: comum, reciclável e biológico; 

- a determinação do tamanho da amostra e sua representatividade. O 

tamanho da amostra deverá ser compatível e representativo em relação 

à unidade de escolha; e 

- a coleta de amostra e o desenvolvimento de análises físicas, químicas e 

biológicas. Consiste na coleta das amostras, com duração de pelo 

menos oito dias para definir a geração e as características do resíduo. 

O gerenciamento adequado de resíduos, segundo Ruiz e Costa 

(IPT/CEMPRE, 2000), não se limita somente em controlar e reduzir riscos, mas 
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principalmente em diminuir a sua geração. Esses autores afirmam que quando se 

institui um manejo organizado de resíduos, tanto na fase interna como na externa, é 

possível controlar e diminuir os riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Para Mandelli (1997), o gerenciamento é definido como um conjunto 

integrado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, 

segundo os critérios sanitários, ambientais, sociais, políticos, técnicos, educacionais, 

culturais, estéticos e econômicos, para a geração, o manejo, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos sólidos. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da 

RDC nº 306/2004, estabelece que o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde, deve abranger todas as etapas referentes ao manejo dos resíduos sólidos, 

resguardadas suas características e seus riscos, considerando os aspectos 

concernentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, à coleta, ao 

armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, e propõe as 

ações de proteção à saúde e ao meio ambiente e pondera que:  

O gerenciamento dos RSS constitui-se em 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 pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2004, p. 2) 
 

Ruiz e Costa (2000) asseveram que o gerenciamento adequado dos RSS 

resulta não apenas no controle e na contenção dos riscos, mas, também, na 

redução desses resíduos desde a origem, resultando na melhoria da qualidade e 

eficiência dos serviços prestados.  

Para Cussiol (2008), o gerenciamento de resíduos é o conjunto de 

atividades técnicas e administrativas aplicáveis ao manuseio, à minimização da 

geração, à segregação na origem, à coleta, ao acondicionamento, ao transporte, ao 

armazenamento, ao tratamento, ao controle, ao registro e à disposição final dos 

resíduos. A autora ressalta a importância dos recursos físicos e materiais 

necessários ao gerenciamento de boa qualidade e também a capacitação dos 

recursos humanos envolvidos no manejo dos resíduos de serviço de saúde e 

reafirma que a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos é de todos que 

fazem parte da cadeia, desde a geração até a disposição final. 
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Um gerenciamento interno de resíduos de boa qualidade, segundo 

Takayanagui (1993), requer o envolvimento de todos os administradores e 

funcionários da instituição.  

Somando-se a isso, os resíduos gerados devem ser bem conhecidos: a 

maneira como esses têm sido gerenciados e os recursos empregados nesse 

trabalho; ou seja, a correta identificação das fontes de geração dos resíduos; a sua 

caracterização qualitativa e quantitativa para a obtenção de dados, exemplo: tipo e 

quantidade de resíduos produzidos segundo as diferentes fontes geradoras, sendo 

também importante identificar o grau de conhecimento dos geradores em relação ao 

significado do correto manejo dos resíduos (OROFINO, 1996).  

A partir das considerações descritas sobre a importância do 

gerenciamento de resíduos, surge a necessidade da elaboração de um plano para 

que esse gerenciamento seja de boa qualidade, adequado à legislação vigente, e 

deverá ser desenvolvido por um profissional dotado de conhecimento científico e 

legal, e conforme recomendado pela RDC ANVISA no 306/2004, essa atribuição 

caberá ao gerente de resíduos.  

A má qualidade do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

oferece riscos ao meio ambiente, aos trabalhadores que o manipulam e à sociedade 

em geral, em função das características biológicas, químicas e físicas desses 

resíduos (VENTURA, 2009). 

A revisão da literatura a respeito de resíduos de serviços de saúde (RSS) 

elaborada por Takayanagui et al. (2005), proporcionou evidências sobre os riscos 

oferecidos pelos RSS, e quanto à biossegurança, destacaram-se os riscos 

ocupacionais relacionados a esses resíduos, em virtude dos agentes químicos, 

físicos e biológicos. A partir deste estudo, as autoras destacaram a necessidade de 

um gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde, visando à redução 

dos riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Esta teoria deu origem à terceira hipótese: o nível de consciência 

ambiental ou ecológica de um indivíduo tem impacto positivo em relação à qualidade 

do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
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2.2.1   Resíduos sólidos: conceito e classificação 

 

 

A questão dos resíduos sólidos é um dos fatores de saneamento 

ambiental; porém, nem sempre são bem gerenciados. A situação se torna mais 

preocupante quando esses resíduos são gerados pelos serviços de saúde; desta 

forma, requerendo a conscientização das pessoas, bem como, a atenção dos 

administradores para a manutenção de uma convivência equilibrada com o meio 

ambiente (TAKAYANAGUI, 1993). 

Os resíduos sólidos são definidos como aqueles que resultam de 

qualquer atividade humana, podendo ser de origem doméstica, industrial, comercial, 

de serviços de saúde e da construção civil, aí se incluem os resíduos agrícolas, que 

representam perigo, em virtude do descarte de embalagem contendo produtos 

agroquímicos, altamente tóxicos (IPT/CEMPRE, 2000). 

Para melhor entendimento, os principais fatos legais e históricos na 

gestão de resíduos sólidos no Brasil são apresentados no Quadro 1, adaptado da 

série técnica “Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde: 

capacitação à distância”, Capítulo 3, do Módulo 1, publicação técnica do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2002). 

 

Quadro 1 - Histórico da evolução do tratamento dos resíduos sólidos no Brasil, adaptado da 
Série Técnica “Saúde Ambiental de Resíduos de Serviço de Saúde” 

Meados do 
Século XIX 

Dom Pedro II aprova a primeira concessão para coleta de resíduos sólidos no Rio 
de Janeiro 

1871 Inauguração do incinerador de resíduos sólidos na cidade de Manaus, AM.  

1954 
Lei Federal de n

o
 2.312, de 1954, “define as Normas Gerais sobre Defesa e 

Proteção da Saúde”. 

1961 Código Nacional de Saúde, Decreto n
o
 49.974-A 

1967 Política Nacional de Saneamento. 

1979 
Portaria MINTER n

o
 53, de 1

o
 de março (BRASIL, 1979), “Dispõe sobre o controle 

de resíduos sólidos”. 

1981 Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n
o
 6.938 

1990 
Lei Federal n

o
 8.080, “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.” 

1993 
Resolução CONAMA n

o
 005, “Estabelece definições, classificação e procedimentos 

mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, 
portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários”. 

1997 Resolução CONAMA n
o
 237/1997, “Dispõe sobre a licença ambiental”. 

Continua... 
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Quadro 1 (Cont.) 

1998 
Lei n

o
 9.605/1998, “Dispõe sobre Crimes Ambientais, que prevê punições 

administrativas, civis e penais para pessoas físicas ou jurídicas que de alguma 
forma concorrem para a prática de atividades lesivas ao meio ambiente”. 

2001 
Resolução CONAMA n

o
 283, de 12 de julho, a qual “Dispõe sobre o tratamento e 

disposição final dos resíduos de serviços de saúde”, aprimorando e 
complementando os procedimentos contidos na Resolução CONAMA n

o
 5/93. 

2004 
Resolução da Diretoria Colegiada n

o
 306, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resí-
duos de serviços de saúde e dá outras providências”. 

2005 
Resolução n

o
 358, de 29 de abril, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, “Dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 
outras providências”. 

2010 

A Lei n
o
 12.035, de 28 de agosto, “instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

marco regulatório na área desses resíduos e criou o princípio da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.” 

Fonte: Brasil (2002), apud Borja (2008, p. 39), adaptado pela autora. 
 

O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde, bem como seus 

diversos conselhos e órgãos vinculados, como o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis e a Agência de Vigilância Sanitária se destacam dentre as instituições 

públicas federais. 

A estrutura de regulação e fiscalização ambiental no estado de Minas 

Gerais apresenta a seguinte composição: 

- Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD), criada em 1997 e reestruturada em 2007, é responsável pela 

formulação e coordenação da política estadual de proteção e 

conservação do meio ambiente e de gerenciamento de recursos hídricos 

e pela articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável no Estado; e 

- Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), 

composto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM): Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e 

pelos órgãos vinculados; Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), 

responsável pela qualidade ambiental no Estado; Instituto Estadual de 

Florestas (IEF) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 
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A ação estadual e municipal em saúde está a cargo das Secretarias de 

Saúde e nas Divisões de Vigilância Sanitária e, ou, Ambiental (estadual e municipal). 

Na esfera municipal se concentram as secretarias vinculadas aos serviços públicos 

de saneamento, especificamente, os serviços de coleta e disposição de resíduos. 

São políticas públicas de competência do Ministério do Meio Ambiente: 

- Política Nacional do Meio Ambiente; 

- Política Nacional de Recursos Hídricos; 

- Política Nacional de Educação Ambiental; e 

- Políticas para a integração do meio ambiente e produção. 

A Lei no 6.838/1981 da Política Nacional de Meio Ambiente, também trata 

das competências deliberativas e normativas dos estados e municípios: 

§ 1o Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de 
sua jurisdição, elaboração (sic) normas supletiva\s e complementares 
e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que 
forem estabelecidos pelo CONAMA. 
 
§ 2o Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no 
parágrafo anterior (BRASIL, 1981). 
 

Por se relacionarem diretamente com a questão dos resíduos sólidos, 

destacam-se: 

- Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA); 

- Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), o órgão consultivo e 

deliberativo do SISNAMA, responsável por assessorar na proposição 

das diretrizes das políticas nacional de meio ambiente e de recursos 

naturais, bem como deliberar sobre o tema no âmbito de sua 

competência; 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), criado pela Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 

1989, órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente; e 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criada pela Lei no 9.782, de 26 

de janeiro de 1999, vinculada ao Ministério da Saúde é responsável pela 

regulação dos assuntos de saúde pública e por coordenar o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e pela execução das políticas 

públicas de saúde. 
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No Estado de Minas Gerais foi criada a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos por meio da Lei no 18.031/2009, fundamentada nas normas e diretrizes 

estabelecidas por esta Lei, em harmonia com as políticas estaduais de meio 

ambiente, os recursos hídricos, o saneamento básico, a saúde, o desenvolvimento 

econômico, o desenvolvimento urbano e a promoção da inclusão social. Esta Lei 

estabelece os princípios, as diretrizes, os objetivos e os instrumentos da Política 

Estadual de Resíduos Sólidos. Instituiu, também, obrigações aos usuários dos 

sistemas de limpeza urbana e aos geradores de resíduos que desenvolvem 

atividades industriais e minerarias no Estado. A norma prevê também vedações e 

restrições, bem como obrigações e responsabilidades para aqueles a qual se aplica.  

De acordo com a Lei, todos os agentes públicos e privados que 

desenvolvam ações que, direta ou indiretamente, envolvam a geração e a gestão de 

resíduos sólidos, estão obrigados a cumprir as determinações da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos, exceto aqueles que trabalham com a gestão de resíduos 

sólidos radioativos ou resultantes de pesquisas e atividades com organismos 

geneticamente modificados, os quais serão regidos por legislação específica. 

Atualmente, aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto na Lei 

no 18.031, de 12 de janeiro de 2009, as normas homologadas pelos órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

As grandes inovações ficaram por conta da criação do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) e da implantação da logística reversa.  

O PGIRS é um documento integrante do processo de licenciamento que 

apresenta um levantamento da situação, naquele momento; do sistema de manejo 

dos resíduos sólidos; a pré-seleção das alternativas mais viáveis; e o 

estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos aspectos ambientais, 

educacionais, econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais 

para todas as fases de gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a 

destinação final.  

A logística reversa compreende o conjunto de ações e procedimentos 

destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos geradores, 

para que sejam tratados ou reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou no ciclo 

produtivo de outros produtos.  
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A implementação de vários pontos da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos depende de regulamentação, mas seu texto já está em vigor desde a sua 

publicação (MINAS GERAIS, 2009). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma 

Brasileira NBR no 10.004/2004, definiu os resíduos sólidos como: 

 

Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição 
os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem viável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004a). 
 

Esta norma brasileira classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública em: resíduos de classe I (os 

perigosos) e classe II (resíduos não perigosos). Os resíduos de classe II são 

divididos em classe II A (os não inertes) e resíduos classe IIB (os inertes). 

A classe I é composta por resíduos que apresentam periculosidade, ou 

seja, aqueles que apresentam características segundo suas propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, podendo apresentar: 

a) riscos à saúde pública, causando a incidência de doenças ou 

acentuando seus índices ou até mesmo levando à morte; e 

b) riscos ao meio ambiente, pelo  manejo inadequado dos resíduos; ou 

por eles possuírem propriedades, como: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade (ABNT, 2004a). 

Os resíduos de classe II A, ou não perigosos e não inertes, se 

caracterizam por apresentarem propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água (ABNT, 2004a). 

Os resíduos de classe II B, não perigosos e inertes são definidos como: 

 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa, segundo a ABNT NBR no 10.007, e submetidos a um 
contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à 
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR no 10.006, não tiverem 
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 
aspectos, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G (ABNT, 
2004a). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco regulatório na questão 

dos resíduos sólidos, em seu artigo 3o conceitua os resíduos sólidos como: 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 
 

Ainda no artigo 3o, tanto “rejeitos” como “resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não seja a disposição final ambientalmente adequada”. A ênfase 

nesta diferenciação entre resíduos sólidos e rejeitos, deve-se à realidade da prática 

para a orientação dos resíduos, quanto à disposição final que deverá ser revista e 

alterada. 

Para Philippi Jr. e Aguiar (2005), ao se referirem aos “resíduos sólidos, às 

suas características e ao gerenciamento” e ao conceituar e defini-los, salientam o 

equívoco frequente entre subprodutos e o que são coprodutos, e asseveram que: 

 

De qualquer modo, os resíduos se constituem, em todas as 
definições subprodutos da atividade humana com características 
específicas, definidas geralmente pelo processo que os gerou. Do 
ponto de vista da sociedade, materiais descartados que são 
aproveitados deixam de ser resíduos, constituindo-se as matérias-
primas secundárias. Em particular, são denominados rejeitos todos 
os resíduos que não têm aproveitamento econômico por nenhum 
processo tecnológico disponível e acessível. 

 

O diagrama a seguir (Figura 1), ilustra melhor a explicação. 

Figura 1 - Diagrama explicativo para os resíduos 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Philippi Jr. e Aguiar (2005). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 13, estabelece 

para os resíduos sólidos a seguinte classificação, quanto à sua origem e 

periculosidade: 

I – Quanto à origem: 
 
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 
urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços: os geradores nessas atividades, excetuados os 
referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e) resíduos de serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “C”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de 
saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os geradores nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 
para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios; 

II – Quanto à periculosidade se classificam em: 

a) resíduos perigosos: são aqueles que por apresentarem 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, oferecem significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica; 
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 
 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos 
referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como 
não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou 
volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal (BRASIL, 2010). 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduz o princípio de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, inserindo nele 
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fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Rodrigues e Pereira (2013) asseveram que a PNRS surgiu para garantir o 

desenvolvimento sustentável e a preservação da saúde pública, criando interfaces 

entre a saúde pública e as questões ambientais. Veio também consolidar diretrizes 

do governo federal para os resíduos sólidos, salientando a complexidade do 

gerenciamento de cada tipo de resíduos e destacando a responsabilidade dos 

órgãos federais Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Sistema Nacional do 

Meio Ambiente quanto à regulamentação referente às etapas do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. 

