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O crescimento desordenado das cidades levou a uma série de problemas
socioeconômicos e ambientais. Dentre estes problemas podem ser destacados os
relacionados com a disposição inadequada de resíduos sólidos que, por causa da
falta de política alternativa e tecnologia para o seu tratamento e eliminação estão
causando significativos impactos ambientais. No Brasil, uma significativa parte dos
resíduos sólidos produzidos é eliminada sem tratamento, gerando impactos no solo
e na água, além de favorecer a proliferação de micro e macrovetores de doenças. A
Unidade Mista José Urias Novaes - UMJUN, cidade de Cedro/PE, mesorregião do
sertão de Pernambuco, diariamente produz uma quantidade significativa de resíduos
sólidos de serviços de saúde que são descartados juntamente com os resíduos
sólidos urbanos sem tratamento e em local inapropriado. Neste contexto, este
estudo teve como objetivo diagnosticar como a Unidade Mista José Urias Novaes UMJUN realiza o gerenciamento e destinação de resíduos sólidos. Foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas e visitas de campo para obter os resultados. Estes
mostraram várias não conformidades com a legislação vigente e com os
procedimentos de logística associados. O cenário diagnosticado da gestão interna
desses resíduos causa impactos diretos e indiretos na qualidade do meio ambiente
tanto no estabelecimento de saúde, como no Município. Além de favorecer a
disseminação de doenças nas pessoas direta e indiretamente afetadas pela
problemática analisada. Concluiu-se que é imediata a necessidade de criar um
Programa de Gerenciamento de Resíduos na Unidade, associado ao treinamento
dos colaboradores a fim de alcançar mudanças dos comportamentos considerados
ocupacional e ambientalmente prejudiciais. A administração Municipal poderia fazer
uso das várias linhas de financiamento disponibilizadas pelas demais esferas
governamentais para mudar a realidade diagnosticada.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde, Resíduos Sólidos, Manejo
integrado.

