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ANÁLISE SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

  
Thalyta Fátima Fernandes Garcia  

RESUMO 
É de senso comum que os resíduos são uma problemática para a sociedade. A nível nacional, 
dados estatísticos mostram que temos um grande desafio a enfrentar, no ano 2016, 41% dos 
resíduos urbanos (RU) foram destinados para aterros controlados e até mesmo para lixões. Os 
resíduos de serviços de saúde (RSS) não fogem à regra, e, merecem um olhar especial, por 
possuir características infectantes e periculosas. Esse estudo veio para confrontar as 
determinações legais com as ações postas em práticas, a fim de evidenciar se o Instrumento 
do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) traz uma real 
efetividade e garanta o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. O estudo teve como 
objetivo realizar uma análise sistêmica das etapas internas do manejo, dividido em duas fases, 
revisão literária, e um estudo de caso. Na literatura temos dois documentos vigentes e 
específicos para o PGRSS que visam detalhar todas as etapas do manejo. No estudo de caso, 
durante a revisão bibliográfica foi possível evidenciar que o estabelecimento possui 
documentos que consolidam processo do manejo dos RSS. Na pesquisa a campo foi possível 
identificar que o estabelecimento possui uma estrutura adequada para o correto e seguro 
gerenciamento dos RSS. Esse estudo permitiu observar que esse instrumento sendo aplicado 
com o engajamento das partes interessadas é possível garantir o desenvolvimento sustentável, 
bem como a proteção a saúde pública e ao meio ambiente.  

 
Palavras-chave: Gestão Ambiental, Estudo de Caso, Etapas do Manejo.  
 
 

ANALYSIS:  MANAGEMENT OF HEALTH SERVICE WASTES 
 
 

ABSTRACT 
It is common sense that waste is a problem for society. At the national level, statistics show that 
we have a great challenge, in 2016 41% of urban waste (UW) was destined for controlled 
landfills and even for dumps. Health care waste (HCW) does not escape the rule, and also 
deserve a special look, because it has infectious and periculous characteristics. This study came 
to confront literary determinations with actions put into practices, in order to show if the 
Instrument of the Health Services Waste Management Program (HSWMP), brings real 
effectiveness and guarantees the objective of the National Environmental Policy. The aim of the 
study was to carry out a systemic analysis of the internal stages of management, divided into two 
stages, a literary review, and a case study. In the literature we have two current and specific 
documents for the HSWMP that aim to detail all stages of management. In the case study, during 
the bibliographic review it was possible to show that the establishment has documents that 
consolidate the process of HCW management. In the field research it was possible to show that 
the establishment has an adequate structure for the correct and safe management of HCW. This 
study showed that this instrument being applied with the engagement of the interested parties is 
possible to guarantee the sustainable development, as well as the protection of public health and 
the environment. 
 
Keywords: Environmental Management, Case Study, Stages of Management 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

Embora a geração de resíduos oriundos das atividades humanas faça parte da própria 

história do homem, é a partir da segunda metade do século XX, com os novos padrões de 

consumo da sociedade industrial, que isso vem crescendo, em ritmo superior à capacidade de 

absorção pela natureza. Aliado a isso, o avanço tecnológico das últimas décadas, se, por um 

lado, possibilitou conquistas surpreendentes no campo das ciências, por outro, contribuiu para 

o aumento da diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e 

maior toxicidade. (ANVISA,2006). 

Criada pela Lei Federal 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), vem para estabelecer os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e 

responsabilidades relacionados à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

Como expresso na PNRS, afim de enfrentar a problemática do manejo dos resíduos 

sólidos, se faz necessário criar meios de prevenir e reduzir a geração de resíduos, tendo como 

proposta a prática de hábitos sustentáveis. Um dos instrumentos aplicáveis da PNRS é o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que visa obter diagnósticos e prognósticos, 

afim de garantir um gerenciamento adequado dos resíduos. 

A gestão integrada de resíduos deve priorizar a não geração, a minimização da geração 

e o reaproveitamento dos resíduos, a fim de evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente 

e a saúde pública. 

Dentro do cenário dos serviços de saúde, o gerenciamento dos resíduos possui uma 

relevância acentuada nos cuidados da saúde de todos os indivíduos envolvidos no processo, 

desde a segregação até os métodos de tratamento adequados e disposição final, em que são 

gerados diferentes tipos de resíduos, especialmente aqueles que, por seu caráter infeccioso ou 

por suas propriedades físicas ou químicas, representam um alto grau de periculosidade. 

Considerado recente, os resíduos dos serviços de saúde (RSS), ganharam destaque 

com a aprovação da Resolução CONAMA nº 06/91, no qual deu competência aos órgãos 

ambientais estaduais para definirem normas e procedimentos ao licenciamento ambiental aos 

municípios e estados que optaram por não incinerar o resíduo.  

Na sequência a Resolução CONAMA nº 05/93, dispõe sobre a elaboração do 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados entre outras atividades, nos estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde. Em que posteriormente foi revogada as disposições que 

tratam de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde pela Resolução nº358/05. 
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Atualmente no Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) regulam a condutas 

através Resolução da Diretoria Colegiada RDC ANVISA nº 222/18 e CONAMA nº 358/05.  

