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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS) é um 

documento, baseado nos princípios da não geração e da minimização da 

geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu 

manejo, propondo medidas de adequação para que o empreendimento 

esteja em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 

12.305/2010) e demais legislações vigentes. A aplicação e a sustentação de 

um programa de gerenciamento de resíduos são imprescindíveis, uma vez que 

o sucesso do programa está fortemente centrado na mudança de atitudes 

de todos os atores da unidade geradora. A divulgação do PGRSS é 

fundamental para a conscientização e difusão das ideias e atitudes que o 

sustentarão e, trabalhando com metas reais, deve-se sempre reavaliar os 

êxitos (ou insucessos) obtidos, redirecionando-os, se preciso, para que o 

programa seja factível. Assim, além da elaboração/atualização, foi realizado 

treinamento com os colaboradores de cada setor que deverão atuar como 

multiplicadores. Este treinamento teve por objetivo apresentar os princípios de 

gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, visando atingir as metas de 

minimização, reutilização e segregação dos resíduos na origem. O PGRSS foi 

elaborado por meio da observação do gerenciamento atual dos resíduos e 

as inadequações relacionadas nestes procedimentos. As informações obtidas 

foram relacionadas à todas as etapas do manejo dos resíduos: geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, destinação e 

disposição final. Para facilitar o entendimento será apresentado no decorrer 

de estudos futuros, em anexo, utilizando esquemas na forma de fluxogramas, 

tabelas e fotos, informações que serão diagnosticadas setorialmente, bem 

como também as medidas de adequação. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 
 

 Minimizar a produção de resíduos gerados no âmbito do Centro 

Especialiazado do Covid e proporcionar aos resíduos gerados um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais, do 

meio ambiente, pautado no princípio dos 3Rs (Redução de consumo e 

desperdício, Reutilização e Reciclagem). 

 Gerenciar os resíduos de serviços de saúde (RSS); 

 Obedecer a critérios técnicos e legislação vigente; 

 Reduzir o volume e massa dos resíduos gerados; 

 Controlar e reduzir riscos de acidentes de trabalho; 

 Otimizar as medidas de segurança e higiene no trabalho; 

 Reduzir o número de infecções hospitalares em relação aos resíduos; 

 Proteger a saúde e o meio ambiente; 

 Racionalizar os custos em serviços de saúde. 
 

3. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO 

ESPECIALIZADO DO COVID 
 

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE 

NOME FANTASIA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE 

CNPJ: 18963002/0001-41 

ATIVIDADE PRINCIPAL: ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE 

SAÚDE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

86.60-7-00 

NÚMERO DE TRABALHADORES: 60 

ENDEREÇO: AVENIDA CURUA - UNA 

BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
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CIDADE: SANTARÉM 

CEP: 68020-650 

ABERTURA: 03/11/2021 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: COSAMPA 

 
 

4. LOCALIZAÇÃO 
 

 
 

Para localização geográfica da empresa foi obtido um ponto central, de 

acordo com os dados abaixo: 

 
O C e n t r o  E s p e c i a l i z a d o  d e  C o v i d  está localizado n a Avenida 

Curua – Una S/N Bairro: São José Operário (UPA). 

 

5. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS 

   ATENDIMENTOS  
 

 

O serviço é organizado em duas alas com total de 20 leitos distribuídos entre 

clínica (    16 leitos) e estabilização (04 leitos). Os pacientes admitidos contam 

com equipe multiprofissional e dispoe de setores individualizados para o 

fornecimento de insumos, serviços e equipamentos para atendimento especifico 

as demandas do Centro Especializado para Atendimetno a pacientes com Covid -

19. 

 

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

   RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE (PGRSS)   

Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério do 

Meio Ambiente criaram o manual do PGRSS, ancorados na Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 306/04 e na Resolução do Conselho 
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Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 58/05, com o objetivo de minimizar 

a geração e os problemas decorrentes do manejo dos resíduos sólidos e 

líquidos, buscando alternativas que favorecem a reciclagem, redução dos 

riscos na área de saneamento ambiental e da saúde pública. Os resíduos 

sólidos, de acordo com a Norma Brasileira (NBR) 10004/2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), são resíduos nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. De acordo com a Resolução do CONAMA, nº 358, de 

29 de abril de 2005, resíduos de saúde, são todos resíduos gerados 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços  de  assistência  domiciliar  e  de  trabalhos  de  campo;  laboratórios 

analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação);  serviços  de  medicina  legal;  drogarias  e  farmácias, 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 

de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos;  importadores,  distribuidores  e  produtores  de  materiais  e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços  de  acupuntura;  serviços  de  tatuagem,  entre  outros  similares.  O 

gerenciamento de resíduos deve basear-se em ações preventivas, 

preferencialmente às ações corretivas, e ter uma abordagem multidisciplinar, 

considerando que os problemas ambientais e suas soluções são determinados 

não apenas por fatores tecnológicos, mas também por questões econômicas, 

físicas, sociais, culturais e políticas. Um programa de gerenciamento de 

resíduos deve utilizar o princípio da responsabilidade objetiva, na qual o 

gerador dos resíduos é o responsável pelo Plano de Gerenciamento de 
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Resíduos de Serviço de Saúde de seu correto tratamento e descarte 

(individual ou coletivo), mesmo após sua saída do local onde é gerado. Após 

a obtenção e sistematização de dados e informações, é possível realizar um 

diagnóstico em que sejam identificados os problemas, as deficiências e as 

lacunas existentes e suas prováveis causas. Esta primeira fase subsidiou a 

elaboração do diagnóstico, que contém a concepção e o desenvolvimento 

do plano de gerenciamento, de acordo com a legislação vigente, atendendo 

todas as etapas do gerenciamento. 