Um dos avanços da nova lei é a chamada logística reversa, que 

apresenta um conjunto de ações para facilitar o retorno dos resíduos aos seus 

geradores para que sejam tratados ou transformados em novos produtos. Em 

consonância às regras recentes, os atores da cadeia de comercialização dos 

produtos, desde a indústria até as lojas, deverão estabelecer um consenso sobre as 

responsabilidades de cada parte. 

A PNRS proíbe a existência de lixões e determina a criação de aterros 

para resíduos sem possibilidade de reaproveitamento ou de decomposição (matéria 

orgânica). Nos aterros, que poderão ser formados até por consórcios de municípios, 

será proibido catar lixo, morar ou criar animais. As prefeituras poderão ter recursos 

para a criação de aterros, desde que aprovem nas câmaras de vereadores uma lei 

municipal criando um sistema de reciclagem dos resíduos. (BRASIL, 2010). 

A nova lei propõe o resgate da cidadania ao propiciar a geração de 

emprego e renda por meio da coleta seletiva de materiais recicláveis, incentivando 

as cooperativas de catadores, concomitantemente estimula a minimização da 

geração de resíduos. 

A PNRS, marco legal da política pública de resíduos sólidos, introduz 

mudanças e inovações ao gerenciamento dos resíduos sólidos, ressaltando que 

desse montante fazem parte os resíduos de serviço de saúde, que constituem uma 

parcela reduzida, que requer o devido cuidado por sua complexidade e seu grau de 

periculosidade.  
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2.2.2   Gerenciamento de resíduos sólidos 

 

 

O ser humano, neste século XXI, reconhece nos resíduos sólidos um dos 

maiores desafios ambientais. A questão advém de diversos fatores, como o aumento 

da população mundial, a produção crescente de produtos e bens de consumo, 

conduzindo, consequentemente, à elevação da geração de resíduos. 

É importante ressaltar que a conscientização ambiental é fator importante 

na formação da cidadania e sua ausência impacta negativamente o gerenciamento 

dos resíduos sólidos, especialmente quanto ao descarte inadequado desses 

resíduos. 

Silva (2006) assegura que grande parte dos municípios apresenta 

deficiência em seus sistemas de limpeza urbana e na gestão dos resíduos urbanos, 

a partir da coleta até a disposição final. 

O desequilíbrio no meio ambiente se instala e é percebido, quando a 

geração de resíduos sólidos excede a capacidade de absorção da natureza. Este 

acúmulo de resíduos e a disposição e o manejo inadequados favorecem a 

proliferação de vetores, bem como o surgimento de doenças (PHILIPPI JR.; 

AGUIAR, 2005). 

Autores como Zanotti (2002) e Sanches et al. (2006) avaliam que a 

disposição inadequada dos resíduos contribui para a poluição do ar, em virtude da 

liberação de gases resultantes da decomposição biológica e anaeróbia desses 

resíduos; também as águas poderão ser poluídas pelo chorume, líquido resultante 

da decomposição de resíduos, em especial, aqueles descartados sem tratamento 

prévio, que poderão infiltrar no solo e atingir o lençol freático ou por lixiviação, 

poderão contaminar rios, lagos e mananciais.  

A disposição final adequada dos resíduos se dará nos aterros sanitários, 

onde existem as estações de triagem, reciclagem e compostagem com tratamento 

térmico, em incineradores próprios e seguindo procedimentos controlados e 

eficientes. Os aterros sanitários são obras de engenharia. 

Savi (2005) define o gerenciamento dos resíduos como um conjunto de 

medidas tomadas pelos gestores, de acordo com as condições e características 

locais e regionais, seja, município, cidade ou estado, buscando a redução dos 
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problemas sociais, ambientais e econômicos, originados pelo acúmulo de resíduos, 

resultante da elevação do consumo de produtos industrializados. 

Schneider et al. (2004) afirmam que a gestão de resíduos sólidos é um 

tema em destaque na busca do desenvolvimento sustentável no mundo e que a 

visão da sustentabilidade deve representar o fundamento básico para solucionar os 

problemas advindos da geração profusa dos resíduos produzidos pelo homem. 

Philippi Jr. e Aguiar (2005) afirmam que este novo cenário que valoriza as 

ações sustentáveis, na releitura do pensar e agir da sociedade, especialmente com 

os resíduos sólidos, visando um futuro seguro para o meio ambiente, suscita 

discussões em diversos espaços (educação, economia, política, ambiente, saúde 

etc.), refletindo sobre a sobrevivência do homem no planeta. Neste contexto, a 

questão dos resíduos sólidos tem se destacado e recebido significativa importância 

junto à mídia e em discussões políticas. 

Takayanagui (1993) enfatiza a necessidade de um manejo adequado dos 

resíduos sólidos urbanos, priorizando o tratamento e a destinação final, visando 

resguardar a saúde do homem e a preservação do meio ambiente. 

Segundo Oliveira (2010), como o avanço dessas discussões, a gestão 

integrada dos resíduos parece ser a preferência dos administradores por facilitar a 

visão total dos problemas e, ou, as soluções decorrentes dos resíduos sólidos, tendo 

em vista que: 

 

A gestão integrada de resíduos deve priorizar a não geração, a 
minimização da geração e o reaproveitamento dos resíduos, a fim de 
evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública. 
A prevenção da geração de resíduos deve ser considerada tanto no 
âmbito das indústrias como também no âmbito de projetos e 
processos produtivos, baseada na análise do ciclo de vida dos 
produtos e na produção limpa para buscar o desenvolvimento 
sustentável. Além disso, as políticas públicas de desenvolvimento 
nacional e regional devem incorporar uma visão mais proativa com a 
adoção da avaliação ambiental estratégica e o desenvolvimento de 
novos indica\dores ambientais que permitam monitorar a evolução da 
ecoeficiência da sociedade. É importante, ainda, identificar 
ferramentas ou tecnologias de base socioambiental relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável e responsabilidade total, bem como às 
tendências de códigos voluntários setoriais e políticas públicas 
emergentes nos países desenvolvidos, relacionados à visão 
sistêmica de produção e gestão integrada de resíduos sólidos 
(BRASIL, 2006). 

 



43 

 

 

Compartilhando desta ideia, autores como Monteiro (2001), Segura-

Munõz (2002), Gripp (2004), Bringhenti (2004), Massukado (2004), Kipper (2005), 

Bessen (2006), Braga e Ramos (2006), Dantas (2008), Jardim et al. (2010), Musmeci 

et al (2010) e Seidel (2010) realizaram estudos dando atenção direta ou 

indiretamente ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. 

A fim de atender estes anseios, a Lei no 12.305/2010, que instituiu a 

PNRS, marco regulatório no âmbito dos resíduos sólidos, dispõe de legislação 

específica para este tema, podendo ser verificado no Capítulo de Definições, Art. 3o, 

onde estão definidos: 

[...] x – gerenciamento de resíduos sólidos, conjunto de ações 
exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, exigido na forma desta Lei; 
XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável (BRASIL, 2010) 

 

 

2.2.3   Resíduos de serviços de saúde 

 

 

A Norma Brasileira Registrada, NBR no 10.004, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT (2004), ainda em vigor, definiu o resíduo sólido e 

semissólido como “produto resultante de atividades da comunidade, de origem 

industrial, domiciliar, hospitalar, radioativa, comercial, agrícola e de varrição”. É 

importante enfatizar que os resíduos de serviço de saúde fazem parte dos resíduos 

sólidos, embora em pequena porcentagem, mas têm importante significado, por 

apresentarem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) inseriu a definição 

de resíduo hospitalar no conceito mais atual e abrangente de resíduos de serviços 

de saúde (RSS) como sendo aqueles resultantes das atividades exercidas por 

estabelecimentos destinados à prestação de assistência sanitária à população, 

utilizando-a direta ou indiretamente em diversas Normas Brasileiras relacionadas 

aos RSS, ressaltando-se:  
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- resíduos de serviços de saúde – Terminologia (ABNT, 1993a); 

- resíduos de serviços de saúde – Classificação (ABNT, 1993b); 

- manuseio de serviços de saúde – Procedimento (ABNT, 1993c); 

- coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento (ABNT, 1993d); 

- coleta de resíduos sólidos – Classificação (ABNT, 1995); 

- coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes e cortantes 

(ABNT, 1997); 

- laboratório clínico – Gerenciamento de resíduos (ABNT, 2004d); 

- coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde 

(ABNT, 2001) 

- transporte terrestre de resíduos (ABNT, 2007) 

- sacos plásticos para acondicionamento de lixo - 

- requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2008); e 

- identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos (ABNT, 2009). 

De acordo com Schneider et al. (2004), os RSS significam um desafio 

pelas diferenciadas conexões, que além das demandas ambientais características a 

qualquer exemplar de resíduo, referem-se também ao controle de infecções nos 

locais de prestação de serviços, na perspectiva da saúde individual, ocupacional, 

pública e ambiental. 

Atualmente, é possível constatar a ressonância para a definição de 

resíduos de serviços de saúde, prescrita pela ABNT, tanto o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), quanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), segundo as resoluções ANVISA (2004) e CONAMA (2005). 

Na literatura não existe uma classificação universal para os resíduos de 

serviços de saúde, mas uma gama de denominações com origem nos diversos 

sistemas distintos de classificação, citados e definidos por autores, como Risso 

(1993), OPAS (1997), Bottiglieri (1997), Muhlich; Scherrer (2003), Takayanagui 

(1993; 2004), Schneider et al. (2004), Silva (2008), Paveloski (2009), Costa (2009) e 

Ventura (2009). 

Em virtude da sua importância, a classificação dos RSS determinará a 

escolha do tipo de gerenciamento a ser seguido pelo estabelecimento de saúde 

(CUSSIOL, 2005). 
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Segundo Schneider et al. (2004, p. 33), é recomendável considerar na 

classificação dos RSS o setor de origem, sua natureza e o seu potencial de risco 

para os pacientes, os trabalhadores e o meio ambiente. 

No Brasil, a escala de classificação dos RSS foi determinada, nacional-

mente, por meio de resoluções de órgãos federais (ANVISA e CONAMA), a fim de 

que os estabelecimentos possam identificar seus resíduos de acordo com as 

categorias fixadas por estas resoluções, de maneira padronizada. 

A RDC no 306/04 da ANVISA e a Resolução CONAMA no 358/05 

classificaram os RSS em cinco grupos distintos de risco e manejo especifico, 

conforme os Quadros 2 e 3 (Anexo B). 

 

Quadro 2 - Classificação dos RSS estabelecida pelo CONAMA 

Grupo Tipo de Resíduo 

A (Subgrupos A1, A2, A3, A4 e A5) Infectantes 

B Químicos 

C Rejeitos radioativos 

D Comum/domiciliares 

E Perfurocortantes /Infectantes 

Fonte: adaptado da Resolução CONAMA n
o
 308/2005. 

 

 

2.2.4   Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) 

 

 

Na busca pela redução dos riscos e impactos ambientais advindos dos 

resíduos de serviços de saúde (RSS), a legislação atual determina que todo 

estabelecimento de saúde elabore e execute um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), que fornecerá a quantificação e a 

caracterização dos resíduos gerados no estabelecimento e ao mesmo tempo 

descreverá todo o seu percurso, desde a sua geração até a sua destinação final 

(BRASIL, 2006). 

Porém, pela complexidade e controvérsia da geração de RSS, o 

estabelecimento de um sistema de gerenciamento está sujeito ao comprometimento 

e ao devido significado dispensado pelos gestores dos serviços de saúde e pelos 

demais profissionais da área. Desta maneira, não basta atender aos instrumentos 
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legais e normativos, mas o processo requer dos atores envolvidos, direta ou 

indiretamente, uma atuação consciente e aberta à cooperação visando soluções 

para essas questões (SCHNEIDER, 2004). 

Takayanagui (1993) enfatiza a necessidade de um manejo adequado dos 

resíduos sólidos urbanos, priorizando o tratamento e a destinação final, visando 

resguardar a saúde do homem e a preservação do meio ambiente. 

A Organização Mundial da Saúde estabelece que para a elaboração de 

um plano de gestão de resíduos, devem ser consideradas várias questões, como a 

formação, a definição de responsabilidades, a reserva de recursos humanos e 

financeiros, visando às boas práticas para o manejo, armazenamento, tratamento e 

a destinação dos resíduos de serviços de saúde (WHO, 2005). 

Ruiz e Costa (IPT/CEMPRE, 2000) asseveram que o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde é uma atividade mais complexa por apresentar duas 

etapas de manejo: a interna, que é desenvolvida pelos seus geradores, e a externa, 

que pode ser realizada pelos serviços de limpeza pública. 

A Organização Mundial da Saúde ressalta a importância das etapas de 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde que contemplam a remoção e a 

disposição dos resíduos de forma higiênica e segura, por meio de metodologias que 

assegurem em todas as etapas, a redução de riscos à saúde e ao meio ambiente 

(WHO, 1983). 

O manejo de RSS, segundo a RDC ANVISA no 306/2004 (BRASIL, 2004), 

é definido como a ação de gerenciar os resíduos intra e extraestabelecimento, a 

partir de sua geração até a sua disposição final, incluindo as etapas intermediárias a 

seguir: 

a) SEGREGAÇÃO: é a etapa de separação dos resíduos no local e na 

hora de sua geração, segundo suas características físicas, químicas, 

biológicas, estado físico e os riscos envolvidos. 

A segregação é uma fase importante por reduzir o volume de resíduos 

que deverão receber tratamento especial e por separar artigos para a 

reciclagem (OPAS, 1997). 

b) ACONDICIONAMENTO: são medidas adotadas para que os resíduos 

segregados sejam embalados em sacos ou recipientes resistentes a 

fim de evitar ações de punctura e ruptura. 
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c) IDENTIFICAÇÃO: garante o reconhecimento dos resíduos contidos nos 

sacos e recipientes, bem como o correto manejo dos RSS, segundo 

sua classificação. 

d) TRANSPORTE INTERNO: remanejamento dos RSS do local de 

geração para o local de armazenamento temporário (abrigo 

temporário), onde aguardará a coleta externa. Deve haver uma 

programação especial para o transporte interno de resíduos, pois o 

horário não pode alterar a rotina da unidade, ou seja, em horários de 

menor fluxo de pessoas e de atividades. O transporte deve acontecer 

de maneira separada para os grupos de resíduos: A; B; C; D e E. 

e) ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO: consiste da guarda temporária 

dos recipientes contendo os resíduos devidamente acondicionados e 

identificados, em local específico e próximo aos pontos de geração. 

f) TRATAMENTO: é o procedimento que altera as características dos 

resíduos gerados, visando reduzir os riscos a eles associados. A 

legislação atual recomenda certos métodos de tratamento que irão 

mudar de acordo com o tipo e a periculosidade que o resíduo pode 

oferecer, são eles: pelo calor (autoclave); tratamento químico; micro-

ondas; radiação ionizante; esterilização; incineração e tocha de 

plasma. 

g) ARMAZENAMENTO EXTERNO: consiste da etapa de manejo em que 

os resíduos estão armazenados aguardando a coleta externa. O 

abrigo de resíduos deve estar localizado em ambiente previamente 

selecionado, sua construção deve seguir normas de higiene e 

segurança, de maneira a facilitar o acesso para os veículos coletores. 

h) COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS: é a fase de retirada dos RSS 

do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de 

tratamento ou o local de disposição final. 

i) DISPOSIÇÃO FINAL: é a etapa em que os resíduos são depositados 

no solo, preparado segundo critérios técnicos de construção e 

operação, são denominados aterros sanitários.  