A RDC nº 222/18  da ANVISA, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Já a CONAMA nº 358/05 dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. Os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos 

os resíduos por ele gerados, atendendo as normas e exigências legais desde o momento de sua 

geração até sua disposição final.  

A legislação aplicável estabelece que determinadas classes de resíduos de serviços de 

saúde demandam algum tipo de tratamento previamente à sua disposição final, no entanto, 

cerca de 25,7% dos municípios brasileiros ainda destinaram os RSS coletados sem declarar o 

tratamento prévio dado aos mesmos, o que contraria as normas vigentes e apresenta riscos 

diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente (ABRELPE, 2016). 

Este estudo vem ao encontro da necessidade e da obrigatoriedade da implantação do 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Dessa forma, teve por 

objetivo realizar um estudo sistêmico, das práticas do PGRSS, com base nas determinações já 

estabelecidas pelas normativas vigentes aplicáveis e procedimentos internos definidos pelo 

estabelecimento. Além disso, analisou-se a aplicabilidade e a importância do instrumento do 

PGRSS, e identificaram-se medidas de segurança e saúde ao colaborador. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Resíduos nos Serviços de Saúde 

 

O resíduo de serviços de saúde já possuiu várias denominações, sendo mais 

conhecido como lixo hospitalar, resíduos hospitalares ou resíduos sépticos. Contudo por 

contradizer em duas maneiras diferentes, em que por um lado generaliza todo o resíduo 

hospitalar como contaminado, pois um hospital também gera resíduo comum, do outro lado, o 

termo hospitalar exclui os estabelecimentos que geram resíduos contaminados e possuem 

atividades como, por exemplo, de clínica veterinária, laboratórios, clinicas médicas, farmácias 

entre outros.  
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A padronização do termo Resíduos de Serviços de Saúde com sua abreviação RSS é 

apresentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelas normas NBR 

12.807/1993, que trata de Terminologia e NBR 12.808/1993, que trata de Classificação. Desta 

forma são conceituados como “resíduos resultantes de atividades exercidas por 

estabelecimentos geradores, de acordo com a classificação determinada pela NBR 12808”. 

Existindo, portanto, o enquadramento de geradores potenciais tais como bancos de sangue, 

postos de saúde, laboratórios, farmácias e drogarias, clínicas e as diferentes especialidades 

(odontológicas, veterinárias) e centros de ensino e pesquisa voltados para saúde. 

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/18 e a Resolução CONAMA no 358/2005, 

definem-se como geradores de RSS todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas 

com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; 

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 de materiais e controles para diagnóstico 

in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 

piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. 

 

2.2. Classificação 

 

A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida 

em que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como resultado do 

conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, como forma de 

estabelecer uma gestão segura com base nos princípios da avaliação e gerenciamento dos 

riscos envolvidos na sua manipulação. (ANVISA, 2006).  

A classificação adequada dos resíduos de serviços de saúde facilita a segregação 

desses resíduos, reduz os riscos sanitários e gastos no seu manuseio, já que os sistemas mais 

controlados e dispendiosos serão destinados apenas às frações de resíduos consideradas 

perigosas (OPAS, 1997). 

A classificação dos resíduos contribui com a identificação referente a qualidade, 

quantidade, bem como da fonte de geração e da periculosidade dos resíduos gerados no 

estabelecimento. A classificação realizada de forma efetiva contribui com as definições do 

tratamento e disposição de cada classe do resíduo, contribuindo também com proteção aos 
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riscos dos colaboradores que atuam diretamente com o gerenciamento do resíduo, bem como 

minimiza riscos à saúde pública e ao meio ambiente.   

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/18 e Resolução CONAMA nº 358/05, os 

RSS são classificados em cinco grupos:  A, B, C, D e E. 

 

• Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção, possuindo 5 subgrupos (WHO, 2010): 

 

− Subgrupo A1   

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

biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos 

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

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.   

Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe 

de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causador 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.   

 

− Subgrupo A2   

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

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 

suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos 

de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.   
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− Subgrupo 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 seus familiares.   

 

− Subgrupo 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 microrganismo 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 à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.   

Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de 

confirmação diagnóstica.   

Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos.   

Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual póstransfusão. 

 

− Subgrupo A5   

Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos 

suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e 

fluidos de alta infectividade para príons.   

Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em documentos 

oficiais pelos órgãos sanitários competentes.   
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• Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade 

à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e 

quantidade. 

− Produtos farmacêuticos   

− 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: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 

reativos. 

 

• Grupo C: Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade 

superior aos níveis de dispensa especificados em norma da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.   

Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa 

e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e 

radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica aprovado para a 

instalação radiativa. 

• Grupo D: Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.   

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

vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em 

antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato 

com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares 

não classificados como A1.   

− Sobras de alimentos e do preparo de alimentos.   

− Resto alimentar de refeitório.   

− Resíduos provenientes das áreas administrativas.   

− Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.   

− Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.   

− Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado.   
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− Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica 

associada.  

− Pelos de animais. 

• Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos 

cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de 

vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. 

 

2.3. Riscos Potenciais  

 

Na avaliação dos riscos potenciais dos resíduos de serviços de saúde (RSS) deve-se 

considerar que os estabelecimentos de saúde vêm sofrendo uma enorme evolução no que diz 

respeito ao desenvolvimento da ciência médica, com o incremento de novas tecnologias 

incorporadas aos métodos de diagnósticos e tratamento. Resultado deste processo é a geração 

de novos materiais, substâncias e equipamentos, com presença de componentes mais 

complexos e muitas vezes mais perigosos para o homem que os manuseia, e ao meio ambiente 

que os recebe. (ANVISA, 2006). 