 

7. ETAPAS DO MANEJO DOS RESÍDUOS 
 

A. Higienização dos contentores de lixo 

Um funcionário especifico do serviço de higienização deve realizar a 

higienização dos contentores de lixo diariamente e também conforme a 

necessidade, evitando o transbordo dos contentores de  lixo localizados no 

abrigo de resíduos infectantes. 

Material utilizado: 

 
 Roupa privativa 

 Touca 

 Avental 

 Bota de cano longo 

 Luva de cano de longo 

 Máscara N95 

 Detergente neutro 

 Esfregão 
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B. Coleta/Transporte Interno e Armazenamento Temporário 

Os funcionários da Empresa de Higienização lotados nos setores realizam as 

atividades de coleta em cinco horários fixos (09:45, 13:45, 16:45, 19:45 e 21:15) 

e também conforme a necessidade. Os sacos são recolhidos das lixeiras 

quando atingirem 2/3 de sua capacidade, depositados nos carrinhos de 

auxílio, encaminhados ao abrigo temporário. 

No momento de coleta dos resíduos pela empresa de transporte, estes são 

pesados, anotando o peso em planilha de controle e, após são trasnportados 

pela empresa de coleta de resíduos ao destino final. 

Material Utilizado: 

 
 Luva azul 

 Saco 

 Carrinho funcional 

 Mascara (se necessário) 

 Touca 

 Bota 

 Planilha de pesagem 
 

 

Realização do procedimento: 

 
 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido no início e no término 

do turno de trabalho, antes e após a retirada de luvas utilizar álcool gel a 70%; 

 Verificar se os carrinhos funcionais estão em condições de uso bem como 

solicitar providências, caso seja necessário; 

 Sinalar falta e solicitar troca de EPI e recurso material; 

 Fazer a paramentação adequada utilizando-se de uniforme, botas, luvas 

de cano longo, máscara N95 e touca/gorro e avental/capote sendo o mesmo 

de mangas longas; 

 Iniciar a coleta do resíduo de acordo com o grupo de risco (conforme 

PGRSS); 

 Assegurar-se de que os sacos estejam adequadamente fechados, 
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fechando os mesmos de forma a impedir a sua abertura durante o transporte, 

não excedendo ¾ da sua capacidade; 

 Realizar coleta de resíduos nos setores pré-determinados, ou conforme 

necessidade; 

 Substituir os sacos de lixo, no momento da retirada do resíduo coletado; 

 Atentar para que a cor de cada saco de lixo corresponda ao resíduo que 

será descartado no mesmo; 

 Transportar o resíduo em carro fechados evitando não ultrapassar o limite 

do carro (Super Lotação); 

 Realizar pesagem, anotar peso em formulário de pesagem; 

 Colocar nos containers estacionados no abrigo temporário. 

 

 Alguns cuidados devem ser tomados: 

- Observar perfurocortante. 

 

C. Armazenamento Externo/ Abrigo de Resíduos 
 
 

Material Utilizado: 
 

 Roupa privativa 

 Touca 

 Avental 

 Bota de cano longo 

 Luva de cano de longo 

 Máscara N95 



 

 

 

Realização do procedimento: 

 
O auxiliar de serviços gerais realiza o       transbordo dos contentores de lixo 

para as baias localizados no abrigo  de resíduos e ficam armazenados nos 

espaços específico a classe de risco aguardando a coleta externa. 

 
D. Coleta externa 

Uma empresa terceirizada efetua a coleta dos resíduos conforme a 

classificação dos mesmos. A coleta é realizada em dias e horários 

preestabelecidos. 

 Resíduo Comum: segunda, quarta, sexta e sábado por volta das 07:00 horas. 

 Resíduo hospitalar: diariamente coleta realizada pela terceira empresa 

Clean. 

 Sempre após a coleta dos resíduos pela terceirizada o coletador deve 

realizar a higienização (terminal) do abrigo e dos containers. 

 

Material utilizado: 

 
 Luva cano longo 

 Máscara 

 Bota 

 Touca 

 Avental 

 Detergente neutro 

 Máquina de lavar piso 

 Hipoclorito de sódio   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

Realização do procedimento: 

 
 Não misturar produtos, utilizando-os cada um para sua correta finalidade. ex.: 

detergente neutro, Hipoclorito de sódio; 

 Lavar o recipiente de resíduos em local destinado para esse fim; 

 Observar se há matéria orgânica em qualquer superfície do ambiente. Remover, 

limpar e desinfetar a superfície; 

 A limpeza inicia-se pelo teto, em sequência as paredes, portas e por último o piso; 

 O teto deve ser limpo em sentido unidirecional; 

 As paredes devem ser limpas de cima para baixo, em sentido unidirecional; 

 Dar sequência aos rodapés, portas e vidros. Deve-se usar pano de limpeza manual 

umedecido em solução detergente; 

 Realizar o procedimento com troca de luvas. (Luva amarela: utilizar em superfícies. 