De acordo com Risso (1993), tratar o resíduo infeccioso significa reduzir 

riscos associados à presença de agentes infecciosos, alterando suas características 

biológicas, impedindo ou diminuindo seu potencial de provocar doenças. 
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A resolução CONAMA no 358/2005, recomenda que a disposição final de  

resíduos de serviços de saúde deverá ocorrer em aterro sanitário, desde que os 

resíduos tenham passado por tratamento. 

De forma semelhante à RDC no 306/2004, a resolução no 358/2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabelece para os RSS, quanto 

à definição, responsabilidades e obrigatoriedade relacionadas ao plano de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, como descrito a seguir: 

 

Art. 2o (...) XI – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde – PGRSS: documento integrante do processo de 
licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de 
resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e 
enuncia as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos 
estabelecimentos mencionados no art. 1o desta Resolução, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, 
tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública 
e ao meio ambiente; (...). 

Art. 3o Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao 
responsável legal, referidos no art. 1o desta Resolução, o geren-
ciamento dos resíduos desde sua geração até a disposição final, de 
forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e 
saúde ocupacional, (...). 

Art. 4o Os geradores de resíduos de serviços de saúde constan-tes 
no art. 1o desta Resolução, em operação ou a serem implanta-dos, 
devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com legislação vigente, 
especialmente as normas da vigilância sanitária. (...). 

 

As recomendações contidas na RDC ANVISA no 306/04 definem as 

responsabilidades do serviço gerador quanto à caracterização e quantificação dos 

resíduos. Esclarecem que a responsabilidade pelo gerenciamento de RSS é do 

gerador, que será responsável por apresentar um plano (PGRSS), elaborado por 

profissional capacitado, devidamente registrado no seu conselho de classe e 

portador de anotação de responsabilidade técnica (ART), e sugere ao 

estabelecimento a indicação de um gerente de resíduos.  

Segundo Cussiol (2013), o PGRSS é o documento que identifica e relata 

todas as ações referentes ao manejo dos resíduos. Enfatiza que o plano deve 

atender às orientações e regulamentações estaduais, municipais e federais e que 

uma cópia do PGRSS deverá ficar disponível para consulta nos estabelecimentos 

geradores de resíduos de serviços de saúde, para atender solicitação das 

autoridades competentes, dos funcionários e do público em geral. 
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A autora propõe o emprego do ciclo PDCA (Plan; Do; Check; Act), 

planejar, executar, verificar e agir, como ferramenta de qualidade de gestão, 

conforme ilustrado na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 - PDCA proposto para o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

 

 
 

Fonte: Cussiol (2013). 

 

 

2.3   Riscos associados aos resíduos de serviços de saúde (RSS) 

 

 

O manejo diferenciado dos RSS se baseia na qualificação e quantificação 

dos riscos e impactos relacionados a eles, segundo as orientações expressas na 

atual legislação (BORJA, 2008). Para este autor, conhecer os riscos dos resíduos de 

serviços de saúde e entender a ocorrência e transmissão na unidade de estudo é 

muito importante para a definição de escolha do tipo de gestão. 

Na década de 1980, o surgimento da síndrome de imunodeficiência 

adquirida (AIDS) veio exacerbar a conscientização sobre os riscos oferecidos pelos 
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resíduos de serviços de saúde à saúde pública e ao meio ambiente. Neste cenário, 

surgiram questionamentos sobre a conduta de higiene hospitalar, favorecendo a 

criação de normas e legislações visando orientar os estabelecimentos quanto ao 

correto manuseio e descarte dos resíduos produzidos nesses serviços (SILVA, 

2008). 

Segundo as resoluções ANVISA no 306 (BRASIL, 2004) e CONAMA 

no 358, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2005), os RSS são 

classificados nos grupos A, com seus subgrupos A1, A2, A3, A4 e A5 (resíduos 

potencialmente infectantes), B (resíduos químicos), C (resíduos radioativos), 

D (resíduos comuns) e E (resíduos perfurocortantes). Essas resoluções asseveram 

que as diferentes classes de RSS devem ser gerenciadas conforme suas 

características, embora os resíduos do grupo D possam ter manejo similar aos 

resíduos sólidos urbanos (RSU); os do grupo C devem ser gerenciados sob a 

supervisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); enquanto os 

resíduos pertencentes aos grupos A e E, bem como alguns do grupo B estão 

enquadrados na categoria dos resíduos perigosos (classe I) da NBR no 10.004 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004), e devem receber 

tratamento diferenciado, de total responsabilidade de suas fontes geradoras 

(SHINZATO et al., 2010).   

O resíduo infectante, segundo a NBR no 12.807/1993, da ABNT, é 

definido como aquele gerado em serviço de saúde e que apresenta risco potencial 

adicional à saúde pública, por suas características de virulência, infectividade e 

concentração de patógenos.  

A periculosidade de um resíduo, de acordo com a NBR no 1.004 (ABNT, 

2004) está associada às características apresentadas em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas que ofereçam:  

- riscos à saúde pública, pela ocorrência de agentes infectocontagiosos, 

podendo elevar a mortalidade ou incidência de doenças; e 

- riscos ao ambiente, quando o resíduo é destinado de forma inadequada 

e por apresentar uma das características previstas nessa norma. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1999), a exposição a 

resíduo potencialmente perigoso pode causar doenças ou lesões aos trabalhadores 

da área de saúde e de setores relacionados à coleta, tratamento e disposição final e 
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ao público em geral, além de promover a degradação e a contaminação do meio 

ambiente. 

Takanayagui (2005) afiança que quando os RSS segundo sua origem 

biológica, química ou radioativa, são manipulados ou gerenciados de maneira 

incorreta, representarão risco à saúde do homem e ao meio ambiente. Coadunado 

desta assertiva, Silva (2008) assegura que, embora os RSS traduzam uma pequena 

parcela dos resíduos sólidos produzidos, é importante enfatizar que seu manejo e 

sua destinação inadequados, poderão transformar os demais resíduos não 

perigosos em resíduos potencialmente infectantes. Sendo que essa contaminação 

poderá ocorrer por contato direto ou quando um resíduo for misturado a outro.  

Schneider et al. (2001) afirmam que a maior  preocupação com os 

resíduos de serviço de saúde  é quanto aos riscos oferecidos pelos resíduos 

biológicos, em virtude da presença de microrganismos infectantes, dentre eles 

bactérias, fungos e vírus e pela densidade desses patógenos. Apreensão relatada 

em estudo de Risso (1993), em que salienta a necessidade de ações preventivas, 

como a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, 

resguardando o meio ambiente e reduzindo os riscos à saúde. 

 

 

2.3.1   Impactos ambientais e os resíduos de serviços de saúde 

 

 

Vargas e Oliveira (2007) declaram que atualmente a questão ambiental 

tornou-se tema relevante, em especial, para os trabalhadores da área de saúde, já 

que a vida saudável está diretamente conectada à qualidade de vida humana e 

ambiental. 

O gerenciamento inadequado dos RSS para Naime, Ramalho e Naime 

(2008), pode produzir impactos ambientais de grandes proporções, como 

contaminações, altos índices de infecção, até mesmo epidemias ou endemias 

ocasionadas por contaminações do lençol freático em virtude dos variados tipos de 

resíduos de serviços de saúde. Segundo esses autores, os segmentos empresariais 

já estão à frente com este tema, porém, outras áreas como a saúde precisam buscar 

formas de ingressar nessa nova realidade, de crescente busca pelo 
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desenvolvimento sustentável, visando à manutenção e melhoria da qualidade de 

vida do homem. 

Naime, Ramalho e Naime (2008) afirmam que o inadequado gerencia-

mento de RSS já foi causa de desastres, que se tornaram notícia na mídia, como o 

ocorrido no lixão de Aguazinha, em Olinda, em abril de 1994, em que mãe e filho se 

alimentaram com uma mama amputada depositada junto dos resíduos. O consumo 

de carne humana foi confirmado pela Vigilância Sanitária local.  

Outro episódio desastroso foi o acidente nuclear com o césio 137 ocorrido 

em Goiânia, atribuído ao mau gerenciamento, já que havia um aparelho de 

radioterapia abandonado no local (RODARTE, 2003). 

A evolução dos medicamentos e o aumento de sua comercialização a 

partir do século XX fizeram com que os produtos farmacêuticos ganhassem 

importância ambiental, por constituírem uma classe emergente de contaminantes 

orgânicos. Na década de 1970, surgiram os primeiros estudos indicando a presença 

de fármacos no ambiente aquático e, principalmente, nas estações de tratamento de 

esgoto. A indústria farmacêutica é a grande geradora de resíduos de medica-

mentos, tanto sólidos quanto líquidos, oriundos da produção. Neste contexto, 

também no Brasil se observa a necessidade da implantação de normas de controle 

e vigilância de impacto ambiental decorrentes desses resíduos industriais 

(MAGALHÃES; MOL, 2013). 

Estes autores asseveram que alguns grupos de medicamentos, como os 

antineoplásicos, antimicrobianos, desinfetantes, hormônios e metais pesados, 

merecem maior atenção e cuidado quando presentes no meio ambiente. Enfatizam 

ainda que outros grupos de medicamentos têm sido detectados em corpos d’água, 

são eles: analgésicos, sedativos, anticolesterolêmicos e anti-hipertensivos, porém, o 

efeito nesse ambiente ainda é pouco conhecido. 

 

 

2.3.2   Resíduos de serviços de saúde, danos à saúde pública e ocupacional 

 

 

O estudo da epidemiologia, parasitologia e microbiologia, referente ao 

tema, antecede o estudo dos riscos biológicos relacionados aos resíduos de 

serviços de saúde. Zanon (2002) afirma que é fundamental conhecer os 
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microrganismos, o meio e o hospedeiro e, principalmente, suas interações 

ecológicas. 

São diversos os microrganismos contidos nos RSS que podem produzir 

doenças em indivíduos que entrem em contato com eles. Dentre esses 

microrganismos destacam-se: a Salmonela, Shigella spp., Vibrio cholerae, 

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Nisseria gonorrhoeae, 

Bacillus antracis, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus, 

Klebsiella, Cândida albicans e os vírus da imunodeficiência humana e das hepatites 

dos tipos B e C (BLENKHARN; OAKLAND, 1989). 

Os RSS se tornam perigosos por apresentarem toxicidade e 

patogenicidade, em decorrência da presença de agentes infectantes e químicos, 

com capacidade de afetar a saúde humana (TAKAYANAGUI, 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1999), a exposição a 

resíduo potencialmente perigoso pode produzir doenças ou lesões aos 

trabalhadores da área de saúde e de setores, como coleta, tratamento, disposição 

final e ao público de maneira geral, afora a degradação e a contaminação do 

ambiente. 

 O sistema The Exposure Prevention Information Network (EPINnet) é 

uma rede de informações que contribui para a prevenção de acidentes ocupacionais 

com materiais biológicos, tendo sido criada em 1991, nos Estados Unidos (NIOSH, 

2005). Os de casos com acidentes com perfurocortantes envolvendo os 8 milhões 

de trabalhadores da área de saúde nos Estados Unidos produziram estimativas de 

600 a 800 ocorrências por ano. 

Segundo Brasil (2003), 15% da população brasileira já teve contato com o 

vírus da hepatite B, sendo que os casos crônicos das hepatites B e C devem 

corresponder a 1% e 1,5%, respectivamente, desta população. 

Os relatos em estudos sobre acidentes ocupacionais com trabalhadores 

de saúde, como o de Canini et al. (2002), em hospital de Ribeirão Preto, São Paulo, 

revelaram que a maioria desses acidentes foi ocasionado por objetos 

perfurocortantes, principalmente, por agulhas descartadas em locais inadequados, 

como: no chão e em lixeiras junto de resíduos comuns, sendo que os trabalhadores 

encarregados da limpeza e coleta foram os que mais se acidentaram.  

Segundo revisão sistemática da literatura realizada por Takanayagui et al. 

(2005), quanto aos riscos oferecidos pelos resíduos de serviços de saúde, dentre os 
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artigos acadêmicos publicados no período de 1995 a 2003, foram selecionados 26 

estudos. Em 23 destes artigos ficaram evidenciados os riscos relacionados aos 

resíduos de serviços de saúde (RSS), como evidenciados no Quadro 4. 

Em relação à biossegurança, as autoras da revisão destacaram os riscos 

ocupacionais diante dos agentes químicos, biológicos e radioativos contidos nos 

resíduos nos estados líquido, sólidos e gasosos e ficaram evidentes os riscos dos 

RSS devido, principalmente, aos agentes químicos e físicos observados em 73,91% 

dos artigos e por agentes biológicos, em 56,52% dos estudos. 

 
Quadro 3 - Riscos relacionados aos RSS 
 

Periculosidade 
dos RSS 

RSS Não 
Oferecem 

Riscos 

Riscos e 
Impacto à 

Saúde Humana 

Riscos e 
Impacto 

Ambiental 

Riscos à Saúde 
Animal 

88,46% 11,53% 91,30% 52% 13,04% 

Fonte: Takayanagui et al. (2005); elaborado pela autora. 
 

Com este trabalho, as autoras ressaltaram a importância de um gerencia-

mento adequado dos RSS, com vistas à minimização dos riscos à saúde e ao meio 

ambiente (TAKAYANAGUI, 2005). 

 

 

2.4   Consciência ambiental e gerenciamento de resíduos: hipóteses  

 

 

A correta propagação de uma consciência ambiental torna-se necessária 

para que se harmonize uma visão mais ampla da importância de um 

comportamento, o que ocorrerá por meio da educação ambiental, essencial para o 

entendimento da utilidade e valor dos resíduos sólidos (DIAS, 2009). 

Santos, Simões e Martins (2006) afirmam que a consciência ambiental é 

imprescindível para a solução dos problemas de geração de resíduos e se refere à 

área educacional. Buscando solucionar esta questão têm surgido diversas iniciativas 

e a educação ambiental não pode se tornar fato isolado, bem como as ações, ela 

deve ser contemplada nos planos e programas estratégicos. 
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H1 – o nível de consciência ambiental (ou ecológica) tem influência positiva no 

comportamento pró-ambiental no contexto do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde 

 

Autores como Dunlap, Vanliere (1978) e Weigel; Weigel (1978) afirmam 

que por serem muitas e complexas as variáveis capazes de motivar o 

comportamento ambientalmente consciente (ou não) dos consumidores, a 

conscientização e a preocupação são consideradas pré-requisitos de comporta-

mentos pró-ambientais. Neste âmbito, a consciência ambiental deve ser percebida 

como um comportamento relacionado à proteção ambiental.  

Segundo Takayanagui (1993), a despeito da preocupação dos grandes 

organismos nacionais e internacionais com o manejo dos resíduos de serviços de 

saúde da geração até a destinação final, a grande dificuldade reside em fazer valer 

uma recomendação técnica ou uma legislação, porque estará na dependência do 

conhecimento, da motivação e conscientização dos atores envolvidos no processo. 

 

H2 – o comportamento pró-ambiental exerce influência favorável na qualidade 

do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

 

Em virtude da complexidade da geração de RSS, a eficiência do sistema 

de gerenciamento depende de participação ativa e comportamento consciente dos 

profissionais envolvidos neste contexto, bem como dos gestores desses serviços. 

Assim, não basta cumprir as legislações e normas, pois o processo demanda dos 

atores envolvidos, direta ou indiretamente, uma atitude consciente e cooperativa 

visando solucionar questões (SCHNEIDER, 2004). 

 

H3 – o nível de consciência ambiental (ou ecológica) tem impacto positivo na 

qualidade do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

 

A respeito de resíduos de serviços de saúde (RSS), Takayanagui et al. 