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/18 são classificados em 4 classes de risco: 

• Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a comunidade): agentes 

biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos sadios;   

• Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade): inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos 

animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é 

limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes;   

• Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade): 

inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que 

causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem 

usualmente medidas de tratamento ou de prevenção. Representam risco se disseminados na 

comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa;   

• Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade): 

classificação do Ministério da Saúde que inclui agentes biológicos que representam grande 
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ameaça para o ser humano e para os animais, implicando grande risco a quem os manipula, 

com grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas 

preventivas e de tratamento para esses agentes; 

Tanto os órgãos públicos responsáveis, quanto para a comunidade cientifica, o risco 

potencial dos resíduos de serviços de saúde pode ser considerado: 

Para saúde de colaboradores que manipulam durante a assistência junto ao paciente e 

aos colaboradores da higienização que estão ligados as execuções do processo do manejo. 

Destaca-se ao risco as de acidentes com perturocortantes com potencial  exposição ao material 

biológico. A ocorrência está vinculada nas atividades dos profissionais da saúde, seja na 

administração de medicamentos, pelo reencape de agulhas e também com os profissionais da 

higienização causado pelo descarte incorreto dos materiais, pela falta do uso dos Equipamento 

de Proteção Individual (EPI). 

Para o meio ambiente, pela potencialidade de contaminar o solo, águas superficiais e 

subterrâneas, devido à disposição final sem o tratamento prévio adequado, e poluição 

atmosférica devido a irregularidades no processo de tratamento de incineração. 

 

2.4.  Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

Na última década, os resíduos de serviços de saúde (RSS) vêm se transformando em 

objeto de debates, estudos, pesquisas e em desafio e motivo de preocupação para as 

autoridades mundiais. A realidade do Brasil não é diferente. Têm sido realizadas amplas 

discussões nacionais sobre a questão. Estamos desenvolvendo nossas legislações, mas, apesar 

disso, poucos municípios brasileiros gerenciam adequadamente os RSS. Mesmo aqueles que 

implementaram um sistema específico de gerenciamento para esses resíduos, em vários casos, 

têm graves deficiências e, muitas vezes, estão focados apenas nos hospitais e postos de saúde. 

(ANVISA, 2006).  

Define-se por gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde o conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento 

integrante do processo de  licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de   

resíduos e na minimização da  geração de   resíduos, que aponta e descreve as ações relativas 

ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, a 
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condicionamento, coleta, armazenamento,  transporte, reciclagem, tratamento e  disposição 

final, bem como a  proteção à saúde pública e ao meio ambiente. (CONAMA, 358/05). 

Conforme a RDC ANVISA nº 222/18, todo serviço gerador deve dispor de um Plano 

de Gerenciamento de RSS (PGRSS), observando as regulamentações federais, estaduais, 

municipais ou do Distrito Federal.  Para obtenção da licença sanitária, caso o serviço gere 

exclusivamente resíduos do Grupo D, o PGRSS pode ser substituído por uma notificação 

desta condição ao órgão de vigilância sanitária competente, seguindo as orientações locais.  

Caso o serviço gerador possua instalação radiativa, adicionalmente, deve atender às 

regulamentações específicas da CNEN.  Os novos geradores de resíduos terão prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a partir do início do funcionamento, para apresentar o PGRSS.   

No PGRSS, o gerador de RSS deve:   

• Estimar a quantidade dos RSS gerados por grupos, conforme a classificação do 

Anexo I desta resolução;   

• Descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à 

geração, à segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazenamento, ao 

transporte, ao tratamento e à disposição final ambientalmente adequada;   

• Estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública, do 

trabalhador e do meio ambiente;   

• Estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, bem como 

com as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana;   

• Quando aplicável, contemplar os procedimentos locais definidos pelo processo 

de logística reversa para os diversos RSS;   

• Estar em conformidade com as rotinas e processos de higienização e limpeza 

vigentes no serviço gerador de RSS;   

• Descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes 

decorrentes do gerenciamento dos RSS;   

• Descrever as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de vetores 

e pragas urbanas, incluindo a tecnologia utilizada e a periodicidade de sua implantação;   

• Descrever os programas de capacitação desenvolvidos e implantados pelo 

serviço gerador abrangendo todas as unidades geradoras de RSS e o setor de limpeza e 

conservação;   
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• Apresentar documento comprobatório da capacitação e treinamento dos 

funcionários envolvidos na prestação de serviço de limpeza e conservação que atuem no 

serviço, próprios ou terceiros de todas as unidades geradoras;   

• Apresentar cópia do contrato de prestação de serviços e da licença ambiental 

das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos RSS;    

• Apresentar documento comprobatório de operação de venda ou de doação dos 

RSS destinados à recuperação, à reciclagem, à compostagem e à logística reversa.   

Os documentos referidos nos incisos X e XII devem ser mantidos arquivados, em 

meio físico ou eletrônico, por no mínimo cinco anos, para fins de inspeção sanitária, a critério 

da autoridade sanitária competente.   