Luva Azul: Utilizar em teto, parede e chão) 

 Realizar limpeza maçaneta da porta com pano descartável ou de pano de 

limpeza manual umedecido com solução detergente; 

 Realizar desinfecção das mesmas superfícies com um novo pano descartável ou 

de pano de limpeza manual umedecido em desinfetante; 

 Lavar o piso com máquina de rotação (enceradeiras) utilizando solução 

detergente; 

 O piso deve ser limpo em sentido unidirecional, do fundo para a porta de entrada; 

 Depois de ensaboar, enxaguar e secar, deverá ser aplicado no piso, solução de 

hipoclorito 1%; 

 Lavar as luvas removê-las com técnica adequada e higienizar as mãos; 

 Limpar e desinfetar materiais, equipamentos utilizados, bem como reabastecer os 

itens utilizados; 

 Fazer anotação em chek-list. 
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FLUXOGRAMA DO MANEJO DE RESÍDUOS 
 

 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

PGRSS: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos do Serviço de Saúde 

Grupo A: Resíduos infectantes – aqueles que apresentam agente biológico 

Grupo B: Resíduos químicos – aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio 

ambiente por suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade 

Grupo C: Rejeitos Radioativos 

Grupo D: Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares (Resíduos comuns) 

Grupo E: Perfurocortantes de modo geral 

RSS: Resíduos de Serviços de Saúde 

Resíduos: Constituem aquilo que genericamente se chama lixo; materiais considerados 

sem utilidade, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem 

ser descartados ou eliminados 

Rejeitos: Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 



 

 

 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada 

 

9. DESCRIÇÃO DA DEFINIÇÃO- RSS 
 

 

 

Definição de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 
 

 

De acordo com a RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005, são 

definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 

trabalhadores de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamento, serviços de 

medicina legal, drogarias e farmácias e inclusive as de manipulação; estabelecimentos 

de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

 
Classificação 

 

 

A legislação supracitada classifica os RSS em cinco grupos: A, B, C, D e E, conforme 

descrito abaixo: 

Grupo A: Resíduos Potencialmente Infectantes – Resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

São subdivididos em A1, A2, A3, A4 e A5. 

A1 

 Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de micro-organismos 

vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação  ou  mistura  de  culturas;  resíduos  de  laboratórios  de  manipulação 

genética; 



 

 

 

 Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 

ou certeza de contaminação biológica por agentes de classe de risco 4, micro- 

organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causadores de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 

 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta; 

 Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro- 

organismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de 

serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco 

de disseminação que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou 

confirmação diagnóstica. 

A3 

 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou 

idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar. 

A4 

 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 

 Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 

 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos 

de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou micro-organismo causador de 



 

 

 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com príons; 

 Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

 Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência á saúde, que na 

contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

 Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 

confirmação diagnóstica; 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações; 

 Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
 

A5 

 Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

Grupo B: Resíduos Químicos – Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, são eles: 

 Produtos  hormonais  e  produtos  antimicrobianos;  citostáticos;  antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais; quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais 

pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por 

estes; 

 Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

 Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

 Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 



 

 

ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

Grupo C: Rejeitos Radioativos – Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e para os 

quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste grupo os rejeitos 

radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de 

análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. 

 
Grupo D: Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares (Resíduos comuns) – Resíduos 

que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, são eles: 

 Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de pacientes, material utilizado em antissepsia e 

hemostasia de venóclises, equipamento de soro e outros similares não 

classificados como A1; 

 Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

 Resto alimentar do refeitório; 

 Resíduos provenientes de áreas administrativas (podendo fazer coleta seletiva - 

Reciclável); 

 Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

 Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

Grupo E: Resíduos Perfurocortantes – Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: 

 Lâminas de barbear; 

 Agulhas; 

 Escalpes; 

 Ampolas de vidro; 

 Brocas; 

 Limas endodônticas; 

 Pontas diamantadas; 

 Lâminas de bisturi; 

 Lancetas; 

 Tubos capilares; 



 

 

 

 Micropipetas; 

 Lâminas e lamínulas; 

 Espátulas; 

 Todo utensílio de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

10. IMAGEM EXPLICATIVA: CLASSIFICAÇÃO 

   DOS RSS  
 
 

11. ACONDICIONAMENTO 
 

 

 A atividade hospitalar é por si só uma fantástica geradora de resíduos inerente à 

diversidade de atividades que se desenvolve dentro da Unidade de Saúde. 

 Cabe a cada profissional exercer suas atribuições de forma segura e eficiente a 

fim de garantir a saúde e segurança ocupacional, social e ambiental, uma vez 

que em todo e qualquer procedimento o profissional é responsável legalmente 

pelo resíduo que produz. 

 Dessa forma se faz necessárias recomendações gerais para o acondicionamento 

adequado dos RSS: 

 Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material resistente à 



 

 

punctura, ruptura e vazamento, impermeáveis, respeitados os limites de peso de 

cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento; 

 Os sacos devem estar contidos em recipientes também devidamente 

identificados; 

 Os recipientes devem ser de material lavável, resistente à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, 

com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento; 

 Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia não 

necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos serem recolhidos 

imediatamente após o término dos procedimentos; 

 Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de 

material compatível com o líquido armazenado: resistentes, rígidos e estanques, 

com tampa rosqueada e vedante devidamente identificado com a simbologia 

do tipo de resíduo a ser acondicionado; 

 Os resíduos perfurocortantes ou escarificantes - Grupo E, devem ser 

acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após 

o uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, 

impermeável, com tampa e contendo a simbologia; 

 A disposição dos sacos nos recipientes para o acondicionamento dos resíduos 

bem como o recolhimento dos mesmos são atribuições que competem ao 

profissional de limpeza e desinfecção de superfícies (servente de limpeza). 

