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RESUMO

O avanço tecnológico e a obsolescência programada, combinados com o elevado
consumo de equipamentos eletrônicos, produzem uma grande quantidade de resíduos
desses produtos. Como, ao ser descartado inadequadamente, esse e-lixo pode ser um
risco ao homem e ao meio ambiente, a preocupação com sua destinação tem aumentado
junto à sociedade e aos governos. Este estudo tem por objetivo identificar as barreiras
para implantação da logística reversa do lixo eletrônico médico-hospitalar na visão dos
gestores de hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. Como objetivos intermediários,
buscou-se identificar: as rotinas da logística reversa desse lixo seguidas nos cinco
hospitais selecionados; a cadeia logística desse e-lixo; e possíveis destinações que
fugissem aos critérios dessas rotinas. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com
finalidade descritiva, utilizando estudo de casos múltiplos cuja coleta de dados foi
triangulada por meio de entrevistas semiestruturadas, documentação de domínio público
e observação direta não-participante. Os resultados apontam para a confirmação da
suposição inicial de que a implantação da logística reversa do lixo eletrônico médicohospitalar, em hospitais públicos federais, depende da forma como os gestores lidam
com as barreiras para sua implantação. Também, como decorrência da análise
desenvolvida, foi depreendido que a maioria dos hospitais estudados utiliza os
equipamentos o máximo possível e só se desfaz deles quando não há mais possibilidade
de mantê-los; que a doação dos equipamentos é o desfazimento mais comum entre os
hospitais estudados; que os entraves burocráticos são o maior obstáculo para uma
logística reversa adequada; e que os hospitais de pesquisa investem mais em aparelhos,
tecnologicamente, mais modernos, em seus atendimentos, do que os hospitais
assistenciais. Para trabalhos futuros, é recomendado implementar essa pesquisa em
hospitais de outras esferas – estadual, municipal –, setor privado e terceiro setor; assim
como em hospitais subordinados ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Educação a
título de comparação; realizar um estudo de análise nos órgãos, entidades e OSCIPs
que recebem as doações para verificar qual a destinação que estes fazem dos
equipamentos médico-hospitalares e quais dificuldades que eles encontram para receber
e para dar a destinação; e fazer um trabalho mais abrangente sobre a logística reversa
de outros tipos de equipamentos eletroeletrônicos, com a finalidade de verificar se as
dificuldades são as mesmas para todos os aparelhos e quais as peculiaridades de cada
um. Como contribuição para a aplicabilidade, podem ser citados: i) criar dois portais, um
de doação e outro de leilão para facilitar o processo de desfazimento; ii) instituir cursos,
protocolos ou guias que ajudem as áreas envolvidas a melhorar seu desempenho e
entendimento do assunto; iii) criar ou alterar a legislação para incluir a possibilidade de
os fornecedores de equipamentos participarem da logística reversa de lixo eletrônico
médico-hospitalar.
Palavras Chave: Logística Reversa. Sustentabilidade. E-lixo.
Equipamento médico-hospitalar. Hospitais Públicos Federais.

Lixo

Eletrônico.
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ABSTRACT

Technological innovation and planned obsolescence, combined with the high
consumption of electronic equipment, produce a large amount of waste from these
products. As e-waste can be a risk to human and the environment, the society and
governments’ concern with its disposal has increased. This study aims to identify
implementation barriers to hospital medical electronic waste reverse logistics in view of
federal public hospitals managers in Rio de Janeiro. As intermediate objectives, we
sought to identify: the reverse logistics routines of this waste followed by the five hospitals
selected; the e-waste logistics chain; and any possible destinations that deviated from
these routines criteria. A qualitative research was carried out for descriptive purposes,
using multiple case studies whose data collection was triangulated through semistructured interviews, public domain documentation and non-participant direct
observation. The results indicate the confirmation of the initial assumption that the federal
public hospitals medical e-waste reverse logistics implementation depends on how
managers deal with barriers to this process itself. Also, as a result of the analysis
developed, it was concluded that most of the studied hospitals use the equipment as
much as possible and only discard them when there is no more maintenance possibility;
that equipment donation is the most common destination among the hospitals studied;
that bureaucratic barriers are the biggest obstacle to proper reverse logistics; and that
research hospitals invest more in modern devices in their service than in assisting
hospitals. For future studies, it is recommended to implement this research in hospitals
from other spheres - state, municipal -, private sector and third sector; as in hospitals
subordinated o Ministry of Defense and Ministry of Education for comparison; carry out
an analysis study in the organs, entities and NGOs that receive the donations to verify
destination of the hospital medical equipment and what difficulties they encounter to
receive and to give the destination; and to do a more extensive study on the reverse
logistics of other types of electrical electronic equipment, in order to verify if the difficulties
are the same for all the apparatuses and what the peculiarities of each one are. As a
contribution to the applicability, it can be mentioned: i) create two portals, a donation one
and a marketplace one to facilitate the process; ii) to establish workshops, protocols or
guides that support the areas involved to improve their performance and understanding
of the subject; iii) create or change laws to allow equipment suppliers to participate in
hospital medical e-waste reverse logistics.
Keywords: Reverse Logistics. Sustainability. E-waste. Electronic Waste. Hospital
Medical Equipment. Federal Public Hospital.

10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Os três pilares da sustentabilidade .................................................................................24
Figura 2 – Fluxo de LR agregando valor ao retornar .......................................................................26
Figura 3 – Opções de cadeia de ciclo fechado ................................................................................27
Figura 4 – Fluxo resumido do processo de desfazimento ...............................................................50
Figura 5 – Destino da doação por grupo de equipamento ..............................................................52
Figura 6 – Entrevistas que mencionaram custo inviável ou quebra definitiva ...............................55
Figura 7 – Entrevistas que mencionaram problema de desempenho ou equipamento sem uso 56
Figura 8 – Entrevistas que mencionaram recebimento de carta de end of service ......................56
Figura 9 – Entrevistas que mencionaram a obsolescência determinada pelo hospital ................57
Figura 10 – Motivos de desfazimento x entrevistas .........................................................................57
Figura 11 – Entrevistas que mencionaram doação como meio de desfazimento .........................59
Figura 12 – Entrevistas que mencionaram a inutilização e o abandono como meio de
desfazimento .......................................................................................................................................59
Figura 13 – Entrevistas que mencionaram leilão .............................................................................60
Figura 14 – Entrevistas que mencionaram permuta ........................................................................60
Figura 15 – Entrevistas que mencionaram convite ..........................................................................61
Figura 16 – Entrevistas que mencionaram o aproveitamento dentro do próprio hospital ou de
suas unidades .....................................................................................................................................61
Figura 17 – Entrevista que mencionou sucateamento dentro do hospital .....................................62
Figura 18 – Possíveis meios de desfazimento e quais são utilizados pelos hospitais .................62
Figura 19 – Barreiras na logística reversa de equipamentos na visão dos gestores ...................65
Figura 20 – Entrevistas que mencionaram ‘burocracia’ ..................................................................66
Figura 21 – Entrevistas que mencionaram ‘encontrar interessados que possam receber
doações’...............................................................................................................................................66
Figura 22 – Entrevistas que mencionaram ‘falta de verba’: ............................................................67
Figura 23 – Entrevistas que mencionaram ‘legislação antiga’ e desatualizada ............................67
Figura 24 – Entrevistas que mencionaram ‘problemas internos’. ...................................................67
Figura 25 – Barreiras segundo os gestores......................................................................................68
Figura 26 – Dificuldades relatadas pelos participantes. ..................................................................71
Figura 27 – Comparação das nuvens de palavras referentes a dificuldades no processo de
desfazimento. ......................................................................................................................................72

11

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Cadeias de ciclo fechado e suas características .........................................................27
Quadro 2 – Barreiras à logística reversa e principais autores ........................................................30
Quadro 3 – Incentivos à logística reversa e principais autores ......................................................31
Quadro 4 – Classificação e características dos resíduos................................................................32
Quadro 5 – Grupo de material a ser descartado ..............................................................................36
Quadro 6 – Desfazimento por grupo .................................................................................................38
Quadro 7 – Leis e Normas e suas disposições ................................................................................40
Quadro 8 – Hospitais pesquisados....................................................................................................43
Quadro 9 – Entrevistados...................................................................................................................46
Quadro 10 – Perfil dos entrevistados ................................................................................................53
Quadro 11 – Barreiras: Teoria x Resultado ......................................................................................70

12

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AGU

Advocacia Geral da União

Anvisa

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ART

Artigo

CNAS

Conselho Nacional de Assistência Social

CNEN

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Comlurb

Companhia Municipal de Limpeza Urbana

GSCM

Green Supply Chain Management (Gestão da Cadeia de Suprimento
Verde)

HFB

Hospital Federal de Bonsucesso

HFSE

Hospital Federal dos Servidores do Estado

IDC

International Data Corporation

INC

Instituto Nacional de Cardiologia

INCA

Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva

INTO

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad

ISOC

International Society of Orthopaedic Centers (Sociedade Internacional de
Centros Ortopédicos)

JCI/CBA

Joint Commission International/Consórcio Brasileiro de Acreditação

LR

Logística Reversa

MS

Ministério da Saúde

ONU

Organização das Nações Unidas

OSCIP

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PNGTS

Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde

PNRS

Política Nacional de Resíduos Sólidos

PNUMA

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

RSS

Resíduos de Serviços de Saúde

SAS

Secretaria de Atenção à Saúde

SCM

Supply Chain Management (Gestão da Cadeia de Suprimento)

SIAFI

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIPAT

Sistema Integrado de Administração de Patrimônio

Sisnama

Sistema Nacional do Meio Ambiente

13

SNVS

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

SUS

Sistema Único de Saúde

TCU

Tribunal de Contas da União

UNACON

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development (Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável)

14

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................16

1.1

APRESENTAÇÃO INICIAL ....................................................................................................16

1.2

QUESTÃO – PROBLEMA .....................................................................................................19

1.3

OBJETIVOS ............................................................................................................................19

1.3.1 Objetivo Final ...................................................................................................... 19
1.3.2 Objetivos Intermediários ..................................................................................... 19
1.4

SUPOSIÇÃO INICIAL ............................................................................................................20

1.5

RELEVÂNCIA .........................................................................................................................21

1.5.1 Relevância Organizacional/Social ....................................................................... 21
1.5.2 Relevância Acadêmica........................................................................................ 21
1.6

DELIMITAÇÃO ........................................................................................................................22

1.6.1 Delimitação Geográfica (ou Geográfico-Organizacional) .................................... 22
1.6.2 Delimitação Temporal ......................................................................................... 22
1.6.3 Delimitação Teórica ............................................................................................ 22
2.

REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................................23

2.1

SUSTENTABILIDADE ............................................................................................................23

2.2

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E LOGÍSTICA REVERSA ..............................24

2.3

LIXO ELETRÔNICO ...............................................................................................................31

2.4

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ................................................................................................33

2.4.1 Administração Pública Atual ............................................................................... 33
2.4.2 Leis e Normas que Regem a Gestão de Resíduos Eletrônicos em Hospitais
Públicos Federais .......................................................................................................... 34
3.

METODOLOGIA .....................................................................................................................41

3.1

ABORDAGEM METODOLÓGICA.........................................................................................41

3.2

TIPO DE PESQUISA ..............................................................................................................41

3.2.1 Quanto aos Fins.................................................................................................. 41
3.2.2 Quanto aos Meios ............................................................................................... 42
3.3

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA .........................................................................................42

3.4

UNIDADE DE ANÁLISE .........................................................................................................43

3.5

SELEÇÃO DOS SUJEITOS...................................................................................................45

3.6

COLETA DE EVIDÊNCIAS ....................................................................................................46

3.7

TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS .................................................................47

3.8

LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS ........................................................................................48

15

4.

RESULTADOS E SUA ANÁLISE .........................................................................................49

4.1

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .........................................................49

4.1.1 Breve Resumo do Procedimento de Desfazimento nos Hospitais Públicos
Federais do Rio de Janeiro............................................................................................ 49
4.1.2 Perfil dos Entrevistados ...................................................................................... 52
4.1.3 Capacitação em Sustentabilidade ou Relacionada a Resíduos Eletrônicos ....... 54
4.1.4 Motivos do Desfazimento .................................................................................... 55
4.1.5 Processo Interno de Desfazimento ..................................................................... 57
4.1.6 Desfazimento ...................................................................................................... 58
4.1.7 Equipamentos Radioativos ou Contaminados .................................................... 63
4.1.8 Fiscalização e Auditoria ...................................................................................... 64
4.1.9 Barreiras para o Desfazimento ........................................................................... 65
4.1.10 Melhorias e Incentivos Relatados pelos Participantes ........................................ 73
5.