(2005) identificaram evidências sobre os riscos oferecidos pelos RSS, e quanto à 

biossegurança, destacaram-se os riscos ocupacionais relacionados a esses 

resíduos, em virtude dos agentes químicos, físicos e biológicos. 
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Figura 3 - Modelo da relação entre consciência ambiental (ou ecológica), comportamento pró-
ambiental e qualidade de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

 

      H3+ 

 

 

 

 

 

 H1+       H2+ 

 

 

Fonte: Revisão da literatura (adaptada). 

 

A partir deste estudo, as autoras destacaram a necessidade de um 

gerenciamento de qualidade para os resíduos de serviços de saúde, visando à 

redução dos riscos à saúde e ao meio ambiente. Porém, Takayanagui (1993) afirma 

que apesar da preocupação dos grandes organismos nacionais e internacionais com 

o manejo dos resíduos de serviços de saúde da geração até a destinação final, a 

grande dificuldade reside em fazer valer uma recomendação técnica ou uma 

legislação, porque estará na dependência do conhecimento, da motivação e 

conscientização dos atores envolvidos no processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consciência 
ambiental 

Qualidade 
de GRSS 

Comportamento 
pró-ambiental 
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3   METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa, segundo Gil (1999), é definida como o procedimento racional 

e sistemático que visa responder os problemas propostos. Corroborando com esta 

ideia, Lakatos e Marconi (2004) enfatizam a importância da metodologia para a 

produção científica como sustentáculo para a Ciência. Estes autores definem o 

método como o conjunto de atividades sistematizadas de maneira racional para 

alcançar um objetivo. Neste contexto, Collis e Hussey (2005) definem metodologia 

como a maneira de tratar o processo de pesquisa, a partir da base teórica até a 

coleta e análise de dados. 

A fim de elucidar o problema desta pesquisa, este capítulo apresenta a 

metodologia adotada no estudo, visando caracterizar e descrever os procedimentos 

metodológicos. 

 

 

3.1   Caracterização da pesquisa 

 

 

Para esclarecer o tipo de investigação, Vergara (2011, p. 41-42) 

recomenda dois critérios fundamentais para a classificação das pesquisas: quanto 

aos fins e quanto aos meios. 

 
Quanto aos fins podem ser: exploratória, descritiva, explicativa, 
metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos meios: 
pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, documental, 
bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação 
e estudo de caso.  

  

Buscando atingir os objetivos apresentados neste estudo, a pesquisa se 

caracterizou quanto aos fins, segundo Vergara (2011), como descritiva, com 

abordagem quantitativa, a fim de coletar dados de pessoas envolvidas no processo 

de gerenciamento de resíduos de uma IFES de Belo Horizonte e quanto aos meios 

foi realizada uma pesquisa de campo. 

A pesquisa descritiva, como assevera Vergara (2011), busca apresentar 

as características de determinada população ou de determinado fenômeno, sem a 
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pretensão de esclarecer as revelações que descreve, apesar de fundamentar esta 

explicação. Esse tipo de estudo, observa, registra, analisa e ordena os dados, 

preservando-os de manipulação e da interferência do pesquisador. Para realização 

de coletas desses dados empregam-se técnicas especiais, como: questionário e 

observação, formulário, entrevista, leitura analítica e outras (ALMEIDA, 1996, p. 

104). 

De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de 

estudo conclusivo que busca descrever algo, e Oliveira (2001) afirma que a pesquisa 

quantitativa visa determinar a quantidade de opiniões, dados, nas formas de coleta 

de informações, além de utilizar técnicas estatísticas.  

O método survey se baseia no inquérito dos participantes diante de 

questionamentos sobre seu comportamento, suas intenções, suas atitudes, suas 

motivações, suas características demográficas e com outros aspectos (MALHOTRA, 

2001). 

Quanto ao levantamento, como instrumento de pesquisa descritiva, Gil 

(1999) argumenta que, além da variedade de surveys, os inquéritos se desenvolvem 

nas diversas fases do processo, a partir da criação do instrumento de coleta de 

dados, no pré-teste do instrumento, seleção da amostra, coleta, análise dos dados e 

interpretação dos dados, bem como na apresentação dos resultados. 

 

 

3.2   Procedimentos metodológicos 

 

 

O referencial teórico contribui significativamente para o entendimento dos 

conceitos básicos relativos ao tema da pesquisa e auxilia a coleta de dados em 

campo.  

Assim, as pesquisas descritivas visam delinear as características do 

objeto de estudo, utilizando técnicas como entrevistas e análise de aspectos que 

conduzam à compreensão do objeto.  

Quanto à natureza dos dados, o trabalho se caracterizou como 

quantitativo, pois foram realizadas pesquisas com os atores envolvidos direta ou 

indiretamente no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde de uma IFES de 

Belo Horizonte, com o intuito de coletar informações visando identificar a relação 
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existente entre a consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e a 

qualidade do gerenciamento desses resíduos.  

As surveys podem ser projetadas para gerar grande variedade de 

informações em diferentes tópicos e assuntos (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Elas 

se exibem em quatro formas distintas de apresentação de questionários de coleta de 

dados: telefônicos, pessoais, postais e eletrônicos (MALHOTRA, 2001). 

Como instrumento de coleta de dados, foi empregado o questionário que, 

segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), como opção é a mais utilizada para coletar 

dados de natureza quantitativa, porque facilita a medição do que se almeja conhecer 

com mais exatidão, principalmente por abarcar questões logicamente afins ao 

problema central. 

Neste estudo, optou-se pelo método pessoal em que o questionário foi 

entregue diretamente a cada um dos atores envolvidos direta ou indiretamente no 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde das cinco maiores unidades 

geradoras de resíduos da instituição federal de ensino superior (IFES) de Belo 

Horizonte.  

 

 

3.2.1    População e amostra 

 

 

O universo de dados, segundo Malhotra (2001), se define como o 

conjunto dos elementos que apresentam característica em comum, podendo ser 

quantificada, pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão 

analisados. 

A população ou o universo deste trabalho foram os atores envolvidos 

direta ou indiretamente no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em uma 

IFES de Belo Horizonte.  

O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação existente entre a 

consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e a qualidade do 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde em uma instituição federal de 

ensino superior (IFES) de Belo Horizonte. Confere-se importância a esta população 

que trabalha direta ou indiretamente com o gerenciamento de resíduos de serviços 
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de saúde pela sua capacidade futura de promover melhoria à qualidade do 

gerenciamento de resíduos. 

Malhotra (2001) afirma que, em diversos procedimentos de pesquisa o 

número de pesquisados é calculado estatisticamente, a partir do tamanho da 

amostra sobre o universo demonstrado. A fim de determinar a quantidade de 

elementos a serem pesquisados, foi selecionado um grupo de amostra por 

acessibilidade, com o intuito de se trabalhar com um grupo mínimo de participantes 

de forma que estes representem os resultados populacionais. A opção pela amostra 

deste estudo, segundo Malhotra (2001), ocorreu por critérios não probabilísticos, e 

sim de acordo com o critério da conveniência, tendo em vista a acessibilidade da 

pesquisadora que atua como gerente de resíduos de uma das unidades desta IFES 

e tem facilidade em fazer contato com os respondentes. 

A amostragem não probabilística se define como aquela em que nem 

todos os elementos da população apresentam probabilidade diferente de zero para 

compor a amostra. Para Aaker, Kumar e Day (2004), a amostra de uma população 

pode ser retirada dentre outros lugares, de universidades. Nesta pesquisa, os 

participantes foram selecionados de acordo com critérios de acessibilidade e por 

serem profissionais envolvidos direta ou indiretamente com o gerenciamento de 

resíduos.  

A população desta pesquisa foi composta por 500 pessoas, dentre 

servidores administrativos e docentes, alunos de graduação, mestrado e doutorado, 

que têm relação direta ou indireta com o gerenciamento de resíduos. 

O dimensionamento da amostra pesquisada se deu por meio da utilização 

de fórmulas de amostragem probabilísticas que visam um número mínimo de 

participantes, não na busca de resultados populacionais, mas na tentativa de 

selecionar participantes em um processo aleatório. 

Nesta pesquisa, a amostra foi calculada a partir da fórmula descrita por 

Levine et al. (2000), tendo sido adotado o critério de 6% de erro e 95% de confiança. 

E

Z

2

2

0
2/ qp


   

em que 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  
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p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 

interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Entretanto, se estes também 

forem desconhecidos, substituímos pˆ e qˆ por 0,5, obtendo a seguinte estimativa 

(LEVINE et al., 2000). 

 

e

QPZ
2

2

0


  

em que  

Z = valor da abscissa da curva normal reduzida e é encontrada em função 

do intervalo de confiança desejado. Neste contexto, usou-se um 

intervalo de confiança de 95%, e o Z é igual a 1,96; 

E = é o erro admissível para o estimador; 

P = estimativa inicial da proporção de interesse; e 

Q = 1 – P. 

 

Se a amostra não é considerada infinita, recomenda-se usar o fator de 

correção de seu tamanho. Segundo Aaker (2000, p. 381), considera-se população 

infinita aquela com N (tamanho da população) superior a 100.000. A população 

objeto deste estudo foi composta por 500 indivíduos. Avaliando que a população 

pesquisada é finita, o tamanho da amostra (0) deve ser corrigido de acordo com a 

fórmula a seguir:  

N/1 0

0







  

 

em que  

n0 = tamanho preliminar da amostra; e  

 = tamanho mínimo da amostra. 
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Portanto, a amostra mínima estimada nesta pesquisa correspondeu a 180 

participantes, proporcionando a confiança de 95% e margem de erro de 6%. 

Entretanto, foram obtidos 162 questionários respondidos, e destes foram 

eliminados oito, em virtude de dados ausentes; portanto, a amostra final da pesquisa 

foi de 154 respondentes, que permitiu trabalhar com a confiança de 95% e margem 

de erro de 6,8%.  

 

 

3.2.2   Coleta de dados 

 

 

Esta fase da pesquisa buscou identificar a relação entre a consciência 

ambiental, o comportamento pró-ambiental dos atores envolvidos direta ou 

indiretamente no GRSS e a qualidade do gerenciamento dos resíduos de serviços 

de saúde em uma IFES de Belo Horizonte, por meio de modelos encontrados na 

literatura. 

Na elaboração de uma pesquisa do tipo survey, a fase mais sutil é 

certamente a construção de um instrumento de coleta. 

Uma survey descritiva busca identificar e mencionar qual é a frequência 

do fenômeno em uma determinada população, em um momento ou em vários 

momentos, com a finalidade de comparação (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Evrard, Pras e Roux (1993) consideram esta etapa como uma “tradução” 

das questões apresentadas pelo pesquisador aos respondentes, com o objetivo de 

obter os dados necessários para a resolução do problema apresentado. 

No trabalho de campo, os dados foram coletados por meio de 

questionário estruturado distribuído entre os atores envolvidos no processo de 

gerenciamento das cinco unidades, maiores geradoras de resíduos de uma IFES de 

Belo Horizonte, a fim de se atingir o objetivo geral desta pesquisa, que é analisar a 

relação entre a consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e a 

qualidade do gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, segundo a 

percepção dos colaboradores desta instituição. 

Para verificar as relações existentes entre as variáveis dos modelos 

citados no referencial teórico e que dão sustentação a esta pesquisa, buscou-se na 

literatura escalas antes utilizadas para analisar as dimensões separadamente. 
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Assim, a versão final do instrumento de coleta foi um questionário, composto por 18 

questões em uma amostra aleatória, inicialmente composta por 162 respondentes. 

As perguntas foram selecionadas de pesquisas similares e adaptadas, 

com objetivos e estruturação distinta. 

Os dados foram coletados utilizando-se a Escala de Likert de 0 a 10 

pontos, de acordo com seu grau de concordância em relação às afirmações, 

conforme descrito Aaker, Kumar e Day (2001, p. 298). 

A escala de Likert é empregada para aferir o grau de concordância do 

respondente diante das demandas do questionário. A soma das pontuações 

resultantes de cada afirmação foi dada pela pontuação total do comportamento de 

cada respondente, seja ele positivo ou negativo. Considera-se que as respostas com 

escala próximas de zero significaram discordância à assertiva e as próximas de 10, 

concordância à assertiva. 

 

 

3.2.3   Estratégia de análise e tratamento de dados estatísticos 

 

 

Para o desenvolvimento da análise estatística avaliou-se inicialmente a 

ausência de dados, seguida da identificação dos valores extremos, a consistência 

interna do modelo e a verificação da relação entre as dimensões. 

 

 

3.2.3.1   Análise dos dados ausentes da pesquisa 

 

 

A ausência dos dados é um fato inerente à pesquisa; assim a sua 

ocorrência pode ser entendida como qualquer evento sistemático externo ao 

respondente, como erros na entrada de dados ou problemas na coleta de dados, ou 

então em virtude da ação direta do respondente, caracterizada pela não resposta 

(HAIR et al., 2005).  

Uma das análises que se faz nos dados ausentes é por meio do teste 

Little’s Missing Completely Random (MCAR), que consiste na comparação do 
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verdadeiro padrão dos dados perdidos com o que se esperaria se os dados perdidos 

fossem distribuídos totalmente ao acaso (HAIR et al., 2005).  

Na Tabela 1 estão apresentadas as codificações dos questionários e as 

respectivas ausências de dados observadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 1 - Dados ausentes da pesquisa 

N
o
 

Questionário 

Quantidade  
Valores 

Ausentes 

% 
Valores 

Ausentes 

Padrões de Valor Ausente e Extremo
a
 

Q2A Q3A Q5B Q5A Q1C Q6C Q3B Q5C Q2B Q4B 

003 1 5,6 -  -       S 

151 1 5,6 -  -       S 

065 1 5,6 -  - S       

069 1 5,6 -  -      S  

086 1 5,6 -  -    S    

103 1 5,6 - - -     S   

031 1 5,6 -  S      -  

074 2 11,1 -  -  S S     

Fonte: dados da pesquisa 
(-) indica um valor extremo baixo, enquanto (+) indica um valor extremo alto. A amplitude usada é (Q1 - 1,5*IQR, 

Q3 + 1,5*IQR). 
(a) Os casos e as variáveis são classificados em padrões ausentes. (S) Dados ausentes. 
 

O Teste MCAR de Little aplicado nos dados apresentou um valor do 

quiquadrado igual a 159.710, grau de liberdade (DF) = 118 e significância (Sig) 

= 0,006, o que indicou que a ausência dos dados não foi totalmente aleatória.  

Há vários métodos para lidar com a situação dos dados faltantes, entre 

eles, a sua exclusão, desde que a quantidade de dados restantes para análise ainda 

seja suficiente (BABBIE, 2001).  

Desta forma, como não pode ser admitida a condição de aleatoriedade 

para os dados ausentes, conforme resultado do teste, a análise dos dados foi 

realizada com a exclusão dos questionários que apresentaram valores ausentes.  

 

 

3.2.3.2   Valores extremos da pesquisa 

 

 

Em seguida, realizou-se a análise dos dados extremos, com base nos 154 

questionários completamente respondidos. Na Tabela 2, observou-se que os valores 

extremos concentraram-se em valores baixos, indicando, desta forma, um viés de 
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discordância. Considerando-se as questões que apresentaram percentual do 

número de valores extremos acima de 5%, foram registradas as questões:  

5A. A degradação ambiental está relacionada à falta de consciência 

ambiental; 2B. Tenho o cuidado para não contaminar o resíduo comum 

com outro tipo de resíduo; e 4B. Identifico todos os resíduos que gero 

segundo as normas legais. Há quase total unanimidade nas respostas da 

assertiva 5A.  