 Importante salientar os procedimentos específicos para cada tipo de resíduo, são 

eles: 

 Acondicionamento de RSS do Grupo A: 

 Os sacos para acondicionamento dos resíduos do grupo A devem estar contidos 

em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 

impermeável, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, 

com cantos arredondados; 

 

 É importante que os recipientes sejam resistentes a tombamento e devem ser 

respeitados os limites de peso de cada invólucro; 

 Os sacos devem estar identificados com a simbologia da substância infectante e 

ser de cor branca leitosa; 

 É proibido o esvaziamento dos sacos ou seu reaproveitamento; 



 

 

 Os resíduos do grupo A, que necessitam de tratamento, precisam ser inicialmente 

acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento a ser 

utilizado; 

 Resíduos considerados como A1 oriundos da sala de vacina deverão ser 

acondicionados com a identificação A1 e encaminhados ao laboratório para 

receberem tratamento específico. Esse tratamento prévio dentro da unidade 

refere-se a autoclavagem que tem por finalidade reduzir a carga microbiana; 

 Resíduo A1 como as bolsas de sangue contendo volume residual acima de 50ml 

deverão ser acondicionadas em sacos vermelhos devidamente identificados 

situados nos expurgos de cada unidade consumidora da Instituição e receber o 

mesmo tratamento supracitado; 

 O resíduo do grupo A1, deve ser acondicionado após o tratamento, da seguinte 

forma: 

 § Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados 

como resíduos do grupo D; 

 § Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser 

acondicionados em saco branco leitoso. 

 Entende-se por descaracterização física os procedimentos que alteram as 

características físicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, 

visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do 

meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. 

 Acondicionamento de RSS do Grupo B: 

 Substâncias perigosas (corrosivas, reativas, tóxicas, explosivas e inflamáveis) – 

devem ser acondicionados com base nas recomendações específicas do 

fabricante para acondicioná-los e descartá-los. Elas se encontram nas etiquetas 

de cada produto (ler sobre FISPQ abaixo); 

 Resíduos sólidos - devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 

adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas 

 

características físico-químicas e seu estado físico, devendo ser identificados no 

recipiente de resíduos de acordo com suas especificações; 

 Resíduos líquidos - devem ser acondicionados em recipientes constituídos de 

material compatível com o líquido armazenado, resistente, rígido e estanque, 

com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados no recipiente de 



 

 

resíduos de acordo com suas especificações; 

 O acondicionamento deve observar as exigências de compatibilidade química 

dos componentes entre si, assim como de cada resíduo com os materiais das 

embalagens, de modo a evitar reação química entre eles, tanto quanto o 

enfraquecimento ou deterioração de tal embalagem, ou a possibilidade de que 

seu material seja permeável aos componentes do resíduo; 

 Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de polietileno de 

alta densidade - PEAD, deverá ser observada a compatibilidade entre as 

substâncias; 

 Os resíduos que irão ser encaminhados para reciclagem ou reaproveitamento 

devem ser acondicionados em recipientes individualizados, observadas as 

exigências de compatibilidade química do resíduo com os materiais das 

embalagens, de forma a evitar reação química entre seus componentes e os da 

embalagem, tanto quanto o enfraquecimento ou deterioração da mesma. Não 

se deve permitir que o material da embalagem seja permeável aos componentes 

do resíduo; 

 Devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para 

cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico- 

químicas e seu estado físico, e identificados através do símbolo de risco 

associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de 

substância química e frases de risco; 

 As embalagens secundárias, que não entraram em contato com o produto, 

devem ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como resíduo do 

grupo D. Devem ser preferencialmente encaminhadas para processo de 

reciclagem; 

 As embalagens primárias, secundárias e os materiais contaminados por 

substância química devem ter o mesmo tratamento das substâncias químicas que 

as contaminaram; 

 

 Os disquetes não mais utilizados devem ser acondicionados como recicláveis, 

com o objetivo de reciclar o plástico e o metal neles existentes; 

 Para os cartuchos de impressão, sempre que possível, deve-se buscar empresas 

que prestam o serviço de recarga. Caso não haja possibilidade de recarga, o 

mesmo deve ser acondicionado como resíduo do grupo D. Pode ser utilizado o 



 

 

plástico dos resíduos para reciclagem, com emissão de certificado de 

recolhimento; 

 As lâmpadas fluorescentes devem ser acondicionadas separadamente do 

restante dos resíduos, para que sejam enviadas à reciclagem, com emissão de 

certificado de recolhimento; 

 Caso não possuir uma empresa que realiza a reciclagem das lâmpadas, estas 

deverem ser encaminhadas para incineração; 

 Pilhas e baterias devem ser encaminhadas ao setor de almoxarifado para guarda 

temporária até o recolhimento pela empresa contratada para coleta, transporte 

externo, tratamento e disposição final. O armazenamento deve ser feito em 

recipiente rígido, fechado e devidamente identificado como “PILHAS E BATERIAS’. 

 Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico; 

 A  FISPQ  (Ficha  de  Informações  de  Segurança  de  Produto  Químico)  contém 

informações sobre o transporte, manuseio, armazenamento e descarte de 

produtos químicos, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio 

ambiente. Em alguns países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet 

- MSDS. 

 A FISPQ possui 16 seções, cuja terminologia, numeração e sequência atendem a 

norma brasileira NBR 14725. 

 
 Em todos os locais onde são utilizados ou manipulados produtos químicos, 

deverão possuir a FISPQ de cada produto em lugar visível e acessível para em 

caso de emergência se tratando de acidentes, sejam eles, materiais ou pessoais 

possam ser consultados/manuseados para que se possa proceder às medidas 

cabíveis em cada situação apresentada. 

