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Introdução: O lixo hospitalar é um resíduo descartado por hospitais, clínicas e 

necrotérios que oferece alto teor de contaminação para o ser humano e para o meio 

ambiente se não for descartado corretamente. A responsabilidade de cuidar do descarte 

chamado resíduo dos serviços de saúde (RSS) é dos ambientes que o produz. 

Objetivos: Relatar como descarte errôneo do lixo hospitalar pode gerar problemas que 

afetam a comunidade hospitalar. Métodos: Trata-se de uma visita técnica ao Hospital 

das Clínicas (HC), sobre o descarte inadequado do lixo hospitalar como risco de 

acidente ocupacional, a gestão ambiental do local, responsável por gerenciar esses 

resíduos, evidenciou os tipos de lixo hospitalares que existem, destinação final e 

incidências de acidente que acontecem nas ambiências laborais. Resultados e 

Discussão: Ao final da visita foi possível evidenciar os problemas enfrentados com os 

destina inadequado do lixo pela gestão, tais como: o aumento do risco de contaminação 

ambiental; infecção hospitalar causado pelo gerenciamento inadequado dos resíduos 

hospitalares; a má conduta de profissionais em fazer dos lixeiros  descanso para os pés 

ou assento; a falta de atenção de alguns profissionais em esquecer objetos perfuro 

cortantes na roupa de cama e das macas que são encaminhadas para a lavanderia 

podendo acarretar em acidentes com os  perfurocortantes no transporte e ou manuseio 

com a lavagem das roupas; a imprudência de alguns profissionais especialmente os que 

trabalham no centro cirúrgico em não descartar os materiais nos seus respectivos 

recipientes. Conclusão: O descarte inadequado do lixo ainda vem sendo um problema 

que causar acidentes provocados por perfurocortantes. Além de atingir toda uma equipe 

de profissionais da saúde, eles acabam oferecendo riscos aos profissionais de limpeza 

do local e até mesmo à população que, pode ter contato também com este descarte 

inadequado com o lixo biológico. Havendo necessidade de melhor investimento sobre 

as orientações do descarte do lixo de maneira adequada, evitando assim riscos danosos a 

saúde desta população.  
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