CONCLUSÕES .......................................................................................................................74

5.1

CONCLUSÕES .......................................................................................................................74

5.2

APLICABILIDADE...................................................................................................................77

5.3

RECOMENDAÇÕES ..............................................................................................................78

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................79
APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS .............................................................................86
ANEXO A – PORTAL DE COMPRAS (Comprasnet) ....................................................................87
ANEXO B – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO
FEDERAL (SIAFI)...............................................................................................................................88
ANEXO C – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SIPAT) .........89

16

1.

INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL
Nas últimas décadas, o rápido crescimento da população mundial e o elevado
consumismo das pessoas e das empresas têm provocado questões como a escassez
de recursos naturais e a geração de grande quantidade de resíduo urbano (GOVINDAN;
SHANKAR; KANNAN, 2016; LUTHRA et al., 2016).
Uma das maiores preocupações com relação aos resíduos urbanos é o lixo
proveniente de aparelhos eletrônicos, visto que, com o avanço tecnológico acelerado e
a obsolescência programada pelos fornecedores, um alto volume desse tipo de resíduo
é gerado (DEMAJOROVIC; AUGUSTO; SOUZA, 2016).
Quando esse lixo eletrônico (e-lixo) é descartado ou reciclado sem qualquer
controle, há impactos negativos tanto no meio ambiente quanto na saúde humana, pois
em sua composição, há metais como chumbo, mercúrio, cádmio e berílio (MAGERA,
2012). Ainda conforme Magera (2012), esses metais, ao serem despejados em locais
impróprios, podem contaminar o solo e os lençóis freáticos; se queimados, liberam gases
tóxicos; e, se manuseados de forma inapropriada, podem intoxicar aqueles que os
manipulam, sendo absorvidos através da pele, por inalação ou ingestão acidental.
Por esses motivos, esse tipo de lixo suscitou, na sociedade, uma crescente
preocupação com relação ao seu descarte final, obrigando as empresas, já na década
de 90, a começarem a se responsabilizar pela destinação adequada desses resíduos
(DEMAJOROVIC; MIGLIANO, 2013).
Além da pressão da sociedade, a implementação do descarte, pelas empresas,
pode ser impulsionada por outras razões, como aspectos legais, econômicos ou
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comerciais, sendo os legais os mais eficazes, apesar de os menos desejados
(LAMBERT; RIOPEL; ABDUL-KADER, 2011).
Nesse sentido, os governos começaram a criar leis e normas, como as da União
Europeia, que buscam controlar e acompanhar não só os resíduos, como também, a
poluição gerada pelo processo produtivo (LAVEZ; SOUZA; LEITE, 2011).
Seguindo essa tendência, em 2010, no Brasil, foi promulgada a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), que instituiu a logística reversa (LR) para os produtos pósconsumo resultantes da cadeia de suprimento, compreendida desde a aquisição de
insumos, produção ou importação até a comercialização e distribuição (DEMAJOROVIC;
MIGLIANO, 2013).
Em alguns casos, como resíduos de saúde e radioativos, existem leis específicas
para seu descarte, regulamentadas por órgãos competentes como Sistema Nacional do
Meio Ambiente (Sisnama) e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); e
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), respectivamente (BRASIL, 2010a).
Mesmo com a imposição legal, a implantação da LR é reconhecida como um
desafio considerável para as empresas, não só no Brasil, como em todo o mundo, sendo
que, nos países em desenvolvimento, as dificuldades assumem características
diferenciadas que exigem soluções próprias (BOUZON et al., 2016; GUARNIERI; SILVA;
LEVINO, 2016).
Isso é decorrente do fato de os canais da logística reversa, para a maioria das
cadeias de fornecimento de produtos, serem relativamente imaturos (SUBRAMONIAM
et al., 2013), devido a barreiras como infraestrutura e operações precárias; e incerteza
associada ao mercado (BAI; SARKIS, 2013).
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No caso de equipamentos eletrônicos provenientes do setor de saúde, mais
especificamente, médico-hospitalares, existem algumas particularidades que dificultam
a elaboração de um plano de LR eficiente, considerando que a transferência desses
aparelhos a outras entidades por doação ocasiona a perda do controle de sua
portabilidade pelos fornecedores, pois esses deixam de ser notificados sobre o paradeiro
de seus produtos (PEREIRA; SILVEIRA, 2014).
Essas particularidades decorrem de: esses equipamentos terem alto valor
agregado e vida útil mais longa que a dos outros produtos eletrônicos, demandando um
uso intensivo pelo maior intervalo de tempo possível; um volume significativo das vendas
serem referentes a compras governamentais; e a venda ou a doação dos aparelhos,
quando desgastados ou substituídos por novas tecnologias, para hospitais ou clínicas
mais carentes (PEREIRA; SILVEIRA, 2014).
Todas essas barreiras prejudicam as atividades dos agentes que dependem da
LR, ambientalmente orientada, para removerem, reciclarem, desmancharem ou para o
reúso de produtos descartados (SUBRAMONIAM et al., 2013; GUARNIERI et al., 2016).
Em face desse cenário, a implementação de uma logística reversa eficiente deve
ser considerada uma tarefa complexa, com seu planejamento submetido à avaliação de
todos os atores envolvidos, para que todo o processo ocorra de maneira mais sustentável
possível. O descarte dos resíduos eletrônicos, no setor de saúde, no contexto explanado,
merece ser estudado, em função de sua diversidade de categorias, especificidade e
destinação final.
Tudo isso leva ao interesse em examinar o problema da destinação dos resíduos
eletrônicos de equipamentos médico-hospitalares no ambiente dos hospitais públicos,
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cujas barreiras são mais complexas devido à regulamentação própria do setor de saúde
e do setor público.
Para tal, é oportuno examinar esse assunto sob a perspectiva do conceito da
Green Supply Chain Management (GSCM) ou Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde,
a qual se destaca, também, por objetivar a gestão dos produtos, assim como, a
responsabilidade compartilhada pela destinação final deles, estendendo essa até o
produtor.

1.2 QUESTÃO – PROBLEMA
Quais são as barreiras para implantação da logística reversa do lixo
eletrônico médico-hospitalar, na percepção de gestores de hospitais públicos
federais do Rio de Janeiro?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Final
Identificar as barreiras para implantação da logística reversa do lixo eletrônico
médico-hospitalar na visão dos gestores de hospitais públicos federais do Rio de Janeiro.

1.3.2 Objetivos Intermediários
•

Identificar as rotinas de logística reversa do lixo eletrônico médico-hospitalar
seguidas nos hospitais públicos federais selecionados;

•

Identificar a cadeia logística do lixo eletrônico médico-hospitalar;

•

Identificar destinações que fogem aos critérios das rotinas acima mencionadas.
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1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL
A implantação da logística reversa do lixo eletrônico médico-hospitalares, em
hospitais públicos federais, depende da forma como os gestores lidam com as barreiras
para sua implantação.
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1.5 RELEVÂNCIA
1.5.1 Relevância Organizacional/Social
O volume de resíduos eletrônicos gerado no mundo já soma 44,7 milhões de
toneladas por ano, com estimativa, para 2021, de cerca de 52,2 milhões de toneladas
por ano (ONU, 2017). Ainda segundo a ONU (2017), desse volume, apenas 20% têm a
destinação final documentada como coletada e reciclada.
Só no Brasil, em 2016, foram descartadas 1,5 milhão de toneladas de lixo
eletrônico, ficando atrás somente dos Estados Unidos ao considerar apenas as Américas
(ONU, 2017).
Para projetar esse problema no futuro, é dado que, na produção de um
computador pessoal e seu monitor de vídeo, são necessários cerca de 22 kg de produtos
químicos (KUEHR; VELASQUEZ; WILLIAMS, 2003). Se for considerado que, no Brasil,
em 2015, foram vendidos 6,6 milhões de computadores (IDC, 2016), serão 1,4 milhão
de toneladas de lixo a serem descartados no futuro, podendo provocar um elevado
impacto socioambiental se a destinação for inadequada (KUEHR et al., 2003).
A intenção do presente trabalho é contribuir para discussão da utilização da
logística reversa pelos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro, visto que esses são
grandes consumidores de equipamentos eletrônicos e, consequentemente, geradores
de resíduos sólidos.

1.5.2 Relevância Acadêmica
A Green Supply Chain Management (GSCM) – Gestão da Cadeia de Suprimento
Verde – estende o escopo da Supply Chain Management (SCM) – Gestão da Cadeia de
Suprimento – ao incluir fatores ambientais aos aspectos econômico-financeiros da
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gestão, visando equilibrar o desempenho empresarial com as preocupações ambientais
(SRIVASTAVA, 2007). Ainda segundo esse autor, a GSCM aborda a preocupação
ambiental na concepção do produto, nos processos de fabricação, na entrega do produto
final aos consumidores e na destinação final dos produtos após consumo.
Nesse sentido, este estudo teve como escopo colaborar com a discussão dessa
teoria, expondo barreiras para a implementação da logística reversa de resíduos
eletrônicos médico-hospitalares, em hospitais públicos federais no Rio de Janeiro.

1.6 DELIMITAÇÃO
1.6.1 Delimitação Geográfica (ou Geográfico-Organizacional)
Por acessibilidade, o presente estudo esteve centrado em hospitais públicos
federais na cidade do Rio de Janeiro.

1.6.2 Delimitação Temporal
A pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 2018.

1.6.3 Delimitação Teórica
O presente estudo, à luz da Teoria da Green Supply Chain Management, ficou
restrito à adoção da logística reversa de resíduos sólidos provenientes de equipamentos
eletrônicos médico-hospitalares. Portanto, não foi abordada a logística reversa de
resíduos eletrônicos de outra categoria que não a médico-hospitalar e nem de resíduos
de serviços de saúde (RSS), aqueles gerados conforme definido em regulamento ou em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SUSTENTABILIDADE
Após a década de 50, houve um grande crescimento do consumo de bens de
todos os tipos, os quais a sociedade desenvolveu o hábito de usar e descartar (SOUZA,
1993; DEMAJOROVIC, 1995) ocasionando problemas ambientais, econômicos e sociais
(ELKINGTON, 2001; MANGLA; GOVINDAN; LUTHRA, 2015).
Esse cenário insustentável de produção e consumo, que resulta em escassez de
recursos naturais e geração de grande volume de resíduos (ADHAM; SIWAR; BHUIYAN,
2015), tem piorado com o rápido crescimento da população (WBCSD, 2012).
Simultaneamente a essas questões, começou a ganhar importância mundial a
preocupação, tanto com o uso sustentável dos recursos do planeta, quanto o de seus
resíduos (ONU, 2017). Nesse sentido, em 1987, a Comissão Brundtland, apoiada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), publicou um relatório que foi um marco, ao
trazer o conceito da sustentabilidade.
Tal

conceito

é

baseado

no

desenvolvimento

sustentável,

que

é

“o

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade
das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” (ONU, 1987).
Esse desenvolvimento sustentável é suportado por meio de três pilares:
econômico – maximização do retorno do capital –; ambiental – manutenção dos
ecossistemas do planeta no longo prazo –; e social – valores sociais e culturais e a justiça
na distribuição de custos e benefícios (MANGLA et al., 2015; GUARNIERI et al., 2016;
LUTHRA et al., 2016).
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A partir desses três sustentáculos, é possível fazer avaliações que determinarão
a viabilidade – econômica –; o tolerável – ambiental –; e o justo – social (RAMOS;
GOMES; BARBOSA-PÓVOA, 2014), conforme a Figura 1:
Figura 1 – Os três pilares da sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Ramos, Gomes, Barbosa-Póvoa (2014).

Devido aos desafios da complexa gestão de trade-offs entre esses três elementos
básicos, a legislação e os regulamentos governamentais podem desempenhar papel
importante na orientação e estímulo de atividades sustentáveis nas empresas (TANG;
ZHOU, 2012).