 Portanto os funcionários deverão ter ciência do conteúdo da FISPQ que deverão 

se encontrar afixadas no setor. 

 Acondicionamento de RSS do Grupo D: 



 

 

 

 Resíduos com características semelhantes aos domiciliares – devem ser 

acondicionados em sacos impermeáveis de cor preta; 

 Ressalta-se que em alguns setores já se fazem coleta seletiva voltada para a 

reciclagem de papel, plástico e papelão com os recipientes de 

acondicionamento devidamente identificados nas cores preconizadas para 

coleta seletiva; 

 Na área externa e pátios da Instituição também já são disponibilizadas lixeiras 

para coleta seletiva referente a papel, plástico, metal e resíduo orgânico. 

 Acondicionamento de RSS do Grupo E: 

 Para os resíduos cortantes ou perfurantes, o pré-acondicionamento deve ser em 

recipiente rígido, estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 

impermeável, com tampa, contendo a simbologia da substância; 

 Os materiais perfurocortantes devem ser acondicionados separadamente, no 

local de sua geração, imediatamente após o uso; 

 É expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu 

reaproveitamento; 

 É proibido reencapar ou proceder a retirada manual das agulhas descartáveis; 

 Os recipientes devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de 

sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 cm de distância da boca 

do recipiente, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento; 

 Atribuição que não competem ao profissional de limpeza e desinfecção de 

superfícies: recolhimento de perfurocortantes de locais inadequados, como por 

exemplo, leitos de pacientes, pisos, bancadas e outros; 

 Devem ser responsabilizados pelo descarte de perfurocortantes, somente os 

trabalhadores que os utilizarem, estando, portanto, os profissionais de limpeza e 

desinfecção, isentos dessa responsabilidade; 

 O fechamento de coletores está sob a responsabilidade de quem manipula e 

descarta os perfurocortantes, não cabendo essa tarefa à equipe de limpeza e 

desinfecção de superfícies; 

 Os resíduos do grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem 

ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por 

pessoa treinada para a atividade, recolhidos pelo serviço de assistência 

domiciliar, responsável pelo gerenciamento desse resíduo. 



 

 

 

12. COLETA INTERNA 
 
 

A coleta e o transporte interno consistem no deslocamento dos resíduos dos pontos de 

geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento 

externo com a finalidade de apresentação para a coleta externa. 

 
Essa fase deve ser realizada atendendo um roteiro previamente definido onde os 

recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos 

e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco 

do resíduo neles contidos, de acordo com a RDC 306/04. 

 
Os veículos de coleta devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o 

ruído sendo que recipientes com mais de 400L de capacidade devem possuir válvula 

de dreno no fundo. 

 
O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos 

para o transporte pelos coletadores de resíduos, conforme normas reguladoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

 
A frequência da coleta deverá ser proporcional ao volume gerado, à frequência da 

geração dos diferentes resíduos e ao número de funcionário disponíveis, usando sempre 

os equipamentos de proteção individual (EPIs). 

 
Nesta etapa deve-se verificar: 

• A coleta e o transporte interno devem atender ao roteiro pré-estabelecido sendo às 

6hs, 10hs, 13hs e 18hs e sempre que necessário, em horários não coincidentes com a 

distribuição de roupas limpas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior 

fluxo de pessoas ou de atividades; 

• O recolhimento dos resíduos deve ser feito separadamente, de acordo com o grupo 

de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos conforme a 

classificação determinada na RDC nº 306; 



 

 

 

• A coleta interna de RSS deve ser planejada com base no tipo de RSS, volume gerado, 

itinerários, dimensionamento dos abrigos, regularidade, frequência de horários de 

coleta externa; 

• Deve ser dimensionada considerando o número de funcionários disponíveis, número de 

carros de coletas, EPIs e demais ferramentas e utensílios necessários; 

• Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza; 

• Não desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro saco maior; 

• As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade; 

• Lavar as lixeiras 2 vezes/semana e sempre que necessário; 

• Manter os recipientes de resíduos em locais afastados do tráfego de pessoas e mantê- 

los fechados; 

• Não colocar sacos para acondicionamento de resíduos pelos corredores, os mesmos 

devem ser armazenados nos contêineres do abrigo temporário e encaminhados para 

o abrigo externo; 

• No setor que não dispor de abrigo interno os resíduos deverão ser transportados em 

veículos coletores específicos para o abrigo externo; 

• O transporte interno dos veículos coletores deve ser realizado sem esforço excessivo 

ou risco de acidente para o funcionário; 

• O carro de coleta que transporta o resíduo não deve ser deixado nos corredores do 

hospital e nem em outro local de acesso ao paciente, funcionários e ao público; 

• Após as coletas, o funcionário deve lavar as mãos ainda enluvadas, retirar as luvas 

e colocá-las em local próprio. Ressalte-se que o funcionário também deve lavar as mãos 

antes de calçar as luvas e depois de retirá-las; 

• Os equipamentos para transporte interno (carros de coleta) devem ser constituídos de 

material rígido, lavável, impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo 

do equipamento, cantos e bordas arredondados, rodas revestidas de material que 

reduza o ruído. Também devem ser identificados com o símbolo correspondente ao 

risco do resíduo nele contido; 

• Os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de 

dreno no fundo; 

• Limpar diariamente os veículos de coleta dos resíduos com água e sabão, caso haja 

derramamento de resíduos, após a limpeza realizar a desinfecção; 

• Os carros de coletas dos resíduos deverão ser higienizados na área externa do local 