 

Tabela 2 - Percentual de valores extremos da pesquisa 
 

Questões 

Percentual de 
Valores Extremos

b
 

Baixa Alta 

1A. A preocupação com o meio ambiente interfere na minha decisão de compra. 2,6 0,0 

2A. Todas as pessoas deveriam se preocupar com a degradação do planeta. - - 

3A. Tenho plena consciência do potencial infectante dos resíduos de serviços de saúde. 3,9 0,0 

4A. Eu me preocupo com as consequências advindas do gerenciamento inadequado dos 
resíduos gerados no meu local de trabalho. 4,5 0,0 

5A. A degradação ambiental está relacionada à falta de consciência ambiental. 9,7 0,0 

6A. Eu me considero ambientalmente consciente quanto à segregação dos resíduos 
gerados no laboratório onde trabalho. 5,2 0,0 

1B. Segrego de maneira diferenciada os diversos tipos de resíduos. 4,5 0,0 

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o resíduo comum com outro tipo de 
resíduo. 9,7 0,0 

3B. Sempre realizo o manejo dos resíduos usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs. :luvas, máscaras, avental, calçados fechados). 1,9 0,0 

4B. Identifico todos os resíduos que gero segundo as normas legais. 5,8 0,0 

5B. Guardo o papel de bala, quando não tem lixeira por perto. . . 

6B. Meu comportamento pró-ambiental contribui para melhorar o planeta. 3,9 0,0 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a classificação dos resíduos de serviços de saúde. 0,6 0,0 

2C. Eu conheço a forma de destinação final dos resíduos de serviços de saúde após 
tratamento. 0,0 0,0 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade do gerenciamento dos resíduos. 4,5 0,0 

4C. Considero o gerenciamento dos resíduos, do laboratório em que trabalho, como sendo 
de boa qualidade. 3,2 0,0 

5C. O laboratório em que trabalho está apto a ser certificado pelas normas da qualidade. 0,0 0,0 

6C. Como cidadão, me considero um bom gestor de RSS-Resíduo de Serviços de Saúde. 2,6 0,0 

Fonte: dados da pesquisa 

(a) Indica que a amplitude entre quartis (IQR) é zero; e (b) Número de casos fora da amplitude (Q1 - 1,5*IQR, 
Q3 + 1,5*IQR). 

 

Todos os valores foram mantidos na análise, entendendo-se que os 

valores extremos ocorreram em três das 18 questões, sendo que uma questão 

pertence ao construto consciência ambiental e as outras duas que apresentaram 
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valores extremos estão no construto comportamento pró-ambiental. As 

especificidades destas questões, associadas à variabilidade inerente dos elementos 

da população, também foram consideradas.  

 

 

3.2.3.3   Consistência interna da escala da pesquisa 

 

 

A medida de consistência interna de escalas mais utilizadas na literatura é 

o coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente foi utilizado para avaliar a 

confiabilidade do questionário que investiga as três dimensões: consciência, 

comportamento e gerenciamento.  

Malhotra (2001) assevera que: 

 

a consistência interna serve para avaliar a confiabilidade de uma 
escala somatória, onde vários itens são somados para formar um 
escore total. Em uma escala deste tipo, cada item mede algum 
aspecto do construto que, por sua vez, está sendo medido por toda a 
escala.  
 

Para Hair et al. (2005), nas análises de dados aceitam-se o valor mínimo 

de 0,60 para este coeficiente e Pereira (2004) apresenta outras considerações para 

melhor  entendimento do coeficiente alfa, “seria considerá-lo como um coeficiente de 

correlação ao quadrado; assim, por exemplo, quando um estudo tiver um alfa igual a 

0,75%, estaríamos medindo 75% do impacto real das variáveis”. 

Na Tabela 3, estão expostos os valores resultantes da aplicação do teste 

de consistência interna, utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach.  

 

Tabela 3 - Estatística de confiabilidade dos construtos 

Construtos Alfa de Cronbach N
o
 de Itens 

Consciência ambiental 0,594 6 

Comportamento pró-ambiental 0,712 6 

Qualidade de GRSS 0,836 6 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os resultados mostraram que o construto consciência ambiental 

apresenta um nível de consistência interna abaixo do satisfatório. Ao analisar este 
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resultado, observam-se, na Tabela 4, os dados que retratam as influências destas 

questões, caso fossem excluídas. 

 

Tabela 4 - Análise da escala da dimensão consciência ambiental 

 
Média de Escala 

se o Item for 
Excluído 

Variância de 
Escala se o Item 

for Excluído 

Correlação de 
Item Total 
Corrigida 

Correlação 
Múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de Cronbach 
se o Item for 

Excluído 

1A 45,05 19,900 0,243 0,190 0,608 

2A 42,42 25,840 0,242 0,076 0,586 

3A 43,14 21,543 0,363 0,311 0,536 

4A 43,24 19,426 0,611 0,426 0,441 

5A 43,49 21,572 0,198 0,072 0,619 

6A 43,58 20,180 0,475 0,336 0,490 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os resultados da Tabela 3 mostraram que o construto consciência 

ambiental apresenta um nível de consistência interna abaixo de 0,60, considerado 

satisfatório para pesquisas exploratórias. 

A Tabela 4 apresenta uma análise das questões que compõem a escala 

de medida da dimensão consciência ambiental. 

O valor mínimo de 0,60 para o alfa de Cronbach somente seria superado 

com a exclusão das questões 1A ou 5A. Em função da proximidade do valor a 

princípio obtido, as questões foram mantidas no construto, conforme inicialmente 

proposto. 

As outras duas dimensões, comportamento pró-ambiental e qualidade do 

gerenciamento, apresentam valores de coeficientes alfa de Cronbach mais 

adequados.   

Em função dos resultados apresentados, admite-se que o instrumento de 

pesquisa apresentou-se consistente para a identificação da percepção das relações 

entre as dimensões propostas. 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

4   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1   Análise e resultados da aplicação do modelo estrutural na amostra 

 

 

A análise descritiva foi desenvolvida por meio das médias e dos desvios-

padrão das variáveis e suas respectivas dimensões. Segundo Costa Neto (1977), a 

estatística descritiva pode apresentar os dados por meio de gráficos, distribuições de 

frequências ou parâmetros associados a essas distribuições.  

Nesta análise foram utilizadas as medidas resumo, associadas aos 

gráficos das médias das questões e respectivas dimensões. 

A Tabela 5 apresenta as médias, os desvios-padrão e o coeficiente de 

variação de Pearson de cada dimensão, a fim de associar os valores atribuídos a 

cada resposta, de 0 a 10, na escala Likert, e comparar com a sua variabilidade. 

A pontuação atribuída às dimensões foi obtida por meio da média 

aritmética simples das questões que as compõem.  

O propósito destas medidas foi associar a ordem dos valores atribuídos 

na escala de 0 a 10 para comparação com a variabilidade das respostas.  

Assim, quanto menor o desvio-padrão em relação à média aritmética, 

mais homogênea serão as respostas obtidas. Como a média e o desvio-padrão 

variaram, adotou-se uma forma para se comparar valores em relação a esta 

homogeneidade, por meio da análise do coeficiente de variação de Pearson 

(CV, %), calculado pela razão do desvio-padrão em relação à média aritmética. 

Quanto menor o valor de (CV, %), mais homogênea seria a pontuação atribuída 

pelos entrevistados. 

Ao analisar os resultados observou-se que a dimensão consciência 

ambiental apresentou a maior média (8,7) e também a maior homogeneidade de 

respostas (10,2%).  

A questão que se destacou com a maior média foi a 2A. Todas as 

pessoas deveriam se preocupar com a degradação do planeta (média = 9,8 

pontos) e maior homogeneidade de respostas (CV, % = 8,4%). A que apresentou a 

menor média e que coincide com a menor homogeneidade refere-se à questão 1A. 
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A preocupação com o meio ambiente interfere na minha decisão de compra 

(média = 7,1 e CV, % = 28,7%).  

 

Tabela 5 - Análise descritiva dos valores e da variabilidade das respostas 
 

Questões/Construto N Média 
Desvio- 
Padrão 

CV       
(%) 

Consciência Ambiental 154 8,7 0,9 10,2 

1A. A preocupação com o meio ambiente interfere na minha decisão de compra 154 7,1 2,0 28,7 

2A.Todas as pessoas deveriam se preocupar com a degradação do planeta 154 9,8 ,8 8,4 

3A. Tenho plena consciência do potencial infectante dos resíduos de serviços de 
saúde 

154 9,0 1,4 16,0 

4A. Eu me preocupo com as consequências advindas do gerenciamento 
inadequado dos resíduos gerados no meu local de trabalho 

154 8,9 1,3 15,1 

5A. A degradação ambiental está relacionada à falta de consciência ambiental 154 8,7 1,9 21,5 

6A. Eu me considero ambientalmente consciente quanto à segregação dos  
resíduos gerados no laboratório onde trabalho 

154 8,6 1,5 16,9 

Comportamento Pró-Ambiental 154 8,4 1,2 13,8 

1B. Segrego de maneira diferenciada os diversos tipos de resíduos. 154 7,8 1,9 24,7 

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o resíduo comum com outro tipo de 
resíduo. 

154 8,5 1,8 21,6 

3B. Sempre realizo o manejo dos resíduos usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs.: luvas, máscaras, avental, calçados fechados) 

154 7,5 2,3 30,6 

4B. Identifico todos os resíduos que gero segundo as normas legais 154 7,8 2,1 26,9 

5B. Guardo o papel de bala, quando não tem lixeira por perto 154 9,8 ,7 7,2 

6B. Meu comportamento pró-ambiental contribui para melhorar o planeta 154 8,8 1,4 16,0 

Qualidade do Gerenciamento 154 7,4 1,6 21,7 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a classificação dos resíduos de serviços de 
saúde. 

154 7,5 2,1 28,3 

2C. Eu conheço a forma de destinação final dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento. 

154 6,6 2,5 37,6 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade do gerenciamento dos resíduos. 154 8,0 1,9 24,2 

4C. Considero o gerenciamento dos resíduos, do laboratório em que trabalho, como 
sendo de boa qualidade. 

154 7,9 1,7 21,9 

5C. O laboratório em que trabalho está apto a ser certificado pelas normas da 
qualidade. 

154 6,8 2,5 37,4 

6C. Como cidadão, me considero um bom gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

154 7,7 1,9 24,7 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A consciência ambiental dos respondentes indica que as pessoas 

deveriam se preocupar com a degradação do planeta; entretanto, a decisão de 

compra não perpassa pela influência desta preocupação, entendendo, neste caso, 

influência de variáveis que interferem neste posicionamento. Em relação às 

compras, nesta IFES, não existe o poder de escolha nas compras em virtude dos 

entraves burocráticos, ressaltando que nesta instituição, a gestão de resíduos ainda 

não faz parte da gestão acadêmica adotada para o desenvolvimento e a 
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implementação de políticas voltadas para os aspectos e impactos resultantes de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A dimensão comportamento pró-ambiental apresentou a segunda maior 

média (8,4) e um coeficiente de variação de 13,8%, menos homogênea se 

comparado com a dimensão consciência ambiental. 

A questão que apresentou maior média foi a 5B. Guardo o papel de 

bala, quando não tem lixeira por perto (9,8) e também maior homogeneidade de 

respostas CV(%) = 7,2%. A de menor média foi a questão 3B. Sempre realizo o 

manejo dos resíduos usando os equipamentos de proteção individuais 

necessários (EPIs: luvas, máscaras, avental, calçados fechados), com média = 

7,5 e CV(%) = 30,6%.  

Este resultado apontou para uma condição de que o respondente não 

joga um papel de bala no chão, mas não apontou para uma unanimidade quanto ao 

uso de equipamento de EPI.  

Quanto à dimensão qualidade do gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde, observou-se que apresentou a menor média dentre as dimensões, com 

valor de 7,4 pontos.  

A homogeneidade dos valores que constituiu esta média foi também a 

menor entre eles, considerando o maior valor coeficiente de variação de 21,7% entre 

as dimensões. A questão que apresentou a maior média é a 3C. Eu contribuo para 

melhorar a qualidade do gerenciamento dos resíduos,  com a maior média = 8,0; 

entretanto, não se configurou como a maior homogeneidade 24,2%. 

 Outra questão que apresentou valores próximos destes foi a questão 4C. 

Considero o gerenciamento dos resíduos do laboratório em que trabalho como 

sendo de boa qualidade; que apresentou média de 7,9 pontos e um coeficiente de 

variação de 21,9%.  

Registrando os valores mais baixos e por sua vez, com as maiores 

variabilidades relativas apresentaram-se as questões 5C. O laboratório em que 

trabalho está apto a ser certificado pelas normas da qualidade, com média de 

6,8 pontos e coeficiente de 37,4% e a questão 2C. Eu conheço a forma de 

destinação final dos resíduos de serviços de saúde após tratamento, com 

média de 6,6 pontos e coeficiente de variação de 37,6%. 
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Em função das médias das respostas, percebeu-se que a qualidade no 

gerenciamento dos resíduos foi considerada de boa qualidade, e também que os 

entrevistados contribuem para a melhoria desta qualidade.  

Entretanto, não é expressivo o conhecimento da forma de destinação final 

dos resíduos de serviços de saúde e também ainda não é bem percebida a condição 

de certificação do laboratório em que atuam. 

Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam as médias das assertivas em cada 

dimensão e o Gráfico 4 apresenta separadamente as três dimensões. 

Ao analisar o Gráfico 1, observa-se que as questões (1 A) e (6 A) ficaram 

abaixo da média da dimensão consciência ambiental; no Gráfico 2, observa-se que 

as questões (1 B), (3B) e (4B) se situam abaixo da média da dimensão 

comportamento pró-ambiental; e no Gráfico 3, apenas as questões (2C) e (5C) 

apresentam-se abaixo da média da dimensão qualidade do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde.  

No Gráfico 4, pode-se observar a distribuição das médias das três 

dimensões, evidenciando a característica percebida na pesquisa, em que as médias 

das pontuações apresentaram-se maiores na dimensão consciência ambiental, 

seguida da dimensão comportamento pró-ambiental e finalizando com a qualidade 

do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Apresentadas as diferenças numéricas entre as médias, tanto nas 

questões quanto nas dimensões, deu-se prosseguimento à análise e ao tratamento 

dos dados com a aplicação dos testes estatísticos para verificação da evidência de 

diferenças significativas entre essas médias. 

Inicialmente, aplicou-se o teste entre as médias das dimensões e, em 

seguida, a análise das diferenças de médias entre os pares de questões que 

constituem estas dimensões.  

 

 

- TESTE DE NORMALIDADE DOS DADOS 

 

 

Para que os testes estatísticos fossem aplicados, inicialmente verificou-se 

a normalidade dos dados para a avaliação da aplicação de testes paramétricos. 

Segundo Hair et al.  (2005), mesmo quando grandes amostras tendem a diminuir os 
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efeitos nocivos da não normalidade, o pesquisador deve sempre avaliar a 

normalidade em todas as variáveis métricas incluídas na análise. 

Na Tabela 6 encontram-se os resultados do teste de normalidade 

univariada. Para verificar a normalidade foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Figura 4 - Média dos pontos das variáveis da dimensão consciência ambiental 
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Figura 5 - Média dos pontos das variáveis da dimensão comportamento pró-ambiental. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 6 - Média dos pontos das variáveis da dimensão qualidade do gerenciamento.  
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Figura 7- Média dos pontos dos construtos. 
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 6 - Teste de normalidade 
 

Assertivas/Construtos 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estatística df Sig. 