O PGRSS deve ser monitorado e mantido atualizado, conforme periodicidade 

definida pelo responsável por sua elaboração e implantação.   

O estabelecimento que possua serviços geradores de RSS com licenças sanitárias 

individualizadas deve ter PGRSS único que contemple todos os serviços existentes.   

Nas edificações não hospitalares nas quais houver serviços individualizados, os 

respectivos RSS dos Grupos A e E podem ter o armazenamento externo de forma 

compartilhada.   

O serviço gerador de RSS deve manter cópia do PGRSS disponível para consulta dos 

órgãos de vigilância sanitária ou ambientais, dos funcionários, dos pacientes ou do público em 

geral.   

O serviço gerador de RSS é responsável pela elaboração, implantação, 

implementação e monitoramento do PGRSS.   

A elaboração, a implantação e o monitoramento do PGRSS pode ser terceirizada.   

 

2.5. Etapas do manejo 

 

Considera-se manejo dos resíduos de serviços de saúde as atividades de manuseio 

dos resíduos de serviços de saúde, cujas etapas são a segregação, acondicionamento, 

identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta 

interna, transporte externo, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos de serviços de saúde (ANVISA,2018). 

 

• Segregação: Conforme RDC 222/18, é a separação dos resíduos, no momento e 

local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu 
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estado físico e os riscos envolvidos; conforme a classificação dos Grupos, mencionados 

anteriormente no item 3.2. Classificação. A eficiencia da segregação se garante com sua 

realização na origem, pois possibilita a redução de resíduos infectantes, e ocorrências de 

acidentes, bem como incidentes com o meio ambiente; 

 

• Acondicionamento: De acordo com a RDC 222/18, é o ato de embalar os 

resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, e quando couber, sejam 

resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento, e que sejam adequados física e 

quimicamente ao conteúdo acondicionado. Os recipientes (lixeiras) devem ser confeccionados 

com material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de 

sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e resistente ao 

tombamento. Devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 

2/3 (dois terços) de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento. É proibido o 

esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos.  Os sacos para acondicionamento de RSS do 

grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade 

ou então a cada 48 (quarenta e oito) horas, independentemente do volume, visando o conforto 

ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Os sacos contendo RSS do grupo A de 

fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 (vinte e quatro) horas, 

independentemente do volume. Os RSS líquidos devem ser acondicionados em recipientes 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e 

estanques, com tampa que garanta a contenção do RSS. Os rejeitos radioativos devem ser 

acondicionados conforme procedimentos definidos pelo supervisor de proteção radiológica, 

com certificado de qualificação emitido pela CNEN, ou equivalente de acordo com normas da 

CNEN, na área de atuação correspondente.  Os RSS do Grupo D devem ser acondicionados 

de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. 

Os resíduos perfurocortantes e abrasivos devem ser descartados em recipientes rígidos, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificados; 

 

• Identificação: A RDC 222/18 define a identificação dos resíduos de serviços de 

saúde, como o conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos 

resíduos acondicionados, de forma clara e legível em tamanho proporcional aos sacos, 

coletores e seus ambientes de armazenamento. Os rótulos providos de símbolos, cores e 

nomenclaturas vem para padronizar a identificação dos materiais no acondicionamento em 

recipientes e sacos plásticos, nos coletores de transportes e abrigos.  
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A identificação de cada classe dos resíduos deve obedecer aos seguintes critérios 

mencionados no quadro 1:  

Quadro 1 – Identificações das classes de resíduos  

Classe do 
Resíduo 

Símbolo de Segurança 
e nome 

Característica Identificação 

Classe A 

 

Indica a possível 
presença de 

agentes 
biológico 

Rótulo de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, acrescido da 

expressão RESÍDUO 
INFECTANTE. 

Classe B 

 

Indica a 
periculosidade 

do resíduo 
químico 

Rótulo com desenho e contornos 
pretos, contendo o símbolo que 
caracteriza a periculosidade do 

resíduo químico 

Classe C 

 

 

Indica a 
presença de 

radiação 
ionizante 

Rótulo representado pelo símbolo 
internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta ou púrpura) em rótulo de 

fundo amarelo, acrescido da 
expressão a inscrição  REJEITO 

RADIOTATIVO 

Classe D 

 

Indica o tipo de 
material 

comum, sendo 
orgânico, 

reciclável e 
rejeitos 

Rótulos com fundo de cores 
específicas, de acordo com o tipo 

do material reciclável 

Classe E 

 

 

Indica a 
presença de 

materiais 
perfurantes, 
cortantes ou 

abrasivos, que 
podem abrir 

porta de entrada 
para agentes de 

risco 

Rótulo de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, contendo o 

símbolo de resíduo infectante e a 
inscrição RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE: 

 

Fonte: FEAM (2008). 
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• Coleta e Transporte Interno: A coleta e transporte interno dos RSS consistem 

no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento 

temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de disponibilização para a coleta. É 

nesta fase que o processo se torna visível para o usuário e o público em geral, pois os resíduos 

são transportados nos equipamentos de coleta (carros de coleta) em áreas comuns. A coleta e 

o transporte devem atender ao roteiro previamente definido e devem ser feitos em horários, 

sempre que factível não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e 

medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades 

(ANVISA,2018).  As operações de coleta interna podem ser divididas em dois níveis, coleta 

interna I e coleta interna II. A coleta interna I consiste na remoção dos recipientes do local de 

geração dos resíduos para o local de armazenamento temporário (sala de resíduos). Na coleta 

interna II os resíduos são transportados do local de armazenamento temporário para o local de 

armazenamento externo. (FEAM, 2008); 

• Armazenamento interno: foi criado pela RDC222/18 para atender geradores de 

resíduos dos grupos B e C que apresentam volumes pequenos de resíduos destes grupos, e 

estes poderão ficar armazenados em um local específico dentro da própria área de trabalho. 

