
RESUMO 
 

Os aspectos relacionados a questões ambientais e de saúde estão estreitamente relacionados, 

e isto é percebido quando se estudam os resíduos sólidos. Uma parcela importante dos 

resíduos sólidos, apesar da pequena quantidade, são os resíduos de serviços de saúde (RSS) 

que são resultantes de atividades de saúde humana ou animal. Este estudo trata-se de uma 

pesquisa qualitativa que visa analisar as percepções dos trabalhadores sobre o manejo dos 

RSS no hospital veterinário de uma universidade pública na Bahia, conhecendo os possíveis 

riscos ao ambiente e à saúde. Os dados do estudo foram obtidos com a realização de duas 

reuniões de grupos focais, uma com nove trabalhadores estatutários da carreira de técnico 

administrativo em educação e outro com oito trabalhadores terceirizados. Os dados foram 

analisados após categorização pela análise de conteúdo. Os resultados revelaram as 

diferentes percepções entre os dois grupos, que podem estar relacionadas à oportunidade de 

educação, INTERESSE NO TEMA, condição de trabalho e tipo de contratação. As diversas 

percepções variaram da definição de RSS, do conhecimento das etapas do manejo, de leis 

aplicadas ao tema, de entendimentos sobre riscos à saúde e impactos ambientais. Revelou-

se a necessidade de maior preocupação da Instituição com o tema, investimentos em 

medidas de proteção e prevenção e treinamento dos profissionais/trabalhadores.  
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ABSTRACT 

 
The aspects related to environmental and health issues are closely related, this is perceived 

when studying solid waste. A large share of solid waste, despite the small amount, is health 

care waste (SSR) that results from human or animal health activities. This study is a 

qualitative research that aims to analyze workers' perceptions about the management of SSR 

in the veterinary hospital of a public university, knowing the possible risks to the 

environment and health. The study data were obtained by observations and two focus group 

meetings, one with nine statutory workers in the career of administrative technician in 

education and the other with outsourced workers. Data were analyzed after categorization 

by content analysis. The results revealed the different perceptions between the two groups, 

which may be related to the opportunity of education, work condition and type of hiring. 

The different perceptions varied from the definition of RSS, knowledge of management 

stages, laws applied to the theme, understanding of health risks and environmental impacts. 

It revealed a need for greater concern of the Institution with the theme, investments in 

measures of protection and prevention and training of professionals.  
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