2.2 GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E LOGÍSTICA REVERSA
Com a crescente preocupação ambiental e social e, consequentemente,
questionamentos sobre impactos da produção e do consumo, surgiram novos interesses
sobre o tema sustentabilidade integrado às atividades gerenciais e às suas repercussões
nas estratégias intra e interorganizacionais como a Green Supply Chain Management
(GSCM) (CARVALHO; BARBIERI, 2013; JABBOUR et al, 2013; ALVES; NASCIMENTO,
2014).
Nesse sentido, a GSCM surgiu como um novo modelo para as empresas
alcançarem os objetivos de lucro e participação no mercado, aumentando sua eficiência
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ambiental (ZHU; SARKIS, 2006), ou seja, como uma alternativa para reduzir os efeitos
nocivos ao meio ambiente causados por um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida,
ao focar em toda extensão da cadeia de suprimento tradicional – que abrange elaboração
do produto; procura e seleção de materiais; processos de produção; entrega do produto
final aos distribuidores e ou consumidores; e a gestão desse produto após o término do
seu ciclo de vida (BEAMON, 1999; ZHU; SARKIS; LAI, 2008; AHI; SEARCY, 2015).
Nesse contexto, a logística reversa (LR) colabora com a GSCM ao tratar da gestão
desse produto ao término do seu ciclo de vida. A logística reversa é o processo que
envolve o planejamento, a implantação e o controle eficiente dos fluxos de materiais,
produtos e embalagens e de seu elenco de informações desde o ponto de consumo até
o ponto de origem, com o propósito de gerar ou recapturar valor ou realizar um descarte
adequado (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999).
Por meio das cadeias reversas e suas informações, esse processo de retorno de
bens compreende a operacionalização do fluxo que se inicia com a coleta dos produtos
de pós-consumo ou de pós-venda, passa por procedimentos logísticos para reunir,
separar e selecionar os produtos ou seus componentes e termina com sua reintegração
ao ciclo produtivo (LEITE, 2013).
Diversos são os motivos para o regresso desses produtos ao ciclo produtivo:
produtos usados, pós-consumo ou pós-venda, que serão manufaturados novamente ou
reciclados (DONOHUE, 2000; SAVASKAN; WASSENHOVE, 2006); devoluções
promovidas por varejistas das mercadorias sazonais ao final de uma temporada devido
à incerteza da demanda; excesso de itens em estoque; dos produtos danificados durante
o transporte; com prazo de validade excedido; além daqueles que, por sofrerem a
obsolescência tecnológica, foram descontinuados ou substituídos (TIBBEN‐LEMBKE,
2002).
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O fluxo simplificado do retorno desses produtos é mostrado na Figura 2, no qual
podem ser observados o mercado primário – os atacadistas ou distribuidores, o varejo e
o consumidor final –; e os mercados secundários – as lojas de produtos usados, os
outlets, os bazares, entre outros (LEITE, 2013).
Figura 2 – Fluxo de LR agregando valor ao retornar

Fonte: Adaptado de Leite (2013).

Os produtos podem ser devolvidos pelo mercado primário por diferentes
maneiras: reciclagem, desmanche, reúso, devolução ou podem ser levados para
disposição final (LEITE, 2013). Dependendo da forma como o bem retorna ao ciclo, o
valor agregado pode ser maior ou menor (KUMAR; MALEGEANT, 2006).
A gestão de recuperação de produtos visa não só agregação de valor, resgatando
o maior volume possível de cifras econômicas, como também, reduzir ao mínimo a
geração de resíduos descartados inadequadamente (THIERRY et al., 1995).
Na Figura 3, as opções de ciclo fechado são apresentadas de forma a se perceber
a ordem na qual agregam mais ou menos valor. Quanto mais próxima a opção estiver
do topo, maior o valor agregado ao ciclo, assim como, quanto mais afastada, menor será
o valor que se agrega ao ciclo (KUMAR; MALEGEANT, 2006).
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Figura 3 – Opções de cadeia de ciclo fechado

Fonte: Adaptado de Kumar e Malegeant (2006).

Essas cadeias e suas características estão especificadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Cadeias de ciclo fechado e suas características
Cadeias

Características

Reúso

Produtos usados, mas em perfeito funcionamento.

Conserto

Produtos avariados que são reparados e colocados de volta ao uso. A
qualidade desses produtos pode ser inferior à dos novos.

Remodelagem

Traz a qualidade dos produtos usados até um nível especificado por
meio de desmontagem ao nível do módulo, inspeção e substituição de
módulos avariados;
Também pode envolver a atualização tecnológica por meio da
substituição de módulos ou componentes desatualizados por produtos
tecnologicamente superiores.

Reciclagem

Separa elementos e peças de produtos usados por vários processos de
separação e os reutiliza na produção do produto original ou de outros
produtos.

Incineração

Destinação de produtos não reutilizáveis que não sejam perigosos ao
serem incinerados. Diminui o volume de resíduo ao final do processo.

Aterro Sanitário

Destinação de produtos não reutilizáveis que não sejam perigosos.

Fonte: Adaptado de Kumar e Malegeant (2006).

Os canais da logística reversa, para a maioria das cadeias apresentadas na Figura
3, são relativamente imaturos em países em desenvolvimento (BAI; SARKIS, 2013).
Essa falta de desenvolvimento resulta em grandes desafios não só para essas cadeias,
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como também para outras atividades de responsabilidade compartilhada com os
produtores, dependentes dessa LR (SUBRAMONIAM et al., 2013).
Vários outros fatores são críticos para a implementação efetiva da logística
reversa, como compromisso dos gestores da alta administração, globalização,
regulamentação e incentivo fiscal, requisitos do consumidor, recursos financeiros,
competitividade e benchmarking (MANGLA et al., 2015; LUTHRA et al., 2016).
Eventualmente, as organizações iniciam ações de LR como resultado de
motivações proativas, mas, normalmente, costumam ser em resposta às demandas
externas de parceiros da cadeia e dos stakeholders do processo (governo, sociedade)
(BAI; SARKIS, 2013). Ao se ter uma legislação em vigor que promova a difusão da ideia
de se trabalhar para um manuseio e destinação ambientalmente corretos, aos poucos, a
LR pode deixar de ser uma opção, para ser, de fato, um ato de cidadania, possibilitando
às pessoas exercerem sua condição de cidadão e às empresas se tornarem
diferenciadas e mais competitivas diante do mercado (TORRES; BORGER, 2014).
Em meio a essas circunstâncias, o governo desempenha um papel de grande
agente indutor ao estimular o desenvolvimento da LR na gestão empresarial por meio de
leis, normas e incentivos fiscais para o reaproveitamento dos resíduos (HUNG LAU;
WANG, 2009; DEMAJOROVIC et al., 2016).
De fundamental importância na implantação de uma LR efetiva, nos países em
desenvolvimento, é o estímulo à cooperação entre as empresas, o setor público e as
organizações não governamentais para minimizar a resistência do setor privado em
implantar as iniciativas da LR (DEMAJOROVIC; MIGLIANO, 2013).
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No Brasil, os maiores empecilhos à implementação da LR são o custo operacional
da logística reversa, os conflitos de interesse devido a atribuições de papéis e a falta de
padronização legislativa brasileira sobre logística reversa (DEMAJOROVIC et al., 2016).
No tocante ao custo operacional, os entraves estão ligados à dimensão
continental do país aliada à dificuldade de transporte em algumas regiões para grande
parte dos componentes da cadeia da LR (DEMAJOROVIC; MIGLIANO, 2013);
SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 2014; TORRES; BORGER, 2014).
Já o problema na atribuição dos papéis ocorre com a inovação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, ao instituir a responsabilidade compartilhada dos
produtos para o chamado “sistema de logística reversa” (YOSHIDA, 2012). A
complexidade requerida para se coordenar esses diversos atores envolvidos no
processo de LR explica, em parte, a falta de interesse das empresas por essa atividade
(THIERRY et al., 1995; ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999; DEMAJOROVIC;
MIGLIANO, 2013).
Quanto ao desafio das diferentes legislações e tributações municipais e estaduais,
esse pode ser compreendido pela existência de distintas exigências (SANT’ANNA et al.,
2014; TORRES; BORGER, 2014).
No que concerne aos equipamentos médico-hospitalares, um estudo realizado por
Pereira e Silveira (2014) apontou que a legislação pode ser singular por colocar pressão
por alto padrão de qualidade, posto que tais equipamentos são destinados à preservação
da saúde humana e, portanto, a legislação demanda procedimentos de controle para o
seu cumprimento (PEREIRA; SILVEIRA, 2014).
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Segundo a referida pesquisa, entre os controles exigidos, deve ser citado o do
destino dos produtos para o efetivo planejamento de sua logística reversa, seja pelo
transporte a partir do local onde se encontra o equipamento, seja pelo estabelecimento
de pontos de descarte. Em se tratando de equipamentos cujo processo produtivo envolve
alto custo ou pequena escala de produção, o mapeamento de sua distribuição é viável.
Obstáculos importantes, que tornam complexos o controle e o planejamento da
logística reversa desse maquinário, são: a transferência entre instituições, dada sua
longa vida útil, levando os produtores a perderem a sua rastreabilidade; e a falta de
clareza sobre as possíveis doações de equipamentos que fossem devolvidos ao
fabricante, pois normatização específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) inviabiliza o reúso do equipamento médico-hospitalar pela empresa que o
vendeu (PEREIRA; SILVEIRA, 2014).
Para facilitar o entendimento do que foi citado anteriormente sobre barreiras e
incentivos à implantação da logística reversa, foram elaborados, respectivamente, os
Quadros 2 e 3.
Quadro 2 – Barreiras à logística reversa e principais autores
Barreiras
Autores
Canais da LR imaturos

Bai e Sarkis (2013); Subramoniam et al. (2013)

Gestão (compromisso da alta
administração, responsabilidade
compartilhada, planejamento da LR)

Roges e Tibben-Lembke (1999); Bai e Sarkis (2013);
Demajorovic (2013); Subramoniam et al. (2013);
Pereira e Silveira (2014); Mangla et al. (2015);
Demajorovic et al. (2016); Luthra et al. (2016)

Regulamentação e tributação

Pereira e Silveira (2014); Sant’anna et al. (2014);
Torres e Borger (2014); Mangla et al. (2015);
Demajorovic et al. (2016); Luthra et al. (2016)

Requisitos Financeiros

Demajorovic (2013); Sant’anna et al. (2014); Torres e
Borger (2014); Mangla et al. (2015); Demajorovic et al.
(2016); Luthra et al. (2016)

Fonte: Elaboração própria.

31

Quadro 3 – Incentivos à logística reversa e principais autores
Incentivos

Autores

Incentivo Fiscal

Hung Lau e Wang (2009); Bai e Sarkis (2013); Mangla
et al. (2015); Demajorovic et al. (2016); Luthra et al.
(2016)

Incentivo Legal

Hung Lau e Wang (2009); Torres e Borger (2014);
Demajorovic et al. (2016);

Mercado (parceiros da cadeia,
competitividade e benchmarking)

Bai e Sarkis (2013); Demajorovic (2013); Mangla et al.
(2015); Luthra et al. (2016)

Sociedade (requisitos do
consumidor)

Bai e Sarkis (2013); Mangla et al. (2015); Luthra et al.
(2016)

Reaproveitamento dos produtos

Thierry et al. (1995); Roges e Tibben-Lembke (1999);
Kumar e Malegeant (2006); Leite (2013)

Fonte: Elaboração própria.