Com isso, estes resíduos podem ficar armazenados até que haja um volume significativo que 

justifique o custo com a coleta; 

• Armazenamento temporário: consiste na guarda temporária dos recipientes 

contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à disponibilização para coleta externa; 

• Armazenamento externo: consiste no acondicionamento dos resíduos em 

abrigo, em recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado 

para os veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa. O abrigo de 

resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com 

capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de 

limpeza urbana local. Deve ser construído em ambiente exclusivo, possuindo, no mínimo, um 

ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do grupo A 

juntamente com o grupo E e um ambiente para o grupo D. O abrigo externo deve:   

− Permitir fácil acesso às operações do transporte interno;     
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− Permitir fácil acesso aos veículos de coleta externa;   

− Ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima equivalente à 

ausência de uma coleta regular, obedecendo à frequência de coleta de cada grupo de RSS;   

− Ser construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de fácil 

higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores;   

− Ser identificado conforme os Grupos de RSS armazenados;   

− Ser de acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS;   

− Possuir porta com abertura para fora, provida de proteção inferior contra 

roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos coletores utilizados;   

− Ter ponto de iluminação;   

− Possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas 

para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;   

− Possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber;   

− Possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza 

dos coletores utilizados; 

• Coleta e transporte externos: Consiste no recolhimento e remoção para destinar 

até a disposição final com tratamento prévio. Os veículos utilizados para coleta e transporte 

externo dos resíduos de serviços de saúde devem atender às exigências legais e às normas e 

regulamentações vigentes do órgão de limpeza urbana, afim de garantir as condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e a proteção do meio 

ambiente. Em 2016, 4.495 municípios prestaram os serviços de coleta, tratamento e 

disposição final de 256.238 toneladas de RSS, o equivalente a 1,24kg por habitante/ano. O 

dado atual representa uma redução na geração de 2015 para 2016, seguindo o mesmo 

movimento decrescente na geração dos demais grupos de resíduos sólidos. (ABRELPE,2016); 

• Tratamento: A Resolução CONAMA nº 283/01 define um sistema de 

tratamento de resíduos de serviços de saúde como o conjunto unidades, processos e 

procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas 

dos resíduos e conduzam à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio 
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ambiente, podendo ser realizado tratamento interno ou externo ao estabelecimento de saúde. 

De acordo a Resolução CONAMA 358/05, os sistemas de tratamento e de disposição final de 

resíduos  de  serviços de saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para 

fins de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e 

periodicidade definidos no licenciamento ambiental. Ao selecionar uma alternativa de 

tratamento, é necessário fazer uma análise comparativa dos parâmetros mais relevantes de 

cada processo, assim como revisar as regulamentações vigentes, facilidade de operação, 

necessidade de mão de obra qualificada, riscos ocupacionais e ambientais, custos, entre 

outros. É necessário considerar as vantagens e desvantagens de cada um dos processos e 

buscar o mais adequado às necessidades particulares de cada estabelecimento. (FEAM, 2008); 

• Destinação: Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais 

previamente preparados para recebê-los. Pela legislação brasileira a disposição deve obedecer 

a critérios técnicos de construção e operação, para as quais é exigido licenciamento ambiental 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97. O projeto deve seguir as normas da ABNT. 

As formas adequadas de disposição final dos RSS são: aterro sanitário, aterro de resíduos 

perigosos classe I (para resíduos industriais e químicos perigosos), células especiais para RSS 

(conforme Resolução 358/2005 do CONAMA), e todos devem ter licença de operação 

emitido pelo órgão ambiental. (ANVISA,2018). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo foi direcionado através de pesquisas exploratórias com características 

qualitativas, realizado através de duas etapas. A primeira é referente revisão bibliográfica 

disponível e a legislação existentes sobre os Resíduos de Serviços de Saúde. A segunda etapa 

refere-se a um estudo de caso, realizado em um estabelecimento de assistência à saúde, 

através de uma pesquisa sistêmica das etapas internas do manejo, da segregação ao abrigo 

externo.  

3.1. Perfil da Instituição 

O empreendimento é localizado no município de Maringá – PR, sendo uma 

organização privada, fundada no ano de 2008, sua estrutura possui uma área de 16.626,94 m² . 