 

 

abrigo que é específico para este fim; 

 

• No caso de haver derramamento de resíduos no piso ou em outra superfície, 

remover, e em seguida, proceder a técnica de limpeza do local seguidas de 

desinfecção, se necessário for; 

• Coletar resíduos recicláveis de forma separada e encaminhá-los ao abrigo externo 

destinado à Coleta Seletiva; 

• Fazer a manutenção preventiva dos carros para a coleta interna e higienizá-los ao 

final de cada coleta; 

• O coletador de resíduos é responsável pela coleta e o transporte interno e a 

higienização dos carros de coleta; 

• Para execução destas atividades o coletador de resíduos deverão ser devidamente 

treinado para tal função; 

 

13. FECHAMENTO CAIXA PERFURO 
 

 

Atribuições da Equipe Técnica (Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, 

Auxiliar de Farmácia) 

 Lacrar a caixa coletora para resíduo perfuro cortante quando a mesma atingir 

2/3 de sua capacidade ou 5 cm abaixo do bocal; 

 Fechar a caixa conforme o procedimento a seguir: 

 Higienizar as mãos; 

 Calçar as luvas de procedimento; 

 Observar a integralidade da caixa bem como suas bordas, certificando o 

acondicionamento adequado; 

 Fechar a caixa puxando a tampa encaixando-a em local apropriado; 

 Lacrar as bordas superiores com fita adesiva larga de tamanho 45 mm; ou 

esparadrapo. 

 Manter a caixa devidamente lacrada no suporte; 

 Retirar as luvas; 

 Higienizar as mãos. 



 

 

 

 Solicitar à equipe de Higienização e Limpeza - Meta para que faça a troca da 

caixa coletora para resíduo perfurocortante do grupo A (infectante) ou do grupo 

B (químicos). 

 

14. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE 

   HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  
 

 

 Proceder a paramentação conforme rotina para coleta interna de resíduos; 

 Retirar a caixa do suporte pelas abas; 

 Embalar a caixa em saco branco leitoso para os resíduos do grupo A e embalar 

a caixa em saco alaranjado para os resíduos do grupo B, amarrando sua boca; 

 Repor a caixa retirada por outra devidamente montada com a identificação do 

resíduo a ser acondicionado; 

 Recolher a caixa a ser desprezada mantendo-a distante do corpo; 

 Colocá-la no carro funcional; 

 Encaminhar o resíduo até o abrigo temporário; 

 Acondicionar o resíduo no veículo coletor específico conforme sua classificação 

até que seja transportado pelo Coletor Interno para o Abrigo Externo de Resíduos. 

15. COLETA EXTERNA 
 

 

 

A coleta e  o transporte externo dos RSS na Instituição atualmente  contam com a 

prestação de serviços terceirizados, sendo a Clean Service, responsável pela coleta 

externa do Grupo A, B e E e o município responsável pela coleta do Grupo D – Resíduo 

Comum. 

O recolhimento dos resíduos deverá contemplar a legislação vigente quanto às normas 

de biossegurança de modo a contemplar desde a regularidade da coleta até os 

procedimentos operacionais padronizados. 

 
As empresas contratadas para coleta e transporte dos resíduos gerados na instituição 

deverá apresentar todos os documentos legais que a autoriza na execução da 

atividade objeto do contrato. 



 

 

 

Considerando o tempo de permanência do resíduo hospitalar sendo que o mesmo não 

deverá ficar exposto, a empresa efetuará a coleta no Abrigo de Resíduos da unidade 

conforme necessidade hospitalar. 

 

Grupo de 

Resíduos 
Dias da semana Frequência Horários 

Grupo A 
Segunda-feira à 

sábado 
1x/dia 

Período matutino 

sendo das 8h às 

12h ou período 

vespertino: 14hs 

 

16. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A coleta de resíduos deverá obedecer aos horários pré-estabelecidos de forma a não 

atrapalhar as rotinas internas da unidade; 

 

A coleta de resíduos deverá ser realizada pelos profissionais da empresa contratada 

onde recolherá os resíduos no abrigo de resíduos da instituição devidamente ensacados 

conforme preconiza a legislação vigente; 

Todo o procedimento de coleta deverá ser acompanhado por auxiliar de higiene e 

limpeza do CECOVID, sendo ele um profissional lotado na ADM – Responsável Técnico 

pelo seerviço, juntamente ao responsável pela pesagem e transporte dos resíduos ao 

destino final. 

O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve rigorosamente usar os EPI’s 

adequados para realizar a coleta dos resíduos do abrigo externo; 

A execução da atividade compreende a pesagem dos resíduos do Grupo B pela 

empresa terceirizada, Clean Service. A mesma deverá fornecer ao final de cada coleta 

Manifesto de Transporte contendo a quantidade de resíduos em Kg, conforme a 

legislação, bem como horário da coleta e devidamente assinado pelo representante da  

Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria equipe encarregada da coleta 

externa deve retirar os resíduos do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção 

simultânea mediante o uso dos EPI’s adequados; 

Em casos de acidente de grandes proporções, a empresa responsável pela execução 



 

 

da coleta externa deve notificar imediatamente os órgãos municipais e estaduais de 

controle ambiental e de saúde pública além de dar ciência ao gestor de contrato da 

instituição; 

Ao final de cada turno de trabalho, os veículos (caminhões) coletadores de Resíduos 

devem sofrer limpeza e desinfecção simultânea, mediante o uso de jato de água, 

preferencialmente quente e sob pressão. Esses veículos (caminhões  usados para coleta 

de resíduos não podem ser lavados em postos de abastecimentos comuns. 