Q1A 0,190 154 0,000 

Q2A 0,512 154 0,000 

Q3A 0,310 154 0,000 

Q4A 0,271 154 0,000 

Q5A 0,283 154 0,000 

Q6A 0,218 154 0,000 

Q1B 0,167 154 0,000 

Q2B 0,211 154 0,000 

Q3B 0,203 154 0,000 

Q4B 0,202 154 0,000 

Q5B 0,476 154 0,000 

Q6B 0,225 154 0,000 

Q1C 0,159 154 0,000 

Q2C 0,172 154 0,000 

Q3C 0,216 154 0,000 

Q4C 0,199 154 0,000 

Q5C 0,175 154 0,000 

Q6C 0,250 154 0,000 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 0,143 154 0,000 

COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL 0,119 154 0,000 

QUALIDADE DO GERENCIAMENTO 0,106 154 0,000 

Fonte: dados da pesquisa 

a. Lilliefors Significance Correction. 

 

Observou-se que as distribuições dos dados não seguiram o comporta-

mento normal em nenhuma das variáveis, nem mesmo nas dimensões. Desta forma, 

para a aplicação de métodos multivariados, deve-se assegurar a condição de não 

atendimento a esse pressuposto. Em relação aos testes de médias, cabe salientar 

que, para amostras maiores que 30 (n > 30), a distribuição amostral das médias 

tende para a distribuição normal, segundo o teorema central do limite 

(MAGALHÃES; LIMA, 2001). 
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- COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DAS DIMENSÕES 

 

 

A comparação entre os valores médios das três dimensões tem como 

propósito identificar se as diferenças entre elas são significativas. Dentre os testes 

estatísticos, utilizou-se o teste T, de Student, tomando-se por base as considerações 

de Hair (2006): “A severidade da não normalidade se baseia em duas dimensões: a 

forma da distribuição transgressora e o tamanho da amostra”. O pesquisador não 

deve apenas julgar a extensão sobre a qual a distribuição da variável é não normal, 

mas, também, os tamanhos das amostras envolvidas; o que poderia ser considerado 

inaceitável com pequenas amostras; em amostras maiores terá um efeito pífio.  

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de médias das dimensões.  

A formulação da hipótese nula é a igualdade entre as médias das pontuações das 

dimensões e a hipótese da diferença entre as médias. O objetivo do teste é verificar 

se os dados amostrais trazem evidências que apoiam ou não a hipótese estatística 

formulada (BUSSAB; MORETTIN, 2006) 

 

Tabela 7 - Teste de amostras emparelhadas 
 

Pares de Construtos 

Diferenças Emparelhadas 

t df 

Sig.  

(Duas 
Extremidades) Média 

Desvio-
Padrão 

Erro 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da 

Diferença 

Inferior Superior 

Consciência ambiental ; 
comportamento pró-ambiental 

0,33636 0,98683 0,07952 0,17926 0,49346 4,230 153 0,000 

Consciência ambiental ; qualidade 
do gerenciamento 

1,30909 1,39759 0,11262 1,08660 1,53158 11,624 153 0,000 

Comportamento pró-ambiental ; 
qualidade do gerenciamento 

0,97273 1,18329 0,09535 0,78435 1,16110 10,201 153 0,000 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Empregando-se o nível de significância de 5%, notou-se que nenhum 

resultado de comparação entre os pares de médias das dimensões evidenciou 

igualdade das suas médias.  

Todos os pares apresentaram probabilidade de significância ou nível 

descritivo ou p-valor menor que 5%.  

Nesta amostra evidenciou-se a maior pontuação observada na dimensão 

consciência ambiental, registrando no conjunto de suas assertivas em 8,7 pontos, 
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seguido do comportamento pró-ambiental de 8,4 pontos e da qualidade do 

gerenciamento dos resíduos de serviços prestados na saúde com 7,4 pontos. 

 

 

- EQUAÇÃO ESTRUTURAL 

 

 

Para analisar as relações entre os construtos, utilizou-se a técnica 

multivariada da modelagem da equação estrutural. Os desenvolvimentos das 

equações adotados neste estudo se apoiaram nos modelos baseados em estruturas 

de covariâncias, denominados de SEM (Structural Equation Modeling), que tem 

como objetivo a análise de uma série de relações de dependências 

simultaneamente.  

Outros modelos encontrados na literatura para representar as equações 

estruturais são baseados em mínimos quadrados parciais, conhecidos como PLS 

(Partial Least Square).  

Tanto a SEM como o PLS utilizam procedimentos para modelagem e 

estimação de variáveis latentes, ou seja, de dimensões hipotéticas que não podem 

ser medidas diretamente. 

Hair et al. (2005) asseveram que a técnica de modelagem estrutural 

oferece um método direto para lidar com múltiplas relações simultaneamente, 

enquanto exibe eficiência estatística e habilidade para avaliar as relações em âmbito 

geral e para fornecer uma transição da análise descritiva para análise confirmatória.  

O método mais utilizado na estimação dos parâmetros na SEM é o da 

Máxima verossimilhança (ML); entretanto, este método exige que os dados sejam 

distribuídos segundo uma Normal Multivariada e que as observações sejam 

independentes.  

De acordo com Hair (2005, p. 485), em virtude da suposição de 

normalidade dos dados exigida no método da máxima verossimilhança, criou-se 

uma necessidade de utilização de técnicas de estimação menos restritivas em 

relação a este pressuposto. Como nesta amostra, observou-se a não normalidade 

multivariada; utilizou-se o método GLS (Generalized Least Square – Mínimos 

Quadrados Generalizados) para a estimação. Ainda segundo o autor, “Quando a 
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distribuição normal multivariada das variáveis não é verificada, mas os dados não 

possuem curtose excessiva, os modelos ML e GLS ainda podem ser avaliados.”  

Sob essas condições, os estimadores obtidos foram consistentes e 

assintoticamente eficientes, além de possibilitar a realização de testes para os 

parâmetros e para o ajuste global do modelo em estudo (BISTAFFA, 2010). 

No modelo analisado, procurou-se identificar as relações entre as 

dimensões (Figura 8). 

 

Figura 8 - Hipótese de relacionamento entre consciência ambiental e qualidade do 
gerenciamento de resíduos 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
. 

Assim, no modelo estão inseridas as seguintes relações: 

- a consciência ambiental influencia a qualidade do gerenciamento; 

- a consciência ambiental implica no comportamento pró-ambiental; e 

- o comportamento pró-ambiental influencia a Qualidade do 

gerenciamento. 

O modelo de equações foi composto de variáveis latentes, que foram 

constituídas por meio de uma combinação de seus indicadores associadas com erro.  

A estimação das relações foi realizada com base na regressão linear.  
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Para o entendimento das relações e mesmo a validação do modelo 

proposto, empregou-se os índices de ajuste absolutos, incrementais e parcimonioso 

(HAIR et al., 2005). 

Os índices de ajuste absolutos indicam o quão bem a priori um modelo 

proposto se adequa aos dados da amostra, bem como, o quanto este apresenta em 

superioridade de ajuste. Estas medidas proporcionam a indicação mais fundamental 

de quanto a teoria proposta se ajusta aos dados. Incluídos nesta categoria estão o 

teste de qui-quadrado e as medidas RMSEA, GFI, RMR e a SRMR (HOOPER et al., 

2008). 

Os índices de ajuste incremental, também conhecidos como comparativa, 

são um grupo de índices que não usam o qui-quadrado em sua forma bruta, mas 

utiliza o valor qui-quadrado para um modelo nulo. Nestes modelos, a hipótese nula é 

que todas as variáveis são não correlacionadas (HOOPER et al, 2008). 

O índice de ajuste parcimonioso é a medida de qualidade de ajuste geral, 

representando o grau de ajuste do modelo por coeficiente estimado. Avalia a 

parcimônia do modelo em relação à qualidade do ajuste (HAIR et al, 2005). 

Em seguida, descreveram-se algumas das medidas que compõem os 

índices de ajustamento: 

 

 

- VALOR DO QUI-QUADRADO  

 

 

O valor de qui-quadrado é a medida de avaliação de modelo de ajuste 

global, onde são comparadas as matrizes de covariância observada e estimada. 

Quando o qui-quadrado apresenta um valor baixo, há indícios de aceitação da 

hipótese de igualdade das matrizes.  

O nível de significância do teste foi 5%, o que no modelo da pesquisa 

indicou que este pressuposto não foi verificado. Porém, isto não significou que o 

modelo estava inadequado, e sim que o modelo proposto não se ajustou bem à 

matriz observada. 

 Esta medida é muito sensível ao afastamento da normalidade 

multivariada dos dados observados.  
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O qui-quadrado é, em essência, um teste de significância estatística, e é 

sensível ao tamanho da amostra, o que significa que a estatística Qui-quadrado 

quase sempre rejeita o modelo quando grandes amostras são utilizadas.  

Uma forma de minimizar esta situação é calcular o qui-quadrado 

normalizado (CMIN/gl). 

 

Índice de Bondade de Ajuste (GFI): é uma medida de variabilidade explicada pelo 

modelo. Quando se ajusta o modelo aos graus de liberdade, correspondendo ao 

número de variáveis consideradas, fala-se em AGFI. Um GFI de 0,80 ou ainda indica 

que o modelo se ajusta aos ², não são 

afetados pelo tamanho da amostra de participantes (HOOPER et al., 2008). 

 

Raiz Quadrada Média Residual (RMR): como seu próprio nome sugere, refere-se 

diretamente aos residuais. Um valor próximo de zero significa que o modelo teórico 

se ajusta aos dados, isto porque os residuais se aproximam de zero. Esta medida 

pode ser afetada pela escala das variáveis; nestes casos, sugere-se a utilização dos 

resíduos da matriz de correlação (BISTAFFA, 2010). 

 

Raiz do Erro Quadrático Médio Residual (RMSEA): esta medida é realizada a 

partir da discrepância em relação à população e não em relação à amostra. Valores 

abaixo de 0,05 indicam bom ajuste; valores entre 0,05 e 0,10 indicam ajuste 

razoável; e valores acima de 0,10 indicam ajuste pobre (BISTAFFA, 2010). 

 

Comparative Fit Index (CFI): segundo Hair et al. (2005), trata-se de uma medida 

comparativa global entre os modelos estimado e nulo.  

 

Índice de ajuste normalizado (NFI): este índice compara o modelo nulo (modelo de 

construto único mensurado através de todos os indicadores considerados) com o 

modelo proposto com valores variando de zero a um; sendo valores maiores que 

0,90 indicam um ajuste aceitável (GONÇALVES, 2001) 

 

Tucker-Lewis Index ou Non-Normed Fit Index (NNFI): deve ser interpretado da 

mesma forma que o NFI. O NNFI, no entanto, inclui um ajuste para a complexi-dade 

do modelo. Recomenda-se um nível superior a 0,9 (HAIR et al., 2005). 
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Qui-Quadrado Normalizado (CMIN/df). O qui-quadrado ²/GL (graus de 

liberdade): é considerada como uma bondade de ajuste subjetiva. Embora não 

exista um valor crítico exato para decidir sobre a adequação ou não do modelo, na 

prática aceitam-se índices que sejam iguais ou inferiores a 5,00 (HOOPER et al, 

2008).  

 

Índice de Qualidade de Ajuste de Parcimônia (PGFI): em geral, as medidas de 

parcimônia servem para comparar os modelos com diferentes números de 

parâmetros ou identificar o impacto da adição de parâmetros ao modelo. O índice 

varia de 0 a 1 e não existem valores de referência (BISTAFFA, 2010). 

 

Índice Normalizado de Ajuste de parcimônia (PNFI): esta medida é utilizada para 

comparar modelos com diferentes graus de liberdade. Diferenças entre 0,06 e 0,09 

entre PNFI podem significar diferenças entre os modelos comparados. Quanto maior 

o valor do índice, melhor é o ajuste, e os valores mínimos aceitáveis estão entre 

0,50 e 0,60 (BISTAFFA, 2010). 

 
Com relação aos quais índices devem ser relatados, não é 
necessário incluir todos os índices que são calculados pelo software, 
uma vez que vai sobrecarregar em relação ao entendimento que se 
propõe. Dado o grande número de índices de ajuste, torna-se uma 
tentação para escolher os índices de ajuste que indicam o melhor 
ajuste. Isso deve ser evitado a todo custo, uma vez que está 
varrendo essencialmente informações importantes para debaixo do 
tapete. Em uma revisão por McDonald e Ho (2002) verificou-se que 
os índices de ajuste mais comumente relatados são a CFI, GFI, NFI 
e o NNFI. Ao decidir quais índices informar, passando por aquilo que 
é usado com mais freqüência não é necessariamente uma boa 
prática como algumas destas estatísticas (como o GFI discutido 
acima) são frequentemente invocados puramente por razões 
históricas, e não por sua sofisticação. Embora não existam regras 
para avaliação do ajuste do modelo, é necessário innterpretar uma 
variedade de índices (CROWLEY; FAN, 1997), porque diferentes 
índices refletem um aspecto diferente do modelo de ajuste (HOOPER  
et al., 2008). 

 

Para o desenvolvimento dos cálculos dos índices da equação estrutural 

foi utilizado o software estatístico Amos 5.0. O Diagrama (FIGURA 9) apresenta o 

modelo que foi estudado e no Diagrama (FIGURA 10) são exibidos alguns dos 

valores calculados pelo software. 
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Cabe ressaltar que este modelo é recursivo, ou seja, existe relação única 

entre os construtos e o método utilizado para estimativas dos parâmetros foi o dos 

mínimos quadrados generalizados. 
 

Figura 9 - Diagrama do modelo proposto 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Figura 10 - Diagrama dos valores estimados – padronizados. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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No modelo proposto foram consideradas as seguintes variáveis: 

- Variáveis endógenas observadas: Q6A; Q5A; Q4A; Q3A; Q2A; Q1A; 

Q6B; Q5B; Q4B; Q3B; Q2B; Q1B; Q1C; Q2C; Q3C; Q4C; Q5C; Q6C; 

- Variáveis endógenas não observadas: comportamento; qualidade; e 

- Variáveis exógenas, observadas: CONSCIÊNCIA; e1; e2; e3; e4; e5; e6; 

e7; e8; e9; e10; e11; e12; e13; e14; e15; e16; e17; e18; e19; e20. 

A análise do valor do qui-quadrado (244,357) e de seu valor “p” 

(significância do teste) leva à rejeição da hipótese nula, que consiste na igualdade 

entre a matriz de dados e a matriz estimada, considerando um nível de significância 

de 0,05. A rejeição da hipótese nula confirma a adequação do modelo.   

Na Tabela 8 estão apresentados os valores dos índices de ajuste 

absoluto, incremental e parcimonioso. O ajuste do modelo aponta adequação quanto 

aos índices absolutos ao verificar os resultados obtidos com o RMSEA a raiz do erro 

quadrático médio ajustado que é de 0,075, valor encontrado dentro limite aceitável 

do ajuste. 

 

Tabela 8 - Índices de ajuste da equação estrutural 
 

Índices Regra (Recomendável) Valor Encontrado 

Qui-quadrado normalizado (CMIM/GL) < 5,0 1,851 

Medida de Ajuste Comparativo (CFI) Próximo de 1,0 é melhor 0,422 

Índice de Ajuste Não Normalizado (NNFI) (TLI) Próximo de 1,0 é melhor 0,331 

Índice de Ajuste Normalizado (NFI) >0,90 0,297 

Índice de Qualidade de Ajustamento (AGFI) Próximo de 1,0 é melhor 0,770 

Índice de Bondade de Ajuste (GFI) Recomenda-se >0,80 0,823 

Medida de Ajuste Incremental (RFI) Próximo de 1 é melhor 0,185 

A Raiz do Erro Quadrático Médio Ajustado (RMSEA) Menor ou igual a 0,08 ajuste muito bom 0,075 

A Raiz do Erro Quadrático Médio (RMR) Próximo de 0 é melhor 0,427 

Índice de qualidade de ajuste de Parcimônia (PGFI) Valore variam entre 0 1  0,625 

Índice normalizado de ajuste de Parcimônia (PNFI) Valores entre 0,50 e 0,60 0,256 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ainda, considerando que os ajustes absolutos observassem o valor de 

0,83 para o Índice de Qualidade de Ajuste (GFI), no valor de 0,823, também dentro 

da faixa aceitável deste índice. Em relação aos índices de ajuste incremental, que 

quanto mais próximo de 1 melhor, observa-se que apenas o Índice Ajustado da 

Qualidade de Ajuste (AGFI) apresentou valor mais alto entre eles, 0,770, enquanto os 

outros índices apresentaram valores pequenos, distantes da unidade. 
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Os valores foram: 0,422, para a Medida de Ajuste Comparativo (CFI); 

0,427, para o Índice de Ajuste Normalizado (NFI); e 0,331, para o Índice de Ajuste 

Não Normalizado (NNFI) (TLI).  