2.3 LIXO ELETRÔNICO
Resíduo eletrônico, lixo eletrônico ou e-lixo é todo material eletroeletrônico que
tem seu descarte depois do uso (MAGERA, 2012).
Esses produtos podem ser divididos em 10 categorias: grandes eletrodomésticos;
pequenos eletrodomésticos; equipamentos de informática e telecomunicações;
equipamentos de iluminação; ferramentas elétricas e eletrônicas – com exceção de
ferramentas industriais fixas de grandes dimensões; brinquedos e equipamento de
esporte e lazer; aparelhos médico-hospitalares – com exceção de todos os produtos
implantados e infectados; instrumentos de monitoração e controle; e distribuidores
automáticos (UNIÃO EUROPEIA, 2000).
Ao considerar que, nas últimas décadas, o volume de resíduos eletrônicos se
tornou um problema de importante magnitude pelo aumento sem precedentes da
produção e do consumo de produtos eletroeletrônicos pela população mundial (CHI et
al., 2011; AMANKWAH-AMOAH, 2016), os países em desenvolvimento, caracterizados
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pela menor gestão social, têm encontrado empecilhos para implementar, efetivamente,
a coleta e sua destinação adequadas ao final de sua vida útil, medidas que atenuariam
possíveis efeitos socioambientais (DEMAJOROVIC et al., 2016; CAMPOLINA et al.,
2017).
Uma forma de enfrentar essa dificuldade é o desenvolvimento de tecnologias e
políticas adequadas que respeitem a utilização sistemática e sustentável de recursos
naturais, juntamente com o desenvolvimento de novos produtos, levando em
consideração os custos de produção (AGRAWAL; SINGH; MURTAZA, 2016;
AMANKWAH-AMOAH, 2016; TANSEL, 2017).
Outro ponto significativo, para tratar o assunto, é a implementação da coleta e da
destinação adequada eficientes, tornando a sua cadeia de reciclagem potencialmente
lucrativa, posto que a presença, em sua composição, de metais preciosos – ouro, cobre,
platina, cobalto, paládio, entre outros – agrega elementos de valor econômico ao
processo (FARO; CALIA; PAVAN, 2012; TORRES; BORGER, 2014).
No Brasil, os resíduos são classificados em Resíduos Classe I – Perigosos;
Resíduos Classe II – Não Perigosos; Resíduos Classe II A – Não Inertes; e Resíduos
Classe II B – Inertes (ABNT, 2004). Ainda de acordo com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT, 2004), essa classificação é feita pela “identificação do
processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a
comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto
à saúde e ao meio ambiente é conhecido”.
Quadro 4 – Classificação e características dos resíduos
Classificação de Resíduos
(ABNT)

Características
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Classe I – Perigosos

a) Oferecem risco:
a.1) à saúde pública - provocam mortalidade, incidência de
doenças ou acentuam seus índices;
a.2) ao meio ambiente - quando o resíduo é gerenciado de
forma inadequada.
b) Apresentam uma das características: inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.

Classe II – Não Perigosos

a) Aqueles que não são enquadrados na classe I – Perigosos
ou na classe II B – Inertes.
b) Podem ter propriedades como: biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em água.

Classe II A – Não inertes

Classe II – Não Perigosos
Classe II B – Inertes

a) Qualquer resíduo que não tenha pelo menos um
componente solúvel em concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor.

Fonte: Adaptado de ABNT (2004).

Consoante as especificações do Quadro 4, o lixo eletrônico pertence a Resíduo
Classe I – Perigoso, por ser constituído de metais pesados tóxicos e apresentar riscos à
saúde pública e ao meio ambiente (ABNT, 2004).
Dentre as substâncias químicas tóxicas presentes no e-lixo, as que mais se
destacam são: chumbo, cádmio, mercúrio, berílio e, em alguns equipamentos médicohospitalares, elementos radioativos, os quais podem contaminar o solo, a água e, ainda,
prejudicar a saúde de possíveis catadores de lixo e de pessoas que tenham contato com
algum desses elementos (MAGERA, 2012).

2.4 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.4.1 Administração Pública Atual
A Administração Pública é considerada como o campo da Administração aplicado
nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal (PALUDO, 2013). Segundo
esse autor, as atividades desenvolvidas pelas entidades públicas, dentro da legalidade,
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têm por objetivo a prestação de serviço ao Estado e à sociedade no interesse do bem
comum.
A década de 1980 se constituiu numa importante fase de transição na
Administração Pública, quando esta passou de Burocrática para Administração Pública
Gerencial, procurando atender às funções econômicas e sociais do Estado e como
resposta à necessidade de oferecer à sociedade um serviço público de melhor qualidade,
que correspondesse às expectativas do cidadão-cliente a um custo menor (BRESSERPEREIRA, 2002, 2010).
A partir dessa transformação, as políticas públicas passaram a ser desenvolvidas
e implementadas com a finalidade de, entre outras aspirações: suscitar mudanças;
fomentar a justiça social; atender às demandas da sociedade; promover o
desenvolvimento com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (PALUDO,
2013).
Nesse sentido, em 2010, como um instrumento norteador no âmbito do setor
público de saúde, foi lançada a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde
(PNGTS), que visa “maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos
disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em
condições de equidade” (BRASIL, 2010b).

2.4.2 Leis e Normas que Regem a Gestão de Resíduos Eletrônicos em Hospitais
Públicos Federais
O governo define leis e políticas públicas; toma decisões estratégicas voltadas ao
interesse público e nacional; se compromete em alcançar a maioria; e garante o Estado
enquanto regime político (TANG; ZHOU, 2012).
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Nessa perspectiva, segundo tais autores, o governo desempenha um papel
significativo no desenvolvimento de políticas públicas e na criação de incentivos para
que as empresas e os consumidores se tornem socioambientalmente mais responsáveis.
No Brasil, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei
n° 12.305/10, que tem por objetivo reduzir e prevenir a geração de resíduos, por meio da
prática do desenvolvimento sustentável e de um conjunto de condutas que ofereçam o
aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, além da destinação,
ambientalmente correta, dos rejeitos não reaproveitáveis (BRASIL, 2010a).
A PNRS versa sobre questões ambientais, econômicas e sociais – os três pilares
da sustentabilidade (BRASIL, 2010a) –, que têm sido um enorme desafio, dada a
necessidade de serem encaradas de forma inter-relacionada (SCHLUEP et al., 2013;
WANG et al., 2013; GOVINDAN et al., 2016).
Além desses aspectos da sustentabilidade ressaltados pelo seu caráter inovador,
ao propor a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da logística reversa, dos
acordos setoriais e da promoção do conceito de ecoeficiência, a PNRS, também,
defende a inclusão dos catadores organizados como fornecedores de serviços de LR
para as empresas (YOSHIDA, 2012; MIGLIANO; DEMAJOROVIC; XAVIER, 2014).
Um modelo de gestão de resíduos sólidos eficiente, nessa conjuntura, deve
mostrar uma relação vantajosa de custo e qualidade, além de contribuir com a inclusão
social (ONU, 2015).
Para que esse modelo de gestão aconteça, um dos principais instrumentos é a
logística reversa, definida no Art. 3° como:
[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
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seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a).

Essa logística reversa envolve diversos agentes, pois a responsabilidade deve ser
compartilhada por todas as partes envolvidas no ciclo de vida do produto, o que inclui a
cadeia de fabricação, importação, distribuição, comercialização e ainda os responsáveis
pela limpeza urbana e pelo manejo de resíduos sólidos (NNOROM; OSIBANJO, 2008;
BRASIL, 2010a; LI; TEE, 2012).
Como resultante, segundo a PNRS, todos esses atores envolvidos têm o papel de
constituir um plano de gestão de resíduos sólidos que atenda à necessidade de retorno
de produtos em fim de vida útil pelo consumidor final, sempre que ele assim o desejar.
Alguns resíduos sólidos eletrônicos, por possuírem características radiativas, têm
sua instalação, transporte e destinação regulados pelo CNEN e por alguns outros órgãos
que asseguram o manejo de materiais perigosos.
No caso do desfazimento dos equipamentos eletrônicos, o Decreto n° 99.658/90
define que uma comissão de desfazimento, antes de descartar os materiais, é
responsável por sua classificação em quatro grupos: ociosos, recuperáveis,
antieconômicos e irrecuperáveis (BRASIL, 1990), como pode ser observado no Quadro
5:
Quadro 5 – Grupo de material a ser descartado
Grupo

Disposição

Ocioso

Equipamento funcional, dentro da sua vida útil, mas que não está sendo
aproveitado pela entidade.

Recuperável

Equipamento cuja manutenção é possível e viável economicamente, ou
seja, o custo é menor do que 50% do valor de mercado dele.

Antieconômico

Equipamento cuja disponibilidade é precária, em virtude de uso prolongado,
desgaste prematuro ou obsoletismo ou que a manutenção não é viável
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economicamente, ou seja, o custo é maior do que 50,1% do valor de
mercado dele.
Irrecuperável

Equipamento que não pode mais ser utilizado para o fim a que se destina
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade
econômica de sua recuperação.

Fonte: Adaptado do Decreto n° 99.658/90 (BRASIL, 1990).

Cada grupo citado acima tem seus próprios caminhos de desfazimento, conforme
pode ser observado no Quadro 6:
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Quadro 6 – Desfazimento por grupo
Grupo

Desfazimento

Ociosos e
Recuperáveis

a) Doação para outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal
direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de
qualquer dos demais Poderes da União;
b) Transferência;
c) Permuta;
d) Leilão;
e) Convite.

Antieconômico

a) Doação para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal,
empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público;
b) Permuta;
c) Leilão;
d) Convite.

Irrecuperável

a) Doação para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública
pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público;
b) Permuta;
c) Leilão;
d) Convite
e) Inutilização e abandono.

Fonte: Adaptado do Decreto n° 99.658/90 (BRASIL, 1990).

A prioridade da doação de equipamentos ociosos ou recuperáveis é, sempre, para
outros órgãos ou entidades federais; no entanto, se, no nível federal, não houver
necessidade, os equipamentos podem ser doados para Estados e Municípios mais
carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (BRASIL, 1990).
O leilão deve ser processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela
Administração e o convite deve ser dirigido a, pelo menos, três pessoas jurídicas do ramo
pertinente ao objeto da licitação, ou a pessoas físicas que não mantenham vínculo com
o serviço público federal, para material avaliado, isolada ou globalmente.
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A última opção é a inutilização e o abandono, que ocorrem quando o material
oferece ameaça à vida das pessoas; risco de prejuízo ecológico; ou inconvenientes, de
qualquer natureza, para a Administração Pública Federal.
Em 11 de maio de 2018, o Decreto n° 9.373 dispôs sobre a alienação, a cessão,
a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens
móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ele
manteve a categorização dos materiais nos quatro grupos: ociosos, recuperáveis,
antieconômicos e irrecuperáveis, ainda a ser realizada pela comissão especial (BRASIL,
2018).
Com relação à modalidade de desfazimento, esse Decreto incluiu a possibilidade
de doação de bens ociosos e recuperáveis para Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs). Além disso, a fim de seguir as resoluções da PNRS, foram
adicionados os princípios da ecoeficiência; da visão sistêmica, na gestão dos resíduos
sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e
de saúde pública; da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; do
reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; e da não geração,
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
Para auxiliar no entendimento das leis e normas que regem a logística reversa
dos resíduos eletrônicos em hospitais públicos, é apresentado o Quadro 7.
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Quadro 7 – Leis e Normas e suas disposições
Lei/Norma
PNRS – Política Nacional de
Resíduos Sólidos
Lei n° 12.305/10

Decreto de reaproveitamento,
movimentação, alienação e
outras formas de desfazimento
de material.
Decreto n° 99.658/90
Dispõe sobre a alienação, a
cessão, a transferência, a
destinação e a disposição final
ambientalmente adequadas de
bens móveis no âmbito da
administração pública federal
direta, autárquica e
fundacional.

Disposição
a) Prática do desenvolvimento sustentável;
b) Estímulo à reciclagem e à reutilização dos resíduos
sólidos;
c) Destinação, ambientalmente correta, dos rejeitos não
reaproveitáveis;
d) Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida;
e) Inclusão dos catadores na logística reversa.
a) Classifica os materiais em quatro grupos: ociosos,
recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis,
b) Regulamenta quais as formas de desfazimento dos
materiais: doação, leilão, convite, inutilização e
abandono.
a) Classifica os materiais em quatro grupos: ociosos,
recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis,
b) Atualizou a regulamentação das formas de desfazimento
dos materiais: doação, leilão, convite, inutilização e
abandono;
c) Adicionou princípios da PNRS no desfazimento dos
materiais.

Decreto n° 9.373/18
Fonte: Brasil (1990, 2010a, 2018).
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3.