Recomendações específicas para os veículos (caminhões) destinados à coleta de RSS: Ter 

superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 

higienização; 

Não permitir vazamentos de líquidos e ser provido de ventilação adequada; 

Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser inferior a 

1,20m; 

Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não permitir 

o rompimento dos recipientes; 

Quando forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de equipamento 

hidráulico de basculamento; 

O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco 

plástico de reserva e solução desinfectante; 

Devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora, a especificação dos resíduos transportáveis com o número ou código 

estabelecido na NBR 10004 e o número do veículo coletor com sinalização externa; 

Ter documentação que identifique a conformidade para a execução da coleta pelo 

órgão competente. 

17. TRATAMENTO RECOMENDADO PARA 

CADA GRUPO 
 

 
 

Tratamento de resíduos do Grupo A 

 Resíduos do Grupo A1 – devem ser submetidos a tratamento em equipamentos 

que reduzam ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de 

inativação microbiana. 

 Resíduos do Grupo A2 – devem ser submetidos a tratamento em equipamentos 



 

 

que reduzam ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de 

inativação microbiana. 

 Resíduos do Grupo A3 – que não tenham valor científico ou legal e que não 

tenham sido conduzidos pelo paciente ou por seus familiares devem ser 

encaminhados para sepultamento ou tratamento. Se forem encaminhados para 

o sistema de tratamento, devem ser acondicionados em sacos vermelhos com a 

inscrição “peças anatômicas”. 

 Resíduos do Grupo A4 – não necessitam de tratamento. 

 Resíduos do Grupo A5 – devem ser submetidos à incineração. 

 
 
 
 

 
 Tratamento de resíduos do Grupo B 

 
 

Resíduos químicos do Grupo B, quando não forem submetidos a processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem – devem ser submetidos a tratamento ou 

disposição final específico. 

Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos – podem ser 

eliminadas no esgoto, desde que haja tratamento de esgotos na região onde se 

encontra o serviço. Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser submetidas a 

tratamento prévio no próprio estabelecimento, antes de liberados no meio ambiente. 

Resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sob controle especial (Portaria MS 

344/98) – devem atender a legislação em vigor. 

Fixadores utilizados em diagnóstico de imagem – devem ser submetidos a tratamento e 

processo de recuperação da prata. 

Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem – devem ser submetidos a processo 

de neutralização, podendo ser lançados na rede de esgoto, desde que atendidas as 

diretrizes dos órgãos de meio ambiente. 

Lâmpadas fluorescentes – devem ser encaminhadas para reciclagem ou processo de 

tratamento por incineração. 

Resíduos químicos contendo metais pesados – devem ser submetidos a tratamento de 

incineração ou disposição final em aterro sanitário de classe I, de acordo com as 

orientações do órgão de meio ambiente. 



 

 

 
 Tratamento de resíduos do Grupo D 

Orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de alimento e de 

pré-preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que não 

tenham mantido contato com secreções, excreções ou outro fluído corpóreo - podem 

ser encaminhados ao processo de compostagem. 

 
 Tratamento de resíduos do Grupo E 

Resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico classe de risco 4, 

microorganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador 

de  doença  emergente,  que  se  tornem  epidemiologicamente  importantes  ou  cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido – devem ser submetidos a tratamento, 

mediante processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a 

obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível 

com nível III de inativação microbiana. 

18. SIMBOLOGIA DOS RSS 
 

 

Reconhecer os tipos de resíduos contidos nos sacos e recipientes fornecendo 

informações para seu correto manejo é o princípio de um Gerenciamento dos Resíduos 

eficiente e eficaz. 

 
Os recipientes de coleta interna e externa, assim como os locais de armazenamento 

onde são colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de 

forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências 

relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de 

resíduos. 

 

Portanto segue abaixo os símbolos de identificação para cada grupo de resíduo: 

 

Grupo A: São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo 

branco, desenho e contornos pretos. 



 

 

 

 

Resíduo Infectante 

 

Grupo B: São identificados através do símbolo de risco associado e com discriminação 

de substância química e frases de risco. 

Resíduo Químico 
 

Grupo C: São representados pelo símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, 

acrescido da expressão Material Radioativo. 

 
 

 

Grupo D: Podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Quando adotada a 

reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de 

armazenamento de recipientes, usando código de cores e suas correspondentes 

nomeações, baseadas na Resolução CONAMA nº 275/01 conforme demonstrativo 

abaixo: 

 



 

 

 

 
 
 

Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos 

recipientes com o símbolo: 

 
 Resíduo Comum 

 

Grupo E: São identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulo de fundo 

branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de Resíduos 

Perfurocortante, indicando o risco que apresenta o resíduo. 

 
 

 

Resíduo Perfurocortante 
 
 
 

19. COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DOS 

   RESÍDUOS EM SERVIÇO DE SAÚDE - CGRSS  
Têm a incumbência de coordenação do Plano de gerenciamento e das ações a serem 

executadas durante o processo de implementação do mesmo, além da continuidade 

de sua aplicação e fiscalização e promover capacitação e treinamento para todos os 

colaboradores sobre o Gerenciamento de resíduos. 

