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Introdução: Em 2004 completou um século da primeira campanha de vacinação em
massa ocorrida no Brasil, que tinha por objetivo controlar a varíola (Brasil, 2003). A
utilização de vacinas e outros imunobiológicos tem se constituído na principal
intervenção do sistema de saúde com impacto importante na redução de doenças nas
últimas décadas (Pinto, 2004). Os Resíduos do Serviço de Saúde são produzidos pelas
atividades de unidades de serviços de saúde, salas de vacinação, e outros (Brasil,
2001). Estes resíduos se gerenciados de forma inadequada podem causar danos à saúde
pública e ao meio ambiente(Faraht, 2008). Objetivo: O objetivo geral do estudo foi de
diagnosticar Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) das salas de
vacinação das unidades básicas de saúde de Coronel Fabriciano. Como objetivos
específicos buscou-se: caracterizar as salas de vacinação existentes; quantificar os RSS
gerados; avaliar as técnicas de manejo dos residuos. Metodologia: Considerando a
natureza do problema em estudo foi desenvolvida uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa utilizando observação participante e entrevistas. Para tanto foi
realizada visita as salas de vacina de Coronel Fabriciano. Como instrumento de coleta
dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi estruturado para as Auxiliares de
Enfermagem e Enfermeira. Visitada a Vital Engenharia Ambiental responsável pelo
recolhimento e destino final dos resíduos gerados. Após a coleta dos dados, foi
iniciada a transcrição dos relatos dos participantes na íntegra, consolidados com base
na análise de conteúdo e analisados com base em literaturas existentes sobre o tema.
Resultados: Com base nos resultados obtidos, foi possível diagnosticar que o
gerenciamento dos resíduos produzidos pelas salas de vacina das unidades básicas de
saúde de Coronel Fabriciano apresentam alguns problemas que podem ser assim
relacionados: necessidade da compra de mais lixeiras; necessidade de minimização dos
riscos associados ao manuseio inadequado dos resíduos, principalmente, fazendo com
que estes sejam coletados de acordo com a sua classificação; disponibilização de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) corretos e em quantidade adequada para
minimizar os riscos a que os trabalhadores estão expostos; normatização do local,
aonde os RSS podem permanecer temporariamente e que este local seja devidamente
identificado; planejamento de reforma ou adequação do abrigo externo dos residuos;
definição de um programa de capacitação na área degerenciamento dos residuos de
serviços de saude, para que possa haver um profissional responsável pela supervisão e
controle da execução adequada das normas do Plano de Gerenciamento dos RSS;
capacitação dos funcionários que manuseiam os RSS dentro dos padrões normativos,
bem como da legislação vigente. Como ponto positivo do gerenciamento dos RSS
pode ser destacado a coleta externa, o transporte externo, tratamento e destinação final
que vem sendo realizado de forma adequada, cumprindo as normas da legislação
vigente. Conclusão: Concluiu-se que o gerencimanto dos residuos produzidos pelas
salas de vacina das unidades de saúde de Coronel Fabriciano apresenta alguns
problemas que podem ser relacionados: necessidade da compra de mais lixeiras;
minimização dos riscos associados ao manuseio inadequado; compra de contêineres
para a coleta interna; disponibilização dos equipamento de proteção.

Palavras-chave: Unidade básica de saúde. Gerenciamento de resíduos. Programa de
vacina. 

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011



Agências de fomento: UnilesteMG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