METODOLOGIA

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
Para elaboração deste trabalho, a abordagem metodológica utilizada foi a
pesquisa qualitativa, isso porque não existem muitos estudos sobre o tema exposto e a
pesquisadora buscou sua compreensão e significado por meio das visões e perspectivas
dos participantes envolvidos na consulta (CRESWELL, 2010; YIN, 2016).
O processo da pesquisa qualitativa abrange as questões, os procedimentos e o
material coletado no ambiente do entrevistado, além de sua análise, indutivamente
elaborada, com base nas peculiaridades dos temas gerais e das concepções feitas pelo
pesquisador acerca do significado desses dados (CRESWELL, 2010).
Por ser um método indutivo, que depende da interpretação de dados pelo
pesquisador, é necessário, para dar credibilidade e confiabilidade ao estudo, descrever
e documentar os procedimentos utilizados, evitando viés não explicado ou uma possível
distorção gerada no decorrer do trabalho, facilitando, concomitantemente, a
compreensão e análise por parte de possíveis interessados no tema apresentado (YIN,
2016).

3.2 TIPO DE PESQUISA
3.2.1 Quanto aos Fins
Esta pesquisa teve a finalidade descritiva ao se propor a relatar as características
de um objeto, analisando, registrando e interpretando os dados coletados sem a
interferência do pesquisador (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
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3.2.2 Quanto aos Meios
Os meios utilizados, nesse estudo, foram a pesquisa documental, a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa de campo.
A pesquisa documental buscou documentos físicos e ou eletrônicos que auxiliem
o alcance do escopo do estudo; a bibliográfica proporcionou o conhecimento teórico e o
instrumental analítico em que se respalda a interpretação dos fatos; e a de campo
realizou uma investigação empírica no ambiente onde ocorre o fenômeno ou no qual
existam elementos para explicá-lo (VERGARA, 2009).

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Como estratégia metodológica foi adotado o estudo de caso, que tem origem na
intenção de se compreender profundamente fenômenos contemporâneos complexos
inseridos em um contexto da vida real (CRESWELL, 2010; YIN, 2015). Esses fenômenos
podem ser um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou mais
indivíduos (CRESWELL, 2010).
Levando-se em conta que as evidências e os resultados apurados em estudos de
casos múltiplos são considerados mais expressivos, e o estudo como um todo é visto
como mais robusto (YIN, 2015), o trabalho em foco transcorreu em mais de um local.
Ainda segundo Yin (2015), a adoção da metodologia de estudo de casos múltiplos
tem uma lógica de replicação e não de amostragem, funcionando de maneira que cada
caso possa produzir resultados semelhantes (replicação literal) ou contraditórios
(replicação teórica).
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3.4 UNIDADE DE ANÁLISE
A unidade de análise foi a logística reversa de lixo eletrônico de equipamentos
médico-hospitalares em cinco hospitais públicos federais do Rio de Janeiro, sendo três
hospitais de pesquisa e dois assistenciais.
Quadro 8 – Hospitais pesquisados
Hospitais de
Pesquisa

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA);
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO);
Instituto Nacional de Cardiologia (INC).

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);
Hospitais
Assistenciais Hospital Federal dos Servidores do Estado (HSE).
Fonte: Elaboração própria.

O INCA é um órgão específico singular, composto como uma unidade integrante
da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) (BRASIL, 2016) e se constitui no Centro de
Referência de Alta Complexidade em Oncologia do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL,
2014). O Instituto visa o desenvolvimento de programas e ações para o controle do
câncer, além de manter acordos internacionais de cooperação em várias frentes,
estabelecendo redes de conhecimento técnico e científico (INCA, 2017). Para apoiar
essas ações, em 2009, foi inaugurado, nas suas dependências, o moderno parque
público de diagnóstico por imagem, o Centro de Pesquisa em Imagem Molecular.
O INTO, também, é um órgão específico singular, composto como uma unidade
integrante da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) (BRASIL, 2016), de administração
direta do MS. O Instituto é destinado a atender, exclusivamente, aos pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência, no país, para tratamento cirúrgico
ortopédico de alta complexidade (INTO, 2017). O INTO é certificado pela Joint
Commission International (JCI/CBA), sendo o único hospital brasileiro a participar da
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International Society of Orthopaedic Centers (ISOC), que reúne os 19 melhores centros
de ortopedia do mundo.
O INC é referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade
em doenças cardíacas (INC, 2018). Atualmente, é o único hospital público que realiza
transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro e é o segundo
centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. Além disso, o INC
possui programas de residência – médica, enfermagem e farmácia – de excelência,
assim como, cursos de pós-graduação e mestrado multiprofissional que abrangem áreas
de atuação cardiovascular.
O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), vinculado ao Ministério da Saúde, é o
maior hospital da rede pública do Estado do Rio de Janeiro (HFB, 2018). O HFB atua
com cirurgias, principalmente, sendo referência naquelas relativas a oncologia e
transplante renal. Também apresenta notoriedade no atendimento à gestante e ao
recém-nascido de alto risco. Para dar suporte ao diagnóstico e apoio ao tratamento, o
HFB tem um parque tecnológico de última geração para exames de laboratório e de
imagem, como tomógrafo, mamógrafo, e equipamentos de hemodinâmica e radiologia
intervencionista.
O hospital vem se tornando cada vez mais um centro de ensino, pesquisa e
formação de novos profissionais e, no campo da pesquisa, foi escolhido pelo Ministério
da Saúde como coordenador do maior estudo multicêntrico já realizado no país na área
de terapias celulares em cardiopatas e desenvolve pesquisas clínicas em diversas áreas
de diagnóstico e tratamento em cardiologia.
O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), um hospital da rede pública
federal, do Ministério da Saúde, é um complexo hospitalar que realiza cirurgias de grande
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porte, além de procedimentos de alta complexidade que envolvam tecnologia de ponta
(HFSE, 2018). O campo de atendimento do HFSE compreende mais de 50 serviços
especializados, que cobrem todas as ocorrências clínicas.

3.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
A princípio, a pesquisa seria realizada em três hospitais federais, nos quais seriam
entrevistados dois gestores: um da área de serviço de engenharia clínica e o outro do
patrimônio. Por dificuldade em acessar essas pessoas nos hospitais escolhidos, a
pesquisa foi expandida para outros hospitais federais.
Ao longo da pesquisa, a autora percebeu a produção de respostas semelhantes,
ou seja, a replicação literal (YIN, 2015), o que a levou a decidir pela não inclusão de
novos participantes em função da saturação teórica, pois as coletas realizadas não
estavam agregando conhecimento relevante e as informações se tornaram redundantes
(GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2010; MENDONÇA et al., 2013).
Com isso, os hospitais públicos federais selecionados foram, como já
mencionado, o INCA, o INTO, o INC, o HFB e o HFSE. A seleção dos indivíduos para
entrevista seguiu o critério de maior auxílio ao pesquisador no sentido do entendimento
do problema e da questão de pesquisa (CRESWELL, 2010) e da disponibilidade deles
em participar. Por fim, foram entrevistados oito gestores, correspondendo a três da área
de engenharia clínica e cinco de patrimônio, conforme Quadro 9.
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Quadro 9 – Entrevistados
Hospital
Pesquisa/Assistencial

Área de Atuação

E1EC

Pesquisa

Eng. Clínica

E2P

Pesquisa

Patrimônio

E3EC

Pesquisa

Eng. Clínica

E4EC

Assistencial

Eng. Clínica

E5P

Assistencial

Patrimônio

E6P

Assistencial

Patrimônio

E7P

Pesquisa

Patrimônio

E8P

Assistencial

Patrimônio

Ent.

Fonte: Elaboração própria

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS
A utilização de múltiplas fontes de evidência, em pesquisas qualitativas, possibilita
que linhas convergentes de investigação sejam desenvolvidas e suas descobertas
corroboradas, originando um resultado mais convincente e acurado (YIN, 2015).
Nesse sentido, a coleta de dados foi triangulada por meio de observação direta
não

participante,

documentação

e

entrevistas

semiestruturadas

(MARTINS;

THEÓPHILO, 2009; CRESWELL, 2010).
A coleta por meio de observação tem como vantagem dar ao pesquisador a
oportunidade de registrar informações, caso algum evento ou detalhe pouco comum
ocorra durante a observação, e ser conveniente na exploração de questões incômodas
para os participantes (CRESWELL, 2010).
Já a documentação, como fonte de evidência, tem como pontos fortes: a ampla
cobertura, por abranger um longo período de tempo, muitos eventos e ambientes; a
exatidão, por conter nomes, referência e detalhes mais exatos de um evento; a discrição,
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por não ter sido criada em consequência do estudo; e a estabilidade, por poder ser
revista repetidamente (YIN, 2015).
Com relação às entrevistas, elas envolveram questões em pequeno número,
destinadas a fomentar a apresentação de perspectivas e opiniões por parte dos
participantes (CRESWELL, 2010).
Essas questões foram elaboradas, durante as entrevistas, a partir dos temas
contidos em um roteiro desenvolvido previamente pela autora (Apêndice A). Todos os
temas desse roteiro foram abordados em todas as entrevistas. Para evitar cortar a linha
de raciocínio do entrevistado, a ordem apresentada, no Apêndice A, não foi seguida
necessariamente.

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
As evidências foram obtidas, tratadas e analisadas por meio da análise de
conteúdo, na qual, durante a avaliação do discurso dos entrevistados, palavras,
expressões ou frases foram categorizadas a partir de seu surgimento. Para isso, foi
realizada análise categorial de grade fechada.
A análise categorial se propõe a considerar a totalidade de um texto, classificandoo de acordo com a frequência da existência de itens de sentido (VERGARA,2012). Ainda
segundo essa autora, para pesquisas descritivas, é recomendada a utilização da
abordagem de grade fechada que segue a lógica do geral para o particular, definindo
categorias com base em conhecimentos prévios oriundos do referencial teórico e
identificando, no texto, elementos a serem incorporados nas categorias estabelecidas.
Para elaboração de algumas figuras, foi utilizado o software NVivo 12 Plus.
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3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Dentre as limitações deste estudo, o fato de terem sido escolhidos, apenas,
hospitais públicos federais localizados em um único Município inviabiliza a extrapolação
dos resultados obtidos para hospitais municipais ou do setor privado, pois esses podem
ter aspectos administrativos, legais, tributários e culturais distintos.
Outra limitação diz respeito às entrevistas serem apenas relatos verbais e, como
tais, sujeitas a problemas comuns de parcialidade, lembrança ou articulação inexata
(YIN, 2015).
Uma possível limitação foi o fato de a pesquisadora sempre ter trabalhado em
empresa privada e, portanto, ter trazido uma eventual influência desse setor na
interpretação, no tratamento e análise das evidências coletadas ou na formulação das
perguntas aos entrevistados.
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4.

RESULTADOS E SUA ANÁLISE

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os

resultados

desta

pesquisa

foram

extraídos

de

oito

entrevistas

semiestruturadas, com perguntas baseadas nos temas do Apêndice A, realizadas com
gestores das áreas de engenharia clínica e do patrimônio; de notas de campo; de
registros de domínio público; e de observações não-participantes durante as visitas aos
hospitais públicos federais.
Como a pesquisa de campo foi realizada antes da instituição do Decreto n°
9.373/18, as evidências coletadas foram analisadas segundo os fundamentados do
Decreto n° 99.658/90.

4.1.1 Breve Resumo do Procedimento de Desfazimento nos Hospitais Públicos
Federais do Rio de Janeiro
O processo de desfazimento, seguido pelos hospitais, é fundamentado no Decreto
n° 99.658 e, segundo os entrevistados, pode ter início de maneiras diferentes.
Uma delas é uma simples solicitação de conserto do equipamento por parte do
setor usuário. A engenharia clínica verifica se há possibilidade de conserto e se este é
economicamente viável. Em caso positivo, o equipamento, ao fim do reparo, retorna ao
funcionamento. Em caso negativo, a engenharia clínica fornece um laudo à área de
patrimônio pedindo o desfazimento dele.
Outra forma de começar esse processo é pela necessidade de troca do
equipamento por obsolescência – não ter mais utilidade no setor ou no hospital ou
recebimento de uma carta de término de serviço (end of service) do fornecedor.
Igualmente, a área da engenharia clínica monta um laudo e envia para o patrimônio.
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De maneira geral, a comissão de desfazimento se reúne, anualmente, para definir
quais os equipamentos seguirão para o processo de desfazimento e, segundo o laudo
enviado pela engenharia clínica, categorizá-los em: ocioso, recuperável, antieconômico
ou irrecuperável.
A partir dessa categorização, é decidido o desfazimento mais correto e factível:
venda, doação ou inutilização e abandono. Só, então, o patrimônio pode dar
prosseguimento ao processo.
Figura 4 – Fluxo resumido do processo de desfazimento

Fonte: Elaboração própria.