 



 

 

Diretor Administrativo: Marcelo Neves Henrique 

Enfermeiro RT:  Alessandro Santos Bonfim de Almeida 

Tec. Segurança do Trabalho: Marenice Reis Guimarães 

20. COMISSÃO DE CONTROLE DE 
   INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH  

Zelar pela sustentabilidade do Plano de gerenciamento, intervindo quando necessário, 

no que diz respeito ao controle das infecções e assessorar na elaboração de 

procedimento operacional padrão no Gerenciamento de resíduos. Apoiar a CGRSS nos 

treinamentos realizados. 

 

Diretor Administrativo: Marcelo Neves Henrique 

Enfermeiro RT:  Alessandro Santos Bonfim de Almeida 

Tec. Segurança do Trabalho: Marenice Reis Guimarães 

Enfermeiro SCIH: Lucas Aguiar



 

 

 

21. SEGURANÇA OCUPACIONAL – RDC 

   306/04_ANVISA  

Item 16 – “O pessoal envolvido diretamente com os processos de 

higienização, coleta, transporte, tratamento, e armazenamento 

de resíduos, deve ser submetido a exame médico admissional, 

periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 

demissional, conforme estabelecido no PCMSO da Portaria 3214 

do MTE". 

Item 16.1 – “Os trabalhadores devem ser imunizados em 

conformidade com o Programa Nacional de Imunização-PNI, 

devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa 

ou naquele adotado pelo estabelecimento”. 

Item 16.2 –“Os trabalhadores imunizados devem realizar controle 

laboratorial sorológico para avaliação da resposta 

imunológica”. 

Item 17 – “Os exames a que se refere o item anterior devem ser 

realizados de acordo com as Normas Reguladoras-NR’s do 

Ministério do Trabalho e Emprego”. 

Item 18 – “O pessoal envolvido diretamente com o 

gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de 

sua admissão e mantido sob educação continuada para as 

atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua 

responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos 

ambientes”. 

Item 18.1- “A capacitação deve abordar a importância da 

utilização   correta   dos   EPI’s   -   uniforme,   luvas,   avental 

impermeável, máscara, botas e óculos de segurança 

específicos a cada atividade, bem como a necessidade de 

mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação”. 

Item 19 –“Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo 

os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente 

envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a 

prática de segregação de resíduos, reconhecer os símbolos, 

expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização 

dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à 



 

 

completa integração ao PGRSS”. 
 

Item 20 – “Os serviços geradores de RSS devem manter um 

programa de educação continuada, independente do vínculo 

empregatício existente, que deve contemplar dentre outros 

temas”: 

• Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais; 

• Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e 

de vigilância sanitária relativas aos RSS; 

• Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de 

risco do resíduo; 

• Sistema de gerenciamento adotado internamente no 

estabelecimento; 

• Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de 

materiais; 

• Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

• Identificação das classes de resíduos; 

• Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção 

Individual–EPI e Coletiva-EPC; 

• Orientações sobre biossegurança (biológica, química e 

radiológica); 

• Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 

• Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica 

quando houver rejeitos radioativos; 

• Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de 

situações emergenciais; 

• Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no 

município; 

• Noções básicas de controle de infecção e de contaminação 

química 



 

 

 

 
 

22. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 

   MANEJO DOS RSS.  
 

 
 

Ordem Setor Local RESÍDUO 
GERADO 

OBSERVAÇÃO 

Assistencial A1 A2 A3 A4 A5 B C D E EFLUENTE  

01 
ENFERMARIA 1 
LEITOS 1 AO 07 

Térreo x        x   

02 
ENFERMARIA 2 
LEITOS 08 AO 09 

Térreo x        x   

03 
ENFERMARIA 3 
LEITOS 10 AO 11 

Térreo x        x   

04 
ENFERMARIA 4 
LEITOS 12 AO 16 

Térreo x        x   

05 SALA DE 
ESTABILIZAÇÃO 
Leitos 01 ao 04 

Térreo x        x   

06 FARMÁCIA/ CAF Térreo      X   X   

07 
ADMINISTRA TIVO 

            

ABRIGO DE 
RESIDUOS 

Térreo X       X X   



 

 

 

 

 

23. TERMO DE RECEBIMENTO E 

   APROVAÇÃO.  
 

 

Declaro, por meio desta, o recebimento e aprovação do PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO  DE  RESÍDUOS  EM  SERVIÇO  DE  SAÚDE  –  PGRSS  do Centro 

Especializado de Covid, contendo páginas devidamente enumeradas e rubricadas, 

onde todos os dados foram coletados in loco nos seus respectivos ambientes geradores 

e pelo responsável técnico dos setores analisados, por tanto reconheço os termos á 

seguir: 

O registro dos dados contidos no PGRSS deve ser mantido arquivado pela empresa 

no período mínimo de 5 anos; 

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados 

ou seus representantes e para as autoridades competentes; 

Os dados levantados referente á elaboração do PGRSS forma coletados até a data 

de conclusão desse documento; 

Qualquer modificação relevante à metodologia de execução dos serviços deverá 

ser registrada no referido PGRSS e reavaliada quanto à geração de resíduos e a 

existência de riscos; 

As informações contidas no PGRSS são confidenciais e protegidas por lei, onde sua 

transcrição será exclusivamente por autorização de representante legal da empresa – 

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE. 

 
 

Santarém, 01 de fevereiro de 2022. 
 

 

 
 

 

Alessandro Santos Bonfim de Almeida  

Coren 477.471 

Enfermeiro RT 

 

 

 

 

 

Marenice Reis Guimarães 

Tec. Segurança do Trabalho 

Marcelo Neves Henrique 

Diretor Administrativo 

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE 
 

 
 

 
_______________________________ 

Lucas Aguiar 

Enfermeiro SCIH
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