Quanto aos índices de parcimônia do modelo, registrou-se o Índice de 

Qualidade de Ajuste de Parcimônia (PGFI) com o valor de 0,625, o que apresentou 

tendência à unidade.  

Entretanto, o Índice Normalizado de Ajuste de Parcimônia (PNFI) foi de 

0,256, situado fora do intervalo 0,50 a 0,60. Cabe ressaltar que o valor do qui-

quadrado normalizado (CMIN/gl) apresentou valor de 1,851, bem inferior ao limite 

máximo de 5,0. 

Conforme foi possível observar, alguns valores atenderam à expectativa 

de ajustamento do modelo em especial ao ajuste absoluto e parcimonioso; 

entretanto, com menos atendimento ao ajuste incremental.  

Consideram-se as limitações quanto a não normalidade multivariada 

percebida nos dados e também o tamanho da amostra que não permitiu a aplicação 

de outros métodos comparativos de estimação, como o ADF (assintoticamente livre 

de distribuição). 

Percebe-se que o modelo não apresentou valores ótimos para 

adequação; no entanto, conforme resultados mostrados na Tabela 9 detectarem-se 

considerações quanto às hipóteses de relacionamento entre os construtos.  

A Tabela 9 mostra a existência de relações significativas entre os pares 

de construtos: consciência ambiental e comportamento pró-ambiental e do 

comportamento pró-ambiental e a qualidade de gerenciamento de resíduos.  

Entretanto, ressalta-se que não há evidência significativa na relação entre 

os construtos consciência ambiental e qualidade do gerenciamento de resíduos. 

 Observa-se também que algumas questões não apresentaram 

significância na constituição da relação com a dimensão.  

No construto consciência ambiental, a questão Q5A – A degradação 

ambiental está relacionada à falta de consciência ambiental e a questão Q2A. Todas 

as pessoas deveriam se preocupar com a degradação do planeta – não apresentam 

coeficientes significativamente diferentes de zero. 

Na dimensão comportamento pró-ambiental, a questão 5B. Guardo o 

papel de bala, quando não tem lixeira por perto – não se apresenta significativa.  
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Tabela 9  - Pesos da regressão 

Relações Construtos/Indicadores 
Estimativ

a 
S.E. C.R. P Label 

Comportamento  Consciência 0,978 0,186 5,265 *** W17 

Qualidade  Comportamento 1,039 0,299 3,471 *** W18 

Qualidade  Consciência 0,185 0,205 0,905 0,366 W19 

Q6A  Consciência 1,000 - - - - 

Q5A  Consciência 0,215 0,164 1,315 0,188 W1 

Q4A  Consciência 0,971 0,133 7,313 *** W2 

Q3A  Consciência 1,064 0,152 7,010 *** W3 

Q2A  Consciência 0,086 0,073 1,168 0,243 W4 

Q1A  Consciência 0,579 0,191 3,036 0,002 W5 

Q6B  Comportamento 0,276 0,088 3,152 0,002 W21 

Q5B  Comportamento 0,005 0,044 0,122 0,903 W6 

Q4B  Comportamento 1,130 0,201 5,631 *** W7 

Q3B  Comportamento 0,973 0,183 5,318 *** W8 

Q2B  Comportamento 0,818 0,141 5,805 *** W9 

Q1B  Comportamento 0,867 0,152 5,692 *** W10 

Q1C  Qualidade 0,923 0,171 5,403 *** W11 

Q2C  Qualidade 0,988 0,195 5,055 *** W12 

Q4C  Qualidade 0,641 0,125 5,145 *** W13 

Q3C  Qualidade 0,660 0,134 4,923 *** W14 

Q5C  Qualidade 0,875 0,178 4,905 *** W15 

Q6C  Qualidade 0,905 0,163 5,558 *** W16 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 4 - Resumo da pesquisa 

Objeto da Pesquisa Resultado Comentário 

Dimensões do modelo 
Consciência 
Comportamento 
Gerenciamento 

Análise dos construtos e suas 
relações 

Hipótese 1 

H1 – o nível de consciência 
ambiental (ou ecológica) tem 
influência no comportamento 
pró-ambiental no contexto do 
gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde. 

Hipótese comprovada 

Hipótese 2 

H2 – o comportamento pró-
ambiental exerce influência na 
qualidade do gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. 

Hipótese comprovada 

Hipótese 3 

H3 – o nível de consciência 
ambiental (ou ecológica) tem 
impacto positivo na qualidade 
do gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde. 

Hipótese rejeitada 

Consistência interna da escala 
da pesquisa 

Alfa de Cronbach: 
Consciência ambiental 

0,594, considerado razoável 

Alfa de Cronbach: 
Comportamento pró-ambiental 0,712, considerado bom 

Alfa de Cronbach: 

Qualidade de GRSS 0,836, considerado bom 

 

Médias das dimensões ( X ) 

X   Consciência ambiental 8,7, maior valor 

X   Comportamento pró- ambiental 8,4 

X  Qualidade de GRSS 7,4, menor valor 

Desvio-padrão das dimensões 

() 

() Consciência ambiental 0,9, menor dispersão absoluta 

() Comportamento pró- ambiental 1,2 

() Qualidade de GRSS 1,6, maior dispersão absoluta 

Coeficiente de variação de 
Pearson (CV, %) 

CV(%) Consciência ambiental 10,2, menor dispersão relativa 

CV(%) Comportamento pró- 
ambiental 13,8 

CV(%) Qualidade de GRSS 21,7, maior dispersão relativa 

Análise das relações entre as 
dimensões do modelo na 
amostra, pela técnica 
multivariada da modelagem de 
equações estruturais. 

Consciência ambiental X 
Qualidade de GRSS 

Sem evidência significativa de 
relação  

A consciência ambiental não 
demonstrou influência na 
qualidade do gerenciamento de 
resíduos.  

Consciência ambiental X 
Comportamento pró- ambiental 

Evidência significativa de relação. 

A consciência ambiental tem 
forte influência no 
comportamento pró-ambiental. 

Comportamento pró- ambiental X 
Qualidade de GRSS 

Evidência significativa de relação. 

O comportamento pró-ambiental 
influencia a qualidade do 
gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O próximo capítulo apresentará as conclusões referentes à análise e 

interpretações dos resultados aqui apresentados.  



86 

 

 

5   CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÕES FUTURAS 

 

 

Apresentam-se, a seguir, as considerações finais, limitações e as 

proposições futuras de novos estudos, compreendendo o capítulo final desta 

dissertação. 

 

 

5.1   Conclusão 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre as dimensões 

consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e a qualidade de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em uma IFES de Belo Horizonte, 

Minas Gerais.  

A pesquisa foi desenvolvida entre os colaboradores desta instituição, que 

lidam direta ou indiretamente com os resíduos, para identificar a existência de 

relações entre as dimensões: consciência ambiental, o comportamento pró-

ambiental e a qualidade de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 

 Para tanto, foi empregado um modelo de hipóteses retirado da literatura 

e adaptado para pesquisa.  

Os resultados obtidos para cada objetivo específico atenderam aos 

pressupostos teóricos abordados sobre o tema e foram cumpridos na íntegra.  

Observam-se a seguir algumas considerações: 

A consistência interna da escala da pesquisa foi aferida pelo coeficiente 

de Cronbach, para as três dimensões, que confirmou a consistência do modelo 

proposto para o estudo. 

Pela análise das relações entre as dimensões do modelo na amostra, por 

meio da técnica multivariada da modelagem da equação estrutural, foi possível 

verificar que as relações que se apresentaram significativas estão entre os pares de 

construtos, consciência ambiental e o comportamento pró-ambiental e também entre 

comportamento pró-ambiental e a qualidade do gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. Desta maneira, as hipóteses 1 e 2 foram comprovadas e os 

objetivos da pesquisa foram cumpridos. 
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 Ou seja, na avaliação dos colaboradores envolvidos no gerenciamento 

de resíduos, a consciência ambiental influenciou o comportamento pró-ambiental e o 

comportamento pró-ambiental influenciou a qualidade do gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde. 

Quanto à terceira hipótese, da relação entre os construtos consciência 

ambiental e qualidade do gerenciamento, percebeu-se o pequeno valor do 

coeficiente de regressão, o que indica a fraca relação entre este par de construtos e 

tornando-a rejeitada. Este fato revela que nem sempre a existência da consciência 

ambiental produzirá um gerenciamento de resíduos de boa qualidade, esta 

ocorrência se deve à existência de muitas outras variáveis influenciando essa 

relação. 

Também os gráficos das médias dos pontos das variáveis das três 

dimensões revelaram que embora haja consciência ambiental, comportamento 

ambiental e que o gerenciamento de RSS tenha qualidade, existiram outras 

variáveis influenciando as respostas.  

Ressalta-se que a gestão de resíduos em universidades pode ser definida 

por uma complexa relação existente entre heterogeneidade de resíduos, gestão 

acadêmica e mudanças comportamentais, ocasionando diferentes variáveis. 

Mesmo não sendo evidenciadas as relações entre todos os pares de 

construtos nota-se, por meio dos valores de suas médias, a percepção que os 

colaboradores têm quanto à existência de boa consciência ambiental, de um bom 

comportamento pró-ambiental e também de uma razoável qualidade de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

Com relação às compras, nesta IFES não existe o poder de escolha nas 

compras em virtude dos entraves burocráticos, ressaltando que nesta instituição a 

gestão de resíduos ainda não faz parte da gestão acadêmica adotada para o 

desenvolvimento e implementação de políticas voltadas para os aspectos e impactos 

decorrentes de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Conclui-se também que há necessidade de um programa de capacitação 

permanente sobre o manejo adequado dos resíduos e de todas as leis e normas que 

norteiam o correto gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
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5.2   Limitações do estudo 

 

 

Como qualquer outra pesquisa científica, também este estudo está sujeito 

a limitações relacionadas tanto ao método de pesquisa empregado quanto aos seus 

objetivos. Entretanto, as lacunas existentes neste trabalho poderão ser 

complementadas por pesquisas futuras na área. 

Os resultados apurados revelaram que os respondentes nem sempre 

indicaram a situação real de comportamento ambientalmente consciente e que há 

dissonância entre o pensamento e a ação. 

Outra limitação foi o tamanho da amostra que não permitiu a aplicação de 

outros métodos comparativos de estimação 

Por outro lado, um ponto forte da pesquisa está relacionado à 

abrangência da amostra selecionada que engloba alunos de graduação, mestrado, 

doutorado, professores e servidores de níveis diversos, envolvidos no 

gerenciamento e manejo dos resíduos de serviços de saúde. 

O foco do estudo foi orientado e conduzido pela amostra pesquisada, na 

forma como interpretam e atribuem significado às questões ambientais através das 

dimensões: consciência ambiental, comportamento pró-ambiental e qualidade de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

É possível que tenha ocorrido a tendência das respostas para o lado do 

que é socialmente correto e aceitável e não em função daquilo que é a realidade da 

prática dos respondentes. 

 

 

5.3   Proposições para pesquisas futuras 

 

 

Os resultados obtidos são referentes à metodologia empregada na 

pesquisa e as conclusões foram influenciadas pelas limitações já citadas. Assim, 

faz-se necessário desenvolver mais pesquisas focadas no gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, inseridas na temática, comportamento dos atores 

envolvidos nesse processo, com vistas a um avanço no conhecimento sobre as 
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relações existentes entre a consciência ambiental, o comportamento pró-ambiental e 

a qualidade desse gerenciamento. 

Da mesma maneira, torna-se uma alternativa para aprimorar o estudo, 

com a utilização de amostras aleatórias, diversificadas e mais representativas da 

população de colaboradores. 

 Também surge a possibilidade de se ampliar a aplicação de pesquisas 

abordando outras variáveis, capazes de evidenciar de maneira mais clara as 

relações existentes entre as três dimensões.  

De acordo com a explanação acima e em virtude da amostra utilizada 

como limitação do estudo, propõe-se a utilização do mesmo instrumento de coleta 

de dados, aplicando-o aos colaboradores de outras IFES e IES de Belo Horizonte, a 

fim de detectar a percepção dos colaboradores quanto à consciência ambiental, ao 

comportamento pró-ambiental e à qualidade do gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde e a relação entre estes três construtos. 

Em contextos diferentes, este propósito seria válido para revelar o que 

cada instituição vem desenvolvendo em relação aos resíduos que geram e também 

permitiria comparações de estágios dos processos de gerenciamento dos resíduos 

de cada estabelecimento.  

O entendimento da relação entre os construtos também contribuiria para a 

melhoria da qualidade do gerenciamento dos resíduos e poderia indicar relações 

que deveriam existir entre a gestão acadêmica e a responsabilidade socioambiental. 

A comparação de presumíveis diferenças de percepção relacionadas às 

variáveis institucionais seria outra sugestão para estudos futuros.  
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ANEXO A 
 

 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO 

 

Assertivas/Valores 
Consciência Ambiental 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. A preocupação com o meio ambiente interfere na minha decisão 
de compra. 

           

2. Todas as pessoas deveriam se preocupar com a degradação do 
planeta. 

           

3. Eu me considero ambientalmente consciente quanto à 
segregação dos resíduos gerados no laboratório onde trabalho. 

           

4. Eu me preocupo com as consequências advindas do 
gerenciamento inadequado dos resíduos gerados no meu local de 
trabalho. 

           

5. A degradação ambiental está relacionada à falta de consciência 
ambiental. 

           

6. Tenho plena consciência do potencial infectante dos resíduos de 
serviços de saúde.   

           

Assertivas/Valores 
Comportamento Pró-Ambiental 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Segrego de maneira diferenciada os diversos tipos de resíduos.            

2. Tenho o cuidado para não contaminar o resíduo comum com 
outro tipo de resíduo. 

           

3. Sempre realizo o manejo dos resíduos usando os equipamentos 
de proteção individuais necessários (EPIs: luvas, máscaras, 
avental, calçados fechados). 

           

4. Identifico todos os resíduos que gero segundo as normas legais.            

5. Guardo o papel de bala, quando não tem lixeira por perto.            

6. Meu comportamento pró-ambiental contribui para melhorar o 
planeta. 

           

Assertivas/Valores 

Qualidade do Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Eu tenho conhecimento sobre a classificação dos resíduos de 
serviços de saúde. 

           

2. Eu conheço a forma de destinação final dos resíduos de serviços 
de saúde após tratamento.   

           

3. Eu contribuo para melhorar a qualidade do gerenciamento dos 
resíduos. 

           

4. Considero o gerenciamento dos resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa qualidade. 

           

5. O laboratório em que trabalho está apto a ser certificado pelas 
normas de qualidade. 

           

6. Como cidadão, me considero um bom gestor de RSS – Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

           

Fontes: Thompson e Barton (1994) e Ventura (2009) adaptados. 
 