Tanto para vender como para doar, o hospital precisa publicar os certames
licitatórios no Diário Oficial da União e, para ampliar a área de competição, pode publicar
em jornais de grande circulação, desde que economicamente viável. Contudo, um dos
entrevistados, E5P, argumentou que “teve uma época que, até, tinha que publicar a
doação, mas não há mais necessidade dessa publicação no caso de doação.”
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Pela complexidade para se vender ou permutar os equipamentos, por
conveniência e oportunidade, frequentemente, decide-se pela doação.
No caso específico de doação, existe a prioridade de destinação dependendo do
grupo do material. Na hipótese de não haver interesse dentro da esfera prioritária, por
conveniência e oportunidade, o equipamento, também, pode ser doado para outra esfera
ou setor.
O equipamento ocioso ou recuperável deverá ser doado para outro órgão ou
entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para
outro órgão integrante de qualquer dos demais Poderes da União; se for antieconômico,
ele pode ser doado para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas
públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, reconhecidas de
utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público; e, se for irrecuperável, ele só pode ser doado para instituições filantrópicas,
reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (BRASIL, 1990).
Essa prioridade, no momento da escolha de quem será favorecido pela doação,
pode ser melhor analisada na Figura 5:
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Figura 5 – Destino da doação por grupo de equipamento

Fonte: Elaboração própria.

Outro meio de se desfazer do equipamento é a inutilização e abandono que ocorre
quando é verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do equipamento
que foi considerado como irrecuperável pela comissão de desfazimento. Esse
equipamento é baixado do patrimônio do hospital e, após a retirada das partes
economicamente aproveitáveis que ainda possam existir, ele é destruído, total ou
parcialmente, dependendo do risco que ele ofereça à saúde das pessoas ou ao meio
ambiente.

Tirando o fato de a publicação ser ou não obrigatória para doação, não foram
detectadas divergências entre os processos de desfazimento relatados pelos
participantes da área de engenharia clínica e do patrimônio.
4.1.2 Perfil dos Entrevistados
Os resultados apresentados a seguir foram extraídos do conteúdo das entrevistas
semiestruturadas, com perguntas baseadas no roteiro do Apêndice A.
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No Quadro 10, encontram-se as informações referentes aos oito servidores
entrevistados nessa pesquisa.
Quadro 10 – Perfil dos entrevistados
Formação

Tempo de Trabalho (anos)

Área de
Atuação

Nível

Área

Hospital

Área

Eng. Clínica

Superior

Engenharia
Eletrônica

2

2

Patrimônio

Superior
incompleto

Administração
Pública

17

17

E3EC

Eng. Clínica

Superior

Arquitetura

8

4

E4EC

Eng. Clínica

Superior

Terapia
Ocupacional

30

14

E5P

Patrimônio

Superior

Administração

40

21

E6P

Patrimônio

Superior
incompleto

Administração

8

8

E7P

Patrimônio

Superior

Administração
Pública

10

10

E8P

Patrimônio

Superior
incompleto

Tecnologia da
Informação

8,5

8,5

Ent.
E1EC
E2P

Fonte: Elaboração própria.

No Quadro 10, é possível verificar que os participantes têm alto nível de
escolaridade, com curso superior completo ou, ainda, em fase de estudo universitário.
Quanto à área de formação, metade está ligada à administração e os demais são bem
diversificados. A formação do entrevistado não pareceu influenciar o entendimento do
processo ou a capacidade dos entrevistados em realizar a rotina de desfazimento nos
moldes em que está funcionando nos dias atuais.
Com relação a tempo de serviço no hospital, seis entrevistados têm mais que
cinco anos na área de trabalho atual e, dentre eles, quatro têm dez anos ou mais. Apenas
dois entrevistados apresentam menos de cinco anos de serviço na área, sendo que um
deles, o E3EC, mostrou pouco conhecimento do processo de desfazimento, enquanto
que o E1EC, com apenas dois anos, tanto na área de engenharia clínica como no
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hospital, demonstrou bastante conhecimento por ter experiência anterior em logística
reversa de equipamento médico-hospitalar em uma empresa privada.

4.1.3 Capacitação em Sustentabilidade ou Relacionada a Resíduos Eletrônicos
Todos os participantes relataram que, para a área de trabalho deles - seja
engenharia clínica seja patrimônio - não há nenhum tipo de curso, treinamento ou manual
interno, oferecido pelo hospital, a respeito de sustentabilidade ou relacionado a resíduos
eletrônicos.
Há um consenso entre os entrevistados de que é necessário “estudar as leis”
(E1EC) e que “no momento, a gente só está seguindo a lei...” (E5P). Entretanto, em
alguns hospitais, “quem trabalha nessa área [de resíduos de saúde] já teve essa
capacitação [em sustentabilidade] e ela é oferecida de alguma forma” (E7P).
A maioria dos entrevistados demonstrou interesse em participar de um curso
voltado à sustentabilidade ou a resíduos de equipamentos eletrônicos. Inclusive, um dos
entrevistados da área de patrimônio, E2P, teve a oportunidade de enviar um de seus
funcionários para participar de um treinamento ministrado, para a área de resíduos, em
outra entidade pública não ligada à saúde.
Apesar da falta de treinamento ou curso, apenas um entrevistado, E3EC, como
mencionado anteriormente, demonstrou pouco conhecimento no processo de
desfazimento, mas informou que estava estudando o procedimento de outros hospitais
e unidades para poder fazer o descarte de alguns equipamentos radioativos, pois o
hospital nunca tinha lidado com tal evento antes.
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4.1.4 Motivos do Desfazimento
Quando reunida – normalmente, uma vez ao ano – a comissão de desfazimento
define “prioridades... das solicitações da área médica e da área de engenharia” (E1EC).
A partir disso, são elencados quais equipamentos médico-hospitalares devem seguir o
processo de desfazimento.
Nas entrevistas, o motivo para solicitação de desfazimento citado por todos os
participantes foi a impossibilidade de o equipamento ser consertado ou o custo do reparo
ser economicamente inviável, ou seja, ser maior que 50% do valor de mercado do
equipamento novo.
Figura 6 – Entrevistas que mencionaram custo inviável ou quebra definitiva

Fonte: NVivo 12 Plus.

Foi, também, recorrente, ao longo das entrevistas, a menção a problemas de
desempenho ou equipamento sem mais utilidade, como, por exemplo, “...quando [o
equipamento] já não atende mais as funções a que se destina, já não tem aquele
rendimento esperado...” (E7P).
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Figura 7 – Entrevistas que mencionaram problema de desempenho ou equipamento sem uso

Fonte: NVivo 12 Plus.

Outra razão frequente foi a obsolescência ou o recebimento da carta de end of
service, ou seja, o fornecedor envia uma carta avisando com antecedência,
normalmente, de um ano, que “não fabricará mais peça de reposição ou que não dará
mais suporte técnico de determinado equipamento” (E1EC).
Figura 8 – Entrevistas que mencionaram recebimento de carta de end of service

Fonte: NVivo 12 Plus.

Apenas os entrevistados dos hospitais de pesquisa citaram a obsolescência, sem
recebimento da carta de end of service como motivo de desfazimento de um
equipamento, pois, como citou E2P, “...[o hospital] trocou por um novo, mais moderno, e
aquele ficou obsoleto...”.
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Figura 9 – Entrevistas que mencionaram a obsolescência determinada pelo hospital

Fonte: NVivo 12 Plus.

Na Figura 10, são mostrados o relacionamento entre os motivos de desfazimento
e todas as entrevistas.
Figura 10 – Motivos de desfazimento x entrevistas

Fonte: NVivo 12 Plus.

4.1.5 Processo Interno de Desfazimento
Após a decisão pelo descarte, esses aparelhos ficam armazenados, em depósitos
ou no próprio hospital, à espera de sua destinação. Esse processo de desfazimento,
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como já dito anteriormente, é iniciado com a requisição e o laudo de descarte do
equipamento, passando pela Comissão de Desfazimento e, finalmente, encontrando
qual o destino adequado até o instante em que o equipamento é recolhido por outro
órgão ou entidade.
Esse processo de desfazimento é considerado burocrático e longo pelos
participantes da pesquisa, durando, em média, um ano. As razões apontadas para se
estender, por todo esse tempo, foram: a dificuldade em encontrar interessados em
receber esses equipamentos (E2P, E4EC, E5P, E7P, E8P), portanto, os hospitais
precisam juntar equipamentos suficientes para montar lotes que outros órgãos ou
entidades se interessem em ir buscar, o que demanda meses (E5P, E7P); a proibição
de doações, durante o ano eleitoral ou parte dele, mantendo os processos sobrestados,
ou seja, parados (E2P, E5P, E6P, E8P); a falta de comprometimento das outras áreas
durante a Comissão de Desfazimento (E2P); e a falta de conhecimento sobre o processo
de desfazimento (E3EC).

4.1.6 Desfazimento
Segundo o Decreto n° 99.658/90, as formas de desfazimento são: venda – que
pode ser feita por meio de leilão e convite –, permuta, doação e inutilização e abandono.
A prioridade é, sempre, a venda, mas, por oportunidade e conveniência, é possível optar
pela doação desses equipamentos.
O destino mais comum do desfazimento, nos hospitais federais estudados, é a
doação dos equipamentos ociosos, recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis de
alto valor agregado.
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Figura 11 – Entrevistas que mencionaram doação como meio de desfazimento

Fonte: NVivo 12 Plus.

Outra destinação citada foi a inutilização e abandono, no caso dos equipamentos
irrecuperáveis de baixo custo, que agregam pouco ou nada ao ciclo.
Figura 12 – Entrevistas que mencionaram a inutilização e o abandono como meio de
desfazimento

Fonte: NVivo 12 Plus.

O leilão e a permuta foram apontados pelos entrevistados (E1EC, E2P, E7P, E8P)
como complexos de serem realizados e, por isso, são muito raros.
Segundo o entrevistado E7P, que apontou dificuldades em realizar o
procedimento de leilão, trata-se de processo complexo e longo que, ao final dele, pode
não haver interessados e, portanto, seria necessário começar um segundo processo
para doação. Mesmo assim, um dos hospitais está em vias de terminar o processo de
credenciamento de um leiloeiro administrativo e iniciar a venda de lotes de
equipamentos, pois os setores de patrimônio e engenharia clínica acreditam que será a
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melhor forma de se desfazer de determinados equipamentos muito difíceis de serem
doados (E1EC, E2P).
Figura 13 – Entrevistas que mencionaram leilão

Fonte: NVivo 12 Plus.

Já o caso de permuta, mesmo constando do Decreto 99.658/90 como possível, o
entrevistado E7P relatou um problema com um parecerista que não concordou com o
processo realizado e este teve que ser desfeito. Apesar de o procedimento ter acontecido
com computadores, e estes não serem o foco dessa pesquisa, foi utilizado, pelo
participante, como exemplo da razão de não aplicarem esse meio no hospital. Segundo
E1EC, que tem experiência em LR no setor privado, a permuta é uma opção interessante
“já que você poderia, inclusive, tentar negociar com o fabricante de fazer um trading...
eu tenho esse equipamento, aqui, da sua marca que está já para trocar, você não quer
levar ele para sua empresa e me dar um desconto na compra de um novo?”
Figura 14 – Entrevistas que mencionaram permuta

Fonte: NVivo 12 Plus.

A forma de desfazimento convite foi citada apenas pelo E8P como meio existente,
mas não houve demonstração de interesse em utilizá-lo.
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Figura 15 – Entrevistas que mencionaram convite

Fonte: NVivo 12 Plus.

Também foram mencionados desfazimentos dentro do próprio hospital, por meio
de transferência entre suas unidades ou setores, desde que o equipamento não esteja
obsoleto.
Figura 16 – Entrevistas que mencionaram o aproveitamento dentro do próprio hospital ou de
suas unidades

Fonte: NVivo 12 Plus.

Em alguns casos, quando “o equipamento é um pouco mais simples, você deixa
alguma coisa lá na área de manutenção para poder fazer essa utilização de sucata, repor
algumas peças que são fáceis de serem trocadas e que... você está trazendo economia,
sustentabilidade e não são peças que causam qualquer risco ao equipamento, né?”
(E1EC).
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Figura 17 – Entrevista que mencionou sucateamento dentro do hospital

Fonte: NVivo 12 Plus.

Na Figura 18, são expostos os possíveis meios de desfazimento e quais são os
utilizados pelos hospitais segundo os entrevistados.
Figura 18 – Possíveis meios de desfazimento e quais são utilizados pelos hospitais
Possíveis meios citados
Meios utilizados
pelos entrevistados
pelos entrevistados

Fonte: NVivo 12 Plus.
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Como pode ser observado na Figura 18, no presente momento, nenhum hospital
pratica a venda de equipamentos médico-hospitalares, não obstante, pelo Decreto,
depreende-se que essa seria a opção mais indicada, pois, como disse o entrevistado
E2P, “além de conseguir [se] desfazer do equipamento da melhor forma possível, a gente
conseguiria arrecadar algum dinheiro para o Tesouro (Nacional)”.
O fato de os hospitais públicos federais reaproveitarem o máximo possível o
equipamento – amparados pelo Decreto n° 99.658/90, que prioriza a reutilização dos
materiais, seja por venda ou por doação – garante que um valor maior está sendo
agregado ao ciclo dele, se comparado à inutilização e abandono, conforme os preceitos
de Thierry et al. (1995) e Kumar e Malegeant (2006).

4.1.7 Equipamentos Radioativos ou Contaminados
Os equipamentos radioativos são regidos por normas do CNEN e, portanto, são
tratados de forma diferente, com seu processo de desfazimento mais complexo e rígido
que os outros equipamentos médico-hospitalares.
Existem dois tipos de situação referentes a esses equipamentos que envolvem
radioatividade: os que têm uma fonte radioativa intermitente ou contínua; e os que só
emitem radiação enquanto estão ligados a uma rede de energia elétrica. Somente os
primeiros, os que têm uma fonte, precisam do envolvimento do CNEN. Os outros seguem
as mesmas regras dos equipamentos médico-hospitalares.
Já os equipamentos contaminados por algum motivo, por exemplo, biológico ou
químico, segundo o Decreto n° 99658/90, devem ser tratados por empresa especializada
e separados em lugar específico. Esses aparelhos não podem ser doados, devendo ser
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inutilizados e abandonados, pois podem oferecer riscos às pessoas e ao meio ambiente.
O abandono, aqui, significa dar a melhor destinação dentro do que a legislação obriga.
Houve um consenso entre os entrevistados ao falar da rigidez das leis e da
fiscalização, envolvendo equipamentos radioativos. Esse rigor, consequentemente,
aumenta a burocracia, desde a sua aquisição e instalação, passando pelo seu manuseio
e manutenção até, por fim, seu desfazimento.
O processo de desfazimento desse tipo de aparelho depende mais de órgãos
externos, como o CNEN ou indicados por ele, para serem realizados e, portanto,
“...demora até o órgão entrar em contato, mandar um profissional que possa elaborar um
relatório final sobre aquele equipamento...” (E4EC).

4.1.8 Fiscalização e Auditoria
Os hospitais públicos federais, com relação ao desfazimento dos equipamentos
médico-hospitalares, sofrem fiscalizações e ou auditorias da Controladoria Geral da
União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e, no caso de equipamentos radioativos, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN).
Os hospitais estudados, por serem federais, utilizam os sistemas governamentais
que ajudam na fiscalização e na auditoria: o Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI) e o Sistema Integrado de Patrimônio (SIPAT)
(ANEXOS B e C, respectivamente).
As auditorias do TCU e da CGU, de acordo com relato de alguns entrevistados,
não têm frequência certa e pode acontecer a qualquer momento (E2P). Como os
sistemas utilizados pelos hospitais são controlados pelo governo, a auditoria se torna
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mais fácil e, caso haja alguma dúvida com relação ao desfazimento, eles questionam a
área de patrimônio (E2P, E5P).
Já a Anvisa faz inspeções rotineiras nos hospitais, orientando os setores como
proceder com os equipamentos e com os resíduos, principalmente, os de alto risco
(E7P).
É de se notar que, não obstante Pereira e Silveira (2014) apontarem que o
procedimento de controle do desfazimento de equipamentos médico-hospitalares é mais
rígido que de outros materiais – seja pelo transporte a partir do local onde se encontra o
equipamento, seja pelo estabelecimento de pontos de descarte –, esse rigor só foi
mencionado ao se falar em equipamentos com radioatividade.

4.1.9 Barreiras para o Desfazimento
Nas entrevistas com os gestores das áreas de engenharia clínica e de patrimônio,
foram apuradas as barreiras em se realizar o processo de desfazimento, ou seja, a
logística reversa dos equipamentos médico-hospitalares. Esses obstáculos foram
agrupados em cinco categorias, conforme apresentado na Figura 19.

Figura 19 – Barreiras na logística reversa de equipamentos na visão dos gestores

Fonte: NVivo 12 Plus.
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Na categoria ‘burocracia’, foram considerados os problemas ligados a possíveis
dificuldades em seguir o caminho de desfazimento devido a regras, procedimentos ou
pareceres afetando a duração ou o próprio fluxo do processo. Além, é claro, da menção
à burocracia pelo entrevistado.
Figura 20 – Entrevistas que mencionaram ‘burocracia’

Fonte: NVivo 12 Plus.

No caso da categoria ‘encontrar quem queira e possa receber doação’, foram
incluídos todos os problemas a ela ligados: órgãos governamentais ou entidades que
estejam dentro dos critérios de aceitação do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) e que possam custear o transporte para buscar os equipamentos e, em alguns
casos, sua instalação e manutenção.
Figura 21 – Entrevistas que mencionaram ‘encontrar interessados que possam receber
doações’

Fonte: NVivo 12 Plus.

A ‘falta de verba’ contempla a falta de dinheiro para compra de novos
equipamentos e a falta de dotação orçamentária para contratação de servidores ou
terceirizados que possam realizar o processo de desfazimento.
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Figura 22 – Entrevistas que mencionaram ‘falta de verba’:

Fonte: NVivo 12 Plus.

Em ‘legislação antiga’, são remetidos os casos em que, as leis vigentes, até 11
maio de 2018, não permitiriam conduzir o processo de desfazimento de maneira mais
flexível e eficiente no tocante à sustentabilidade e à logística reversa.
Figura 23 – Entrevistas que mencionaram ‘legislação antiga’ e desatualizada

Fonte: NVivo 12 Plus.

‘Problemas internos’ estão relacionados a qualquer dificuldade que o próprio
hospital conseguiria resolver, como: falta de comprometimento, comportamento
descuidado com os equipamentos, carência de conhecimento do processo ou falta de
planejamento entre as áreas.
Figura 24 – Entrevistas que mencionaram ‘problemas internos’.

Fonte: NVivo 12 Plus.
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Na Figura 25, podem ser observadas as cinco barreiras e quantos entrevistados
são influenciados por elas.
Figura 25 – Barreiras segundo os gestores

Fonte: Elaboração própria.

A ‘burocracia’, citada por todos os entrevistados, compreende o processo
complexo, cheio de nuances, como cita E8P, cuja interpretação da legislação por
servidores e por pareceristas pode ser diferente, impedindo que um material em bom
estado seja doado para um hospital em um bairro carente pelo fato de o parecerista
achar que o Estado Rio de Janeiro tem a segunda maior arrecadação da região Sudeste
e não poder ser considerado carente (E2P). Em ano eleitoral, esse processo se torna,
ainda, mais longo pela proibição de doações. Como, a cada dois anos, existe um pleito,
isso se torna um grande empecilho.
Os ‘problemas internos’ também são relevantes, já que foram expostos em seis
entrevistas. Os participantes relataram algumas questões a respeito de seus hospitais
que prejudicam o fluxo interno de desfazimento como: a demora em receber a apreciação
técnica dos fornecedores (E7P, E8P); a deficiência no planejamento entre aquisição e
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desfazimento, por não haver previsão de quando a verba vai ser liberada (E5P e E6P);
a dificuldade em fazer com que o processo caminhe de maneira proativa (E2P); a
ausência de conhecimento do processo de desfazimento por parte dos envolvidos
(E3EC); e o mau uso dos equipamentos por parte dos funcionários, provocando quebras
e danos mais frequentes do que o esperado (E5P).
Outra adversidade mencionada por quase todos os entrevistados é ‘encontrar
interessados que possam receber doações’. Entre os motivos de não ter para quem doar
estão: o transporte, pois ele deve ser pago pelo interessado e nem todos têm condições
de arcar com esse custo; a instalação e manutenção do equipamento serem caras, pois
“...um Município carente tem condições de abrigar, embarcar um equipamento que já
está com a gente há 12 anos? Que, se for instalar, vai precisar de um corpo técnico
imenso, de uma manutenção?” (E2P); a documentação estar dentro dos critérios
estipulados – nem todas as entidades têm toda a documentação pedida e nem os
Estados e Municípios correspondem aos critérios de serem carentes, por exemplo.
‘Legislação antiga’ e desatualizada, com base nas opiniões expressadas na
pesquisa, dificultam, e muito, a possibilidade de maior eficiência no processo de
desfazimento dos equipamentos médico-hospitalares, pois, por exemplo, não
contemplam o retorno do equipamento ao fabricante, para que esse possa reaproveitálo ou dar uma destinação final a ele (E1EC, E2P, E7P). Esse retorno ao fornecedor,
também seria dificultado ao se considerar que, conforme exposto por Pereira e Silveira
(2014), o controle e o planejamento da logística reversa seria complicado pela
quantidade de doações entre instituições e a longa vida útil desses aparelhos, levando
os fabricantes a perderem a sua rastreabilidade; e, normas da ANVISA que
impossibilitam o reúso desses equipamentos pela empresa que os vendeu.
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A ‘falta de verba’ é uma barreira que prejudica o processo tanto pela falta de
pessoal e de planejamento entre aquisição e desfazimento, ambos já citados
anteriormente, como também no momento de doação para instituições ou órgãos
públicos, pois estes devem custear não só o transporte, como a instalação e manutenção
do equipamento.
Esse resultado confirma o que foi encontrado na literatura sobre barreiras para
implantação da logística reversa de lixo eletrônico. O Quadro 11 aborda essa
compatibilidade entre teoria e resultado.
Quadro 11 – Barreiras: Teoria x Resultado
Barreiras teoria

Autores

Barreiras resultado

Entrevistados

Canais da LR imaturos

Bai e Sarkis (2013);
Subramoniam et al. (2013)

Faltam interessados em
receber doação

E2P; E4EC; E5P;
E7P; E8P

Problemas internos (falta

E2P; E3EC; E4EC;
E5P; E6P; E7P e
E8P

Gestão (compromisso da Roges e Tibben-Lembke
(1999); Bai e Sarkis (2013);
alta administração,
responsabilidade
Demajorovic (2013);
compartilhada,
Subramoniam et al. (2013);
planejamento da LR)
Pereira e Silveira (2014);
Mangla et al. (2015);
Demajorovic et al. (2016);
Luthra et al. (2016)

de comprometimento dos
funcionários, falta de
planejamento aquisição x
desfazimento, demora nos
laudos para desfazimento,
ausência de conhecimento)

Regulamentação e
tributação

Pereira e Silveira (2014);
Sant’anna et al. (2014);
Torres e Borger (2014);
Mangla et al. (2015);
Demajorovic et al. (2016);
Luthra et al. (2016)

Burocracia e legislação
antiga

E1EC; E2P; E3EC;
E4EC; E5P; E6P;
E7P e E8P

Requisitos Financeiros

Demajorovic (2013);
Sant’anna et al. (2014);
Torres e Borger (2014);
Mangla et al. (2015);
Demajorovic et al. (2016);
Luthra et al. (2016)

Falta de interessados em E2P; E4EC; E5P;
E6P; E7P e E8P
receber doações, Falta
de verba (demora na
liberação do dinheiro, falta
de funcionários)

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 26 contempla todas as dificuldades relatadas pelos participantes ao
longo das entrevistas e em quais entrevistas elas foram mencionadas:
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Figura 26 – Dificuldades relatadas pelos participantes.