Contando com 686 colaboradores, 371 da área administrativa e 315 da área assistencial e 
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serviços de apoio, os números de atendimentos realizados nos recursos próprios em 2017, são 

muito expressivos, ao todo, 300.350 atendimentos assistenciais, contando com 55 leitos, 32 

consultórios, 5 UTIs moveis, 5 carros a serviço de home care. Possui atendimento de Centro 

de Oncologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional, 

Atenção Personalizada a Saúde, SOS , Ambulatório de Lesões e Estomias, Pronto 

Atendimento Adulto, Pronto Atendimento Infantil e Serviço de Atenção Domiciliar, além de 

serviços terceirizados de exames laboratoriais e de imagem.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Atividades geradoras de resíduos de saúde  

 

No estabelecimento, os 686 colaboradores são alocados em aproximadamente 40 

setores. Devido à grande complexidade do organograma, é viável dividir o estabelecimento 

em duas áreas, sendo a primeira a administrativa e a segunda área hospitalar.  

A área hospitalar é subdivida dentre os setores mencionados abaixo, possuindo a 

respectiva estrutura e número de atendimento registrados no ano 2017, demonstrados na 

Tabela 01. 

 

 

Tabela 01: Atendimentos Assistenciais 

Setor Nº de  Leitos/ 

UTIs móveis 

Nº de 
Consultórios 

Nº de 
Atendimento 

Pronto Atendimento Adulto 36 5 68.793 

Pronto Atendimento Infantil 10 3 28.935 

Oncologia 8 2 11.481 

Ambulatório de Lesões  2 1 1.353 

Clinicas 0 20 157.679 

SOS 5 0 9.913 

Serviço de Atenção 
Domiciliar 

5 0 22.196 

Fonte: Autora (2018). 
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Além dos setores que prestam assistência direta ao paciente, o estabelecimento possui 

serviços de Central de Medicamentos, Central de Higiene e Limpeza e Manutenção, bem 

como terceirização dos serviços de exames laboratoriais e imagem.  

A área administrativa, por realizar serviços administrativos, possui por característica 

gerar resíduos comuns de Classe D. Contudo a área hospitalar, tem por característica a 

geração de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) de Classe A, com presença de agentes 

biológicos que podem apresentar risco de infecção. Classe B, produtos químicos e Classe E, 

Resíduos perfuro cortantes. O estabelecimento possui registros anuais da quantidade de 

geração de resíduos perigosos, ver Tabela 2: 

 

Tabela 2: Geração de Resíduos Perigosos 
Resíduos 2015 2016 2017 

Infectante 14,5t 12t 13t 

Químico 2t 1,7t 5,5t 

Fonte: Autora (2018) 

 

 

4.2. Revisão Documental 

 

O estabelecimento possui o PGRSS em vigor e aprovado pelos órgãos competentes. 

Possui documentos de origem interna que consolidam os procedimentos relacionados a todas 

as etapas do manejo dos RSS, conforme preconiza a RDC 222/18.  

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) são destinados as estabelecer a 

normas internas sobre o manejo do resíduo. Atualmente o estabelecimento possui 3 POPs 

vigentes, sendo um especifico para os Serviços de Higiene e Limpeza, que possui por 

finalidade e objetivo, definir meios de acondicionar, transportar e dispor o resíduo hospitalar, 

uma vez que as operações impróprias ou inadequadas, bem como a presença de insetos e 

roedores acabarão por disseminar doenças infectocontagiosas. As etapas do trato com o 

resíduo hospitalar iniciam-se pela segregação, transporte correto e depósitos apropriados, 

enquanto aguarda a operação de coleta, conforme consta no PGRSS desta instituição. E os 

outros dois POPs são destinados ao gerenciamento de resíduos da Central de Medicamentos, e 

da Farmácia do Centro de Oncologia, possuindo como finalidade estabelecer normas para o 

gerenciamento (identificação, separação e manuseio)  de medicamentos e outros produtos, que 
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não garanta mais sua eficácia como prazo de validade expirado e/ou que sofreram avaria no 

transporte (quebrados e vazando), de forma que sejam devidamente retirados da área de 

comercialização e com destino final adequado.  Possui como objetivo orientar a equipe sobre 

fluxos para inutilização de medicamentos, propiciando um encaminhamento seguro dos 

resíduos gerados, engloba aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 

Nota-se de suma relevância para o bom desempenho das atividades, uma 

padronização desenhada por um fluxograma das rotas, como podemos visualizar na Figura 01, 

com frequência e horários de coleta, bem como da higienização de ambientes e coletores, 

evitando assim o cruzando de fluxos com as demais atividades, como por exemplo 

alimentação, que compartilham os mesmos ambientes em seus transportes.  

 

Figura 01: Fluxograma das rotas 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Além disso é possível evidenciar, o monitoramento da quantidade de resíduos 

gerados por classe, através de relatórios recebidos da empresa terceirizada, responsável 

transporte externo, destinação e disposição final. O setor de Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar (SCIH) junto ao setor de Segurança do Trabalho, realiza periodicamente 

treinamentos, visando a educação continuada, com temas pertinentes ao gerenciamento de 

resíduos, sendo os mais relevantes, Uso do equipamento de proteção individual (EPI); 

Conduta frente ao acidente de trabalho e Boas práticas para o adequado manuseio do resíduo. 
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4.3. Pesquisa a campo 

 

Com o objetivo de evidenciar na pratica a aplicação das ações definidas pela 

literatura e padronizações internas, e obter dados para a pesquisa, a visita no estabelecimento 

foi acompanhada pela colaboradora Líder de Higienização e Limpeza. 

 

4.3.1. Transporte Interno do ponto gerador à sala de resíduos 

 

Em suma o manejo do resíduo inicia no momento em que o profissional da assistência 

ao gerar o resíduo efetua o descarte de forma a segregar cada qual em sua lixeira. A equipe de 

higienização em horário já estabelecido realiza o fechamento e recolhimento dos sacos, que 

após são levados até a sala de resíduos (D.M.L.), e acondicioná-los de forma a não obstruir a 

movimentação e circulação do ambiente. O transporte dos sacos é feito através de carrinho 

apropriado. 

4.3.2. Resíduos de perfuro cortante  

A equipe de enfermagem deve realizar o fechamento da caixa de perfurocortante, 

conforme instruções do fabricante, e acondicioná-las dentro de um saco branco leitoso 

devidamente identificado com a simbologia de infectante, e acionar a equipe de higienização, 

a fim de que transportem o material até a sala de resíduos (D.M.L.). O transporte das caixas é 

realizado de forma manual, e toda equipe de higienização é orientada a manter as caixas de 

pérfurocortante longe do corpo, a fim de evitar acidentes. 

4.3.3. Transporte interno da sala de resíduos ao abrigo de resíduos externo 

Essa atividade é realizada por um único colaborador auxiliar de serviços gerais, e 

acontece em dois momentos do dia, visando atender a compatibilidade do volume de resíduos 

gerados com a capacidade de acondicionamento dos expurgos, além disso com o objetivo de 

não cruzar o fluxo com as demais atividades que utilizam a mesma rota de transporte, como 

por exemplo a alimentação dos pacientes. O trajeto é realizado seguindo o Fluxo de Coleta de 

Resíduos, mostrado Figura 1. Iniciando do 3º andar do prédio, e concluindo no térreo, foi 

possível observar que a logística visa racionar a distância percorrida, otimizando o tempo 

gasto, e consequentemente diminuir exposição dos resíduos pelos ambientes hospitalares. 
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Durante a coleta interna, os resíduos são acondicionados nos containers localizados no 

abrigo temporário. De acordo com as determinações da ANVISA, o coletor do saco para 

acondicionamento dos RSS deve ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, 

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

com cantos arredondados, constituídos de rodas pneumáticas e identificado com a simbologia 

adequada do material a ser recolhido (comum – adesivo na cor cinza, reciclável na cor azul e 

infectante – adesivo na cor branca), conforme demonstrados nas Figura 2 e 3.  Nesta visita foi 

possível visualizar que todos os carrinhos e containers possuem essas características, e na 

pratica foi possível entender que essas características visam facilitar a higienização e 

desinfecção desses equipamentos e, além disso, conforme orientação da legislação, estas 

especificações tem a finalidade de proteger a saúde dos trabalhadores envolvidos com o 

gerenciamento de resíduos, bem como dos pacientes e profissionais de saúde. 

• Frequência da coleta interna: 02 vezes ao dia e quando houver necessidade.  

• Horário da coleta interna: 10h00 e 16h00 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados: luvas de procedimentos, 

sapato de segurança, avental impermeável, máscara respiratória semifacial PFF2 

(verificar sempre a total estanqueidade do recipiente de coleta). 

 

Figura 02: Coletores 

 

Fonte: Autora (2018) 
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Figura 03: Contaneirs de resíduos 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Após concluir o transporte interno de todas as classes dos resíduos até o abrigo 

temporário, o mesmo colaborador encaminha esses resíduos junto aos contêineres até o abrigo 

externo. A estrutura desse abrigo é separada e identificada em quadro áreas, sendo a primeira 

destinada aos resíduos comuns Classe D, a segunda para resíduos infectantes e 

perfurocortantes Classe A e E, a terceira área destinada para resíduos químicos Classe B, e a 

última área é para higienização. Todas áreas contemplam as especificações exigidas, em que a 

figura 4 nos mostra a área construída com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e 

de fácil higienização, a Figura 5 aponta a aberturas para ventilação e com tela de proteção 

contra acesso de vetores, já a Figura 6 indica possuir canaletas para o escoamento dos 

efluentes de lavagem, direcionadas para a rede de esgoto.  

Nos resíduos químicos, é preciso possuir sistema elétrico e de combate a incêndio, 

que atendam aos requisitos de proteção estabelecidos pelos órgãos competentes.  Todas as 

bombonas dos resíduos químicos são hermeticamente fechadas, afim de prevenir o vazamento 

dos resíduos e além disso, no local é disponibilizado um Kit de Emergência para casos de 

derramamento dos resíduos químicos. 
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Figura 04: Estrutura do abrigo externo 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

 

Figura 05: Aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 06: Canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem. 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

4.3.4. Higienização dos abrigos e equipamentos 

 

A higienização do abrigo interno (D.M.L.) é realizada pela equipe de higienização, 

devidamente paramentada com os respectivos equipamentos de proteção individual – EPI 

(calçados de segurança, luvas de PVC e óculos de proteção), com frequência diária e seguindo 

protocolo para limpeza (água e sabão neutro) e desinfecção (optigerme). 

A higienização do abrigo externo é realizada pelo funcionário responsável pela coleta 

e transporte dos resíduos, devidamente paramentado com os equipamentos de proteção 

individual - EPI (calça, avental de manga longa, luvas, máscara de carvão ativado, óculos de 

proteção e botas de borracha). A higienização é realizada semanalmente, ou sempre que 

houver necessidade. 