Grata pela colaboração! 
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ANEXO B 

Classificação dos RSS conforme a RDC n
o
 306/2004 da ANVISA 

Grupo de Resíduos Características 

Grupo A  

Resíduos potencialmente infectantes 

- Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco 
de infecção. 

A1 

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 
hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 
genética. 

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
biológica por agentes da classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 
disseminação ou causadores de doença emergente que se torne um problema epidemiológico importante ou cujo 
mecanismo de transmissão seja desconhecido. 

- Bolsas de transfusão contendo sangue ou hemoderivados rejeitados por contaminação ou por má conservação, 
ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de 
experimentação com inoculação e microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação que 
foram submetidos ou não a estudo o anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 
- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 

g ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 
legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

Continua... 
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Grupo de Resíduos Características 

A4  

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de 
pesquisa, entre outros similares. 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conterem agentes classe de risco 4, e nem apresentem 
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se 
torne questão epidemiológica importante ou cujo  mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita 
de contaminação com príons. 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica 
que gere este tipo de resíduo. 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre. 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 
anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações. 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão 

A5 
- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da 

atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

Grupo B  

Resíduos químicos 

- Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

B 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 
imunomoduladores; antiretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 
distribuidores de medicamentos ou  apreendidos e os resíduos e insumos  farmacêuticos dos medicamentos 
controlados  pela Portaria MS n

o 
344/98 e suas atualizações. 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR n
o
 10.004/2004 da ABNT (tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos). 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises. 

Continua... 
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Grupo de Resíduos Características 

Grupo C  

Rejeitos radioativos 

- Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades 
superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria 
ou não prevista. 

C 
- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 

laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a Resolução CNEN-
6.05/dezembro de 1985. 

Grupo D 

Resíduos equiparados aos resíduos 
domiciliares 

- Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares. 

D 

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de 
pacientes, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, equipamento de soro e outros similares 
não classificados como A1. 

- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. 

- Resto alimentar de refeitório. 

- Resíduos provenientes das áreas administrativas. 

- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins. 

- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

Grupo E 

Resíduos perfurocortantes 

- Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco 
de infecção. 

E 

- Materiais perfurocortantes ou escarificantes, como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, 
lâminas e lamínulas, espátulas, e todos os utensí-lios de vidro quebrado no laboratório (pipetas, tubos de coleta 
sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Fonte: adaptado RDC ANVISA n
o
 306 (2004). 
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ANEXO C 
 

TESTE DE AMOSTRAS EMPARELHADAS 
 

Tabela 1C 

Questões do construto Consciência Ambiental 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                                 

(2 extremidades) Média Desvio-Padrão 
Erro-Padrão da 

Média 

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença 

Inferior Superior 

Par 1 

1A. A preocupação com o meio 
ambiente interfere na minha 
decisão de compra. 

2A.Todas as pessoas deveriam se 
preocupar com a degradação do 
planeta. 

-2,623 2,033 0,164 -2,947 -2,300 -16,016 153 0,000 

Par 2 

1A. A preocupação com o meio 
ambiente interfere na minha decisão 
de compra.  

3A.Tenho plena consciência do 
potencial infectante dos resíduos de 
serviços de saúde. 

-1,909 2,445 0,197 -2,298 -1,520 -9,689 153 0,000 

Par 3 

1A. A preocupação com o meio 
ambiente interfere na minha decisão 
de compra.  

4A. Eu me preocupo com as 
consequências advindas do 
gerenciamento inadequado dos 
resíduos gerados no meu local de 
trabalho. 

-1,805 1,984 0,160 -2,121 -1,489 -11,292 153 0,000 

Par 4 

1A. A preocupação com o meio 
ambiente interfere na minha decisão 
de compra.  

5A. A degradação ambiental está 
relacionada à falta de consciência 
ambiental. 

-1,558 2,703 0,218 -1,989 -1,128 -7,155 153 0,000 

Continua... 
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Tabela 1C, Cont. 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 5 

1A. A preocupação com o meio ambiente 
interfere na minha decisão de compra.  

6A.Eu me considero ambientalmente 
consciente quanto à segregação dos 
resíduos gerados no laboratório onde 
trabalho. 

-1,468 2,313 0,186 -1,836 -1,099 -7,875 153 0,000 

Par 6 

2A.Todas as pessoas deveriam se 
preocupar com a degradação do planeta. 

3A.Tenho plena consciência do potencial 
infectante dos resíduos de serviços de 
saúde. 

0,714 1,566 0,126 0,465 ,964 5,659 153 0,000 

Par 7 

2A.Todas as pessoas deveriam se 
preocupar com a degradação do planeta.  

4A. Eu me preocupo com as consequências 
advindas do gerenciamento inadequado 
dos resíduos gerados no meu local de 
trabalho. 

0,818 1,462 0,118 0,585 1,051 6,946 153 0,000 

Par 8 

2A.Todas as pessoas deveriam se 
preocupar com a degradação do planeta.  

5A. A degradação ambiental está 
relacionada à falta de consciência 
ambiental. 

1,065 1,936 0,156 0,757 1,373 6,827 153 0,000 

Continua... 
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Tabela 1C, Cont. 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 9 

2A. Todas as pessoas deveriam se 
preocupar com a degradação do planeta.  

6A. Eu me considero ambientalmente 
consciente quanto à segregação dos 
resíduos gerados no laboratório onde 
trabalho. 

1,156 1,609 0,130 0,900 1,412 8,913 153 0,000 

Par 10 

3A. Tenho plena consciência do potencial 
infectante dos resíduos de serviços de 
saúde.  

4A. Eu me preocupo com as consequências 
advindas do gerenciamento inadequado 
dos resíduos gerados no meu local de 
trabalho. 

0,104 1,451 0,117 -0,127 0,335 0,888 153 0,376 

Par 11 

3A. Tenho plena consciência do potencial 
infectante dos resíduos de serviços de 
saúde.  

5A. A degradação ambiental está 
relacionada à falta de consciência 
ambiental. 

0,351 2,262 0,182 -0,010 0,711 1,923 153 0,056 

Par 12 

3A.Tenho plena consciência do potencial 
infectante dos resíduos de serviços de 
saúde.  

6A. Eu me considero ambientalmente 
consciente quanto à segregação dos 
resíduos gerados no laboratório onde 
trabalho. 

0,442 1,499 0,121 0,203 0,680 3,655 153 0,000 
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Tabela 1C, Cont. 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 13 

4A. Eu me preocupo com as consequências 
advindas do gerenciamento inadequado 
dos resíduos gerados no meu local de 
trabalho.  

5A. A degradação ambiental está 
relacionada à falta de consciência 
ambiental. 

0,247 2,068 0,167 -0,083 0,576 1,480 153 0,141 

Par 14 

4A. Eu me preocupo com as consequências 
advindas do gerenciamento inadequado 
dos resíduos gerados no meu local de 
trabalho.  

6A. Eu me considero ambientalmente 
consciente quanto à segregação dos 
resíduos gerados no laboratório onde 
trabalho. 

0,338 1,397 0,113 0,115 0,560 3,000 153 0,003 

Par 15 

5A. A degradação ambiental está 
relacionada à falta de consciência 
ambiental.  

6A. Eu me considero ambientalmente 
consciente quanto à segregação dos 
resíduos gerados no laboratório onde 
trabalho. 

0,091 2,131 0,172 -0,248 0,430 0,529 153 0,597 

Fonte: dados da pesquisa. 
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ANEXO D 
 

TESTE DE AMOSTRAS EMPARELHADAS 
 

Tabela 1D 

Questões do construto Comportamento pró-ambiental 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 1 

1B. Segrego de maneira diferenciada os 
diversos tipos de resíduos.  

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o 
resíduo comum com outro tipo de resíduo. 

-0,630 1,473 0,119 -0,864 -0,395 -5,307 153 0,000 

Par 2 

1B. Segrego de maneira diferenciada os 
diversos tipos de resíduos.  

3B. Sempre realizo o manejo dos resíduos 
usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs.: luvas, 
máscaras, avental, calçados fechados). 

0,344 2,542 0,205 -0,061 0,749 1,680 153 0,095 

Par 3 

1B. Segrego de maneira diferenciada os 
diversos tipos de resíduos. 

 4B. Identifico todos os resíduos que gero 
segundo as normas legais. 

0,019 2,140 0,172 -0,321 0,360 ,113 153 0,910 

Par 4 

1B. Segrego de maneira diferenciada os 
diversos tipos de resíduos.  

5B. Guardo o papel de bala, quando não 
tem lixeira por perto. 

-1,909 2,001 0,161 -2,228 -1,591 -11,839 153 0,000 

Continua... 
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Tabela 1D (Cont.) 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 5 

1B. Segrego de maneira diferenciada os 
diversos tipos de resíduos.  

6B. Meu comportamento pró-ambiental 
contribui para melhorar o planeta. 

-0,981 2,069 0,167 -1,310 -0,651 -5,881 153 0,000 

Par 6 

2B.Tenho o cuidado para não contaminar o 
resíduo comum com outro tipo de resíduo.  

3B. Sempre realizo o manejo dos resíduos 
usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs.: luvas, 
máscaras, avental, calçados fechados). 

0,974 2,515 0,203 0,574 1,374 4,806 153 0,000 

Par 7 

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o 
resíduo comum com outro tipo de resíduo.  

4B. Identifico todos os resíduos que gero 
segundo as normas legais. 

0,649 2,162 0,174 0,305 0,994 3,727 153 0,000 

Par 8 

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o 
resíduo comum com outro tipo de resíduo.  

5B. Guardo o papel de bala, quando não 
tem lixeira por perto. 

-1,279 1,905 0,153 -1,582 -0,976 -8,335 153 0,000 

Par 9 

2B. Tenho o cuidado para não contaminar o 
resíduo comum com outro tipo de resíduo.  

6B. Meu comportamento pró-ambiental 
contribui para melhorar o planeta. 

-0,351 1,952 0,157 -0,661 -0,040 -2,229 153 0,027 

Continua... 
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Tabela 1D (Cont.) 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 10 

3B.Sempre realizo o manejo dos resíduos 
usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs.: luvas, 
máscaras, avental, calçados fechados).  

4B. Identifico todos os resíduos que gero 
segundo as normas legais. 

-0,325 2,080 0,168 -0,656 0,006 -1,937 153 0,055 

Par 11 

3B.Sempre realizo o manejo dos resíduos 
usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs. :luvas, 
máscaras, avental, calçados fechados).  

5B. Guardo o papel de bala, quando não 
tem lixeira por perto. 

-2,253 2,359 0,190 -2,629 -1,878 -11,855 153 0,000 

Par 12 

3B. Sempre realizo o manejo dos resíduos 
usando os equipamentos de proteção 
individuais necessários (EPIs.: luvas, 
máscaras, avental, calçados fechados).  

6B. Meu comportamento pró-ambiental 
contribui para melhorar o planeta. 

-1,325 2,441 0,197 -01,713 -0,936 -6,734 153 0,000 

Par 13 

4B. Identifico todos os resíduos que gero 
segundo as normas legais.  

5B. Guardo o papel de bala, quando não 
tem lixeira por perto. 

-1,929 2,200 0,177 -2,279 -1,578 -10,881 153 0,000 

Par 14 

4B. Identifico todos os resíduos que gero 
segundo as normas legais.  

6B. Meu comportamento pró-ambiental 
contribui para melhorar o planeta. 

-1,000 2,360 0,190 -1,376 -,624 -5,259 153 0,000 

Par 15 

5B. Guardo o papel de bala, quando não 
tem lixeira por perto.  

6B. Meu comportamento pró-ambiental 
contribui para melhorar o planeta. 

0,929 1,401 0,113 0,706 1,152 8,226 153 0,000 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 2D 

Questões do construto Qualidade do Gerenciamento 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 1 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a 
classificação dos resíduos de serviços 
de saúde.  

2C. Eu conheço a forma de destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento. 

0,916 1,879 0,151 0,617 1,215 6,048 153 0,000 

Par 2 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a 
classificação dos resíduos de serviços 
de saúde. 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade 
do gerenciamento dos resíduos. 

-0,468 2,118 0,171 -0,805 -0,130 -2,739 153 0,007 

Par 3 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a 
classificação dos resíduos de serviços 
de saúde. 

4C. Considero o gerenciamento dos 
resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa 
qualidade. 

-0,403 2,162 0,174 -0,747 -0,058 -2,311 153 0,022 

Continua... 
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Tabela 2D (Cont.) 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 4 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a 
classificação dos resíduos de serviços 
de saúde. 

5C. O laboratório em que trabalho está apto 
a ser certificado pelas normas da 
qualidade. 

0,695 2,740 0,221 0,259 1,131 3,147 153 0,002 

Par 5 

1C. Eu tenho conhecimento sobre a 
classificação dos resíduos de serviços 
de saúde. 

6C. Como cidadão, me considero um bom 
gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

-0,182 1,754 0,141 -0,461 0,097 -1,286 153 0,200 

Par 6 

2C. Eu conheço a forma de destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento. 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade 
do gerenciamento dos resíduos. 

-1,383 2,256 0,182 -1,742 -1,024 -7,610 153 0,000 

Par 7 

2C. Eu conheço a forma de destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento.  

4C. Considero o gerenciamento dos 
resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa 
qualidade. 

-1,318 2,427 0,196 -1,705 -0,932 -6,739 153 0,000 

Continua... 
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Tabela 2D (Cont.) 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 8 

2C. Eu conheço a forma de destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento. 

5C.O laboratório em que trabalho está apto 
a ser certificado pelas normas da 
qualidade. 

-0,221 2,982 0,240 -0,696 0,254 -0,919 153 0,360 

Par 9 

2C. Eu conheço a forma de destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde 
após tratamento.  

6C. Como cidadão, me considero um bom 
gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

-1,097 2,126 0,171 -1,436 -0,759 -6,406 153 0,000 

Par 10 

3C.Eu contribuo para melhorar a qualidade 
do gerenciamento dos resíduos. 

4C. Considero o gerenciamento dos 
resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa 
qualidade. 

0,065 1,969 0,159 -0,249 0,378 0,409 153 0,683 

Par 11 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade 
do gerenciamento dos resíduos.  

5C. O laboratório em que trabalho está apto 
a ser certificado pelas normas da 
qualidade. 

1,162 2,593 0,209 0,749 1,575 5,562 153 0,000 

Par 12 

3C. Eu contribuo para melhorar a qualidade 
do gerenciamento dos resíduos. 

6C. Como cidadão, me considero um bom 
gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

0,286 1,695 0,137 0,016 0,556 2,092 153 0,038 

Continua... 
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Tabela 2D (Cont.) 

Pares de Questões 

Diferenças Emparelhadas 

t df 
Sig.                           

(2 extremidades) Média 
Desvio-
Padrão 

Erro- 
Padrão da 

Média 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Par 13 

4C. Considero o gerenciamento dos 
resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa 
qualidade.  

5C. O laboratório em que trabalho está apto 
a ser certificado pelas normas da 
qualidade. 

1,097 2,292 0,185 0,733 1,462 5,942 153 0,000 

Par 14 

4C. Considero o gerenciamento dos 
resíduos, do laboratório em que 
trabalho, como sendo de boa 
qualidade.  

6C. Como cidadão, me considero um bom 
gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

0,221 1,823 0,147 -0,069 0,511 1,503 153 0,135 

Par 15 

5C. O laboratório em que trabalho está apto 
a ser certificado pelas normas da 
qualidade.  

6C. Como cidadão, me considero um bom 
gestor de RSS-Resíduo de Serviços de 
Saúde. 

-0,877 2,078 0,167 -1,207 -0,546 -5,235 153 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 




