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I.

ABERTURA DOS TRABALHOS DO SUBGRUPO

O presidente da Associação dos Hospitais de Minas Gerais - AHMG, Dr. Wagner Neder Issa
saudou a todos os presentes e enfatizou a importância da participação de todos os envolvidos
no processo da construção de propostas complementares à RDC CONAMA 357/05,
objetivando o entendimento da real situação do setor saúde atrelado à realidade do
saneamento no país. Na seqüência, passou a palavra para a Sra. Renata Miari, coordenadora
do Sub-Grupo Lançamento de Efluentes de Serviços de Saúde, denominado abreviadamente
de Sub-Grupo LESS, que saudou aos presentes e deu início aos trabalhos.
II.

APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA E HISTÓRICO DO PROCESSO

A Coordenadora do Sub-Grupo LESS fez um breve relato dos trabalhos desenvolvidos até a
presente data pelo GT “Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes” disponibilizados no
site www.mma.gov.br/port/conama/processo.cfm?processo=02000.001876/2008-64.
Em seguida, a coordenadora fez a apresentação “Efluentes do Setor Saúde” (já apresentada
no 2º GT Lançamento de Efluentes, em 17/11/08), e onde se pode destacar:


as Resoluções CONAMA e ANVISA que abordam sobre os resíduos de serviços de
saúde (sólidos e líquidos) e suas incompatibilidades;



a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –
PGRSS na minimização no impacto dos efluentes dos estabelecimentos assistenciais
de saúde;



a geração de efluentes dos estabelecimentos assistenciais da saúde no ponto de vista
microbiológico e a sua similaridade com os efluentes domésticos;



relato dos resultados do trabalho de Lena Maris Mazzotti Ribeiro, quanto à avaliação da
carga poluidora dos efluentes líquidos de quatro hospitais de diferentes especialidades
no município de Porto Alegre;



relato da apresentação do caso COPASA, quanto ao Programa de Recebimento e
Controle dos Efluentes Não Domésticos – PRECEND, tipologia hospitalar, aplicada aos
estabelecimentos assistenciais de saúde do município de Belo Horizonte e seus
resultados até a presente data.

III.

DISCUSSÃO DA MATÉRIA
A Coordenadora do Sub-Grupo abriu para a discussão aos presentes. Dentre os vários
aspectos discutidos, registrou-se:


alteração da redação do texto do Art. 36 da resolução em questão, levando-se em
consideração o disposto na RDC ANVISA Nº 50 (Item 7.3.1 – ESGOTO SANITÁRIO LANÇAMENTO EXTERNO - Caso a região onde o EAS estiver localizado tenha rede
pública de coleta e tratamento de esgoto, todo o esgoto resultante desse pode ser
lançado nessa rede sem qualquer tratamento. Não havendo rede de coleta e
tratamento, todo esgoto terá que receber tratamento antes de ser lançado em rios,
lagos, etc. (se for o caso);



destaque para a importância da implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde – PGRSS em todos os estabelecimentos assistenciais de saúde
do país de forma a minimizar as cargas potencialmente poluidoras destes efluentes;



discussão sobre a necessidade do monitoramento dos efluentes gerados pelos
estabelecimentos assistenciais de saúde, tendo em vista seus aspectos físico-químicos
e microbiológicos.



proposição de inclusão no escopo dos trabalhos do Sub-Grupo, de uma discussão
sobre viabilidade de tratamentos de efluentes de estabelecimentos assistenciais de
saúde;



acordado no Sub-Grupo que os estabelecimentos assistenciais de saúde por ser uma
atividade prestadora de serviços em sua maioria instaladas em regiões urbanas estão
vinculados a política do município em que se encontram;



frente à grande diversidade regional brasileira, deve ser avaliada a adoção de
tecnologias apropriadas, compatíveis com a realidade local passíveis de serem
operadas e mantidas no âmbito da localidade em que se encontram.

IV.

ENCERRAMENTO
Os trabalhos do Sub-Grupo se encerraram por volta das 12h, com convite aos presentes para a
próxima reunião do 3º GT Lançamento de Efluentes a se realizar em Brasília nos dias 12 e
13/01/09, sendo que no dia 12 será a 2ª Reunião do Sub-Grupo de Lançamento de Efluentes
do Serviço de Saúde – LESS, no CONAMA, Ed. Marie Prendi Cruz, W-2 Norte. Quadra 505,
Lote 2, Bloco B, Brasília.
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