Fonte: NVivo 12 Plus.

As dificuldades na logística reversa ou, na linguagem dos entrevistados, no
desfazimento dos equipamentos médico-hospitalares, na visão dos gestores das duas
áreas envolvidas, engenharia clínica e patrimônio, são bem parecidas. Isso pode ser
verificado, comparando a semelhança entre a nuvem de palavras da engenharia clínica
e do patrimônio, ambas mostradas, lado a lado, na Figura 27.
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Figura 27 – Comparação das nuvens de palavras referentes a dificuldades no processo de
desfazimento.
Eng. clínica – três entrevistados
Patrimônio – cinco entrevistados

Eng. Clínica e Patrimônio mescladas – oito entrevistados

Fonte: NVivo 12 Plus.

As nuvens de palavras da Figura 27 foram geradas, com o auxílio do software
NVivo 12 Plus, considerando as 50 palavras (substantivos e adjetivos qualitativos, com
no mínimo de três letras) mais frequentes nas falas dos participantes, acerca das
dificuldades encontradas pelos entrevistados, no processo de desfazimento, ou seja, na
logística reversa de equipamentos médico-hospitalares.
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4.1.10 Melhorias e Incentivos Relatados pelos Participantes
Alguns entrevistados mencionaram melhorias ou incentivos no processo de
desfazimento. A despeito de esses não terem sido o foco da entrevista, a pesquisadora
considerou interessante incluí-los na dissertação.
Uma primeira sugestão para aperfeiçoamento ou incentivo à realização do
processo de desfazimento foi no sentido da atualização da Lei de alienação para que o
fornecedor pudesse participar na logística reversa, buscando o equipamento quando
este não tivesse um outro direcionamento (E1EC, E2P, E7P).
Outra proposta diz respeito à criação de dois portais no sistema Comprasnet
(Anexo A), que é a plataforma onde se operam os processos eletrônicos de aquisição e
se disponibilizam as informações relacionadas às licitações e contratações promovidas
pela Administração Pública Federal. Um portal seria de leilão e outro de doação, que
agilizariam o processo, diminuindo a burocracia e o tempo gasto no mesmo. O de leilão
seria similar ao pregão eletrônico, só que com resultado invertido (E2P); já o de doação
teria os materiais a serem doados e as necessidades de materiais de outras instituições,
facilitando, assim, para os interessados buscarem o que precisam e para os doadores
encontrarem quem está necessitando (E5P).
Outros pontos mencionados foram: a criação de protocolo ou cartilha para
desfazimento dos resíduos eletrônicos como os que existem para os resíduos de saúde
(E5P); aumentar a cobrança, sobre os funcionários, em relação à falta de cuidado ao
manusear os equipamentos (E5P); montar um planejamento factível em relação à
coordenação entre aquisição e desfazimento, ajudando a prever quais processos
deverão ser realizados, além de evitar retrabalho ou processos que serão inutilizados
(E5P e E6P).
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5.

CONCLUSÕES

5.1 CONCLUSÕES
Por meio de uma abordagem qualitativa e a adoção de estudo de casos múltiplos,
esta pesquisa pretendeu identificar as barreiras para a implantação da logística reversa
do lixo eletrônico médico-hospitalar na visão dos gestores de hospitais públicos federais
do Rio de Janeiro.
Ao longo do estudo, os objetivos da pesquisa foram alcançados. Foram
identificadas as rotinas da logística reversa ou desfazimento nos hospitais estudados,
porém, com relação à cadeia logística do lixo eletrônico médico-hospitalar, os
entrevistados demonstraram saber, apenas, que os equipamentos eram doados para
outras entidades governamentais ou OSCIPs, não sabendo dizer o que houve com esses
equipamentos após a saída deles do hospital. Além disso, não foi identificada nenhuma
destinação que fugisse dos critérios que constam no Decreto n° 99.658/90, seguido por
todos os hospitais estudados.
A suposição inicial, que a implantação da logística reversa do lixo eletrônico
médico-hospitalares, em hospitais públicos federais, depende da forma como os
gestores lidam com as barreiras para sua implantação, mostrou-se válida. Isso pode ser
corroborado pelas diferentes respostas dadas pelos entrevistados, como a utilização de
leilão, por acharem que mesmo sendo um processo burocrático, vai resolver obstáculos
com equipamentos mais complexos e com a dificuldade em doar; e a tentativa de fazer
uma permuta.
Ao comparar a teoria com o resultado obtido, foi possível verificar que as barreiras
apuradas durante o estudo são as mesmas que as expostas na teoria. Mas como o
desfazimento do equipamento eletrônico médico-hospitalar em hospital público federal

75

tem suas peculiaridades, alguns critérios não foram encontrados na literatura, como, por
exemplo, a falta de interessados que possam receber doações.
Os resultados sugerem que a maioria dos hospitais sob análise utiliza os
equipamentos o máximo possível durante sua vida útil e só se desfazem deles quando
não há mais conserto; ele é economicamente inviável; ou ele está obsoleto, segundo o
fornecedor. Somente os hospitais de pesquisa mencionaram a compra de um
equipamento mais moderno sem, necessariamente, terem recebido a carta de end of
service do fornecedor a respeito do antigo equipamento. Isso leva a crer que esses
institutos investem mais em aparelhos tecnologicamente mais modernos, em seus
atendimentos, do que os hospitais assistenciais.
Ainda que todos os entrevistados tenham falado sobre o quanto o processo de
desfazimento é burocrático, todos demonstraram lidar com esse problema, contornando
da melhor maneira os empecilhos que encontram, como, por exemplo, desistindo de doar
para Estados e Municípios ou de fazer permuta; seguir com o processo e deixá-lo
sobrestado durante o ano eleitoral; ou ter um depósito específico para deixar os
equipamentos até conseguir se desfazer deles. Isso sugere que o servidor público,
visando conseguir realizar seu trabalho, não segue o caminho mais eficiente, mas aquele
que vai ser menos complicado e com maior grau de confiança em seguir até ao fim o
processo de desfazimento.
Quanto aos problemas internos, advindos da burocracia ou não, são obstáculos
que podem ser minimizados desde que os envolvidos se comprometam mais com o
processo, seja por meio de normas e regras criadas pelo próprio hospital ou através de
cursos e programas de treinamento que mostrem a importância do processo, como existe
para o setor de resíduos de saúde.
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No decorrer do levantamento, a pesquisadora percebeu a falta de pessoas nas
equipes, chegando a encontrar apenas uma pessoa como funcionária da área envolvida,
com o suporte de mais duas ou três vinculadas a empresas terceirizadas. Caso seja
considerado todo o trabalho que precisam prestar para o hospital, é um quadro pequeno,
dificultando ainda mais o desenrolar burocrático do processo de desfazimento, o que não
impede o cumprimento de suas funções e responsabilidades. Outra questão é a falta de
verba para aquisição de novos equipamentos, que é um grande obstáculo no
planejamento prévio do desfazimento. Como encaminhar o processo, sem saber se
haverá verba para comprar um equipamento novo?
O Decreto n° 99.658/90, demonstrando certa eficiência em agregar valor ao ciclo,
privilegia o reaproveitamento dos materiais – por meio de venda (leilão, convite), permuta
ou por doação – em desfavor da inutilização e do abandono. A despeito disso, o servidor
público, por ter que seguir estritamente o instituído pela lei, visa não trazer problemas
jurídicos para ele ou para o hospital em uma auditoria, em detrimento da eficiência do
processo. Isso pode ser percebido, ao se evitarem formas de desfazimento como
permuta, certas doações para estados e municípios carentes e qualquer tipo de logística
reversa para o fornecedor do equipamento.
Para adequar o Decreto n° 99.658/90 à PNRS, foi instituído o Decreto n° 9.373/18.
Ele dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final, ambientalmente adequadas, de bens móveis no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional. Nesse Decreto, foram instituídos alguns
princípios que abordam a sustentabilidade prevista na PNRS que não constavam no
Decreto antigo – responsabilidade compartilhada durante a vida útil, disposição de
resíduos sólidos – e que apoiarão no processo de desfazimento dos hospitais. Como
exemplo, podemos citar a doação para estados e municípios que não sejam carentes e
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doação para cooperativas, facilitando a resolver o problema de encontrar quem possa
receber doações. Ele ainda não resolve a questão da logística reversa suportada pelo
fornecedor, mas já é um grande avanço se comparado ao antigo.
A participação do fornecedor no processo de logística reversa de equipamento
médico-hospitalar continua não constando no Decreto de alienação de equipamentos
eletrônicos, o que, aliado ao fato das normas da Anvisa impedirem o reúso desses
aparelhos pelo fornecedor, dificulta na viabilização desse ator no processo e a sua
responsabilidade compartilhada.
A relevância dessas proposições repousa no fato delas serem fruto da experiência
prática de pessoas que trabalham dia a dia com a rotina de serviços peculiares à logística
reversa. São eles que enfrentam as restrições ao funcionamento eficaz dessa logística,
com soluções casuísticas, dada a falta de planejamento nos hospitais.

5.2 APLICABILIDADE
No decurso de suas entrevistas, os gestores colocaram sugestões que
aperfeiçoariam a rotina de serviço dentro dos hospitais, incrementando a eficiência do
processo de desfazimento como um todo.
Com relação a medidas que dependeriam tão-somente dos hospitais, uma
proposta seria a criação de cursos, protocolos ou guias que ajudassem os funcionários
das áreas envolvidas a melhorar seu desempenho e entendimento do assunto.
Mais uma proposta, mas que envolveria outros órgãos e mudança em leis, é o
desenvolvimento de dois portais, conforme exposto anteriormente, um de doação, onde
os hospitais incluíssem sua necessidade, bem como os equipamentos sujeitos a
doações – dessa forma, outros órgãos e entidades conseguiriam se localizar, facilitando
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o processo de doação como um todo –; e outro, para leilões, que seria semelhante ao
pregão eletrônico, mas com o resultado invertido.
5.3 RECOMENDAÇÕES
Para estudos futuros, é recomendado realizar essa pesquisa em hospitais
públicos de outras esferas – estadual, municipal –, setor privado e terceiro setor; assim
como em hospitais subordinados ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Educação a
título de comparação, não só do processo como também de possíveis lacunas nas leis,
que facilitariam e melhorariam a eficiência do processo.
Seria importante, também, um trabalho de análise nos órgãos, entidades e
OSCIPS que recebem as doações para verificar qual a destinação que fazem dos
equipamentos médico-hospitalares e quais dificuldades que eles encontram para receber
e para dar a destinação.
É recomendado, também, realizar um estudo do processo de descarte realizado
pela Comlurb e por instituições ou cooperativas indicadas por ela no que concerne aos
equipamentos médico-hospitalares.
Outra indicação seria levantar quais melhorias e incentivos que contribuiriam para
implantar a logística reversa de equipamentos médico-hospitalares, nos hospitais
públicos federais, na percepção dos gestores.
Com a instituição do novo Decreto n° 9.373/18, seria interessante refazer essa
pesquisa a título de comparação de resultados e balizamento da repercussão dessa nova
lei, verificando se algumas das dificuldades mencionadas pelos gestores foram
resolvidas e se novas foram criadas.
Por fim, é recomendado um estudo mais abrangente sobre a logística reversa de
outros tipos de equipamentos eletroeletrônicos, com a finalidade de verificar se as
dificuldades são as mesmas para todos e quais as peculiaridades de cada um.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS
•

Formação, função, responsabilidade, tempo na organização e na função.

•

Capacitação, orientação, manual em sustentabilidade ou destinação correta para os
resíduos eletrônicos.

•

Existência de inventário e sistemas de apoio

•

Destinação do equipamento obsoleto
o Descartado, doado, armazenado
o Tempo médio que ele permanece no local
o Motivo de ser mantido por esse tempo
o Quando deve ser descartado
o Como é definida a destinação desses equipamentos

•

Fiscalização
o Interna, externa
o Penalidade, punição, multa

•

Dificuldades em dar a destinação adequada aos equipamentos eletrônicos
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ANEXO A – PORTAL DE COMPRAS (Comprasnet)

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO B – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
GOVERNO FEDERAL (SIAFI)

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi
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ANEXO C – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO (SIPAT)

http://www.sisp.gov.br/catalogo/one?software_id=13242747