A higienização dos contêineres internos e carrinhos de transporte é realizada 

diariamente pelo funcionário responsável pela coleta e transporte dos resíduos, devidamente 

paramentado com os equipamentos de proteção individual - EPI (calça, avental de manga 

longa, luvas, máscara de carvão ativado, óculos de proteção e botas de borracha).  

Os contêineres do abrigo externo são higienizados todas as vezes que é realizado a 

coleta pela empresa responsável. Esta higienização é feita em ambiente fechado, acoplado ao 

abrigo, regularizado conforme especificações da normativa RDC/ANVISA Nº 222. 
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A higienização das lixeiras internas e externas são realizadas pela equipe de 

higienização e pelo funcionário responsável pela coleta e transporte dos resíduos, 

devidamente paramentados com os equipamentos de proteção individual - EPI (calça, avental 

de manga longa, luvas, máscara de carvão ativado, óculos de proteção e calçados 

impermeáveis e antiderapantes).  

 

4.3.5. Transporte Externo 

 

Atualmente o estabelecimento possui parceria com três prestadores de serviços, os 

quais são responsáveis pela coleta e transporte externo e se aplicável, tratamento prévio e 

disposição final. A terceirizada Serquip realiza a coleta externa 1 vez na semana, sempre 

programada as terças-feiras recolhendo os resíduos infectantes e químicos, no momento da 

coleta a empresa realiza a pesagem e ao final de cada mês emite um relatório com a 

quantidade recolhida e o tratamento adotado para cada classe do resíduo coletado. Já os 

resíduos orgânicos e não recicláveis são coletados diariamente pela Transresíduos, e os 

recicláveis são coletados uma vez na semana pela Prefeitura do Município de Maringá. 

 

Tabela 03: Prestadores de serviços responsáveis pela coleta e transporte externo, tratamento e 

disposição final.  

Resíduo Empresa prestadora de Serviços 

Infectante – Classe A e E Serquip tratamentos resíduos Pr Ltda 

Químico – Classe B Serquip tratamentos resíduos Pr Ltda 

Resíduos comuns inorgânicos Transresíduos transporte de resíduos industriais Ltda 

Resíduos recicláveis Coleta Seletiva – Prefeitura do Município. 

Fonte: Autora (2018) 

 

4.3.6.   Resíduos nas áreas administrativas 

 

Na área administrativa os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, vem 

gradualmente implantando ações de educação ambiental, afim de disseminar uma consciência 

responsável nos colaboradores. No ano de 2017 em parceria com a área de Inovação e 

Tecnologia e com a Responsabilidade Socioambiental, 57 monitores foram doados para 

entidades sociais. No mesmo ano 230kg de sucata eletrônica foram doadas para Cooperativa 
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de reciclagem Copercanção, responsável por dar a destinação correta aos materiais deste tipo 

na cidade de Maringá. Em Março de 2018, foi realizado um mutirão no arquivo físico, 24 

toneladas de papeis foram doados para as cooperativas de reciclagem. Também em 2018 foi 

realizada uma ação com as lixeiras das áreas administrativas, em que antes cada posto de 

trabalho continha uma lixeira e não se segregava o resíduo reciclável e, por meio dessa ação 

as lixeiras foram retiradas de todas as mesas, sendo disponibilizada apenas duas lixeiras 

maiores para cada sala administrativa, sendo uma para resíduos recicláveis e outra para não 

recicláveis/orgânicos, além do ganho com a segregação desses resíduos, foi possível avançar 

no processo das colaboradoras da higienização, em que otimizaram  tempo gasto no momento 

da coleta dos resíduos, bem como tiveram melhores condições posturais por diminuir o 

número de movimentos físicos, além disso essa ação contribuiu para a redução do consumo de 

sacos de lixos.  

4.4. Saúde e segurança ocupacional – obrigações legais e recomendações 

As seguintes medidas serão implantadas neste estabelecimento de acordo com as 

resoluções RDC – ANVISA 222/2018, CONAMA 358/2005 e normas pertinentes e do 

município de Maringá.  

Durante o manuseio dos resíduos, o funcionário (a) deverá fazer uso dos seguintes 

equipamentos de proteção individual (Epis): luvas de PVC, nitrilon ou borracha, 

impermeáveis, resistentes e antiderrapantes, máscaras semi-facial do tipo PFF2 ,  sapato de 

segurança, óculos ampla visão e avental impermeável. 

O funcionário deverá lavar as mãos antes de colocar as luvas e depois de retirá-las. 

Em caso de ruptura das luvas, deverão ser imediatamente descartadas e repostas. 

Os envolvidos com o manuseio de resíduos devem ser submetidas a exames médicos 

admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Os 

exames e avaliações a que devem ser submetidos são: anamnese ocupacional, exames 

laboratorias como hemograma, hepatite B e hepatite C. Os funcionários também devem ser 

vacinados contra tétano, hepatite e outras vacinas consideradas obrigatórias pela Secretaria de 

Saúde. 

Para prevenção de acidentes e exposição do trabalhador a agentes biológicos, devem 

ser adotadas as seguintes medidas: 

• Realizar anti-sepsia das mãos sempre que houver contato da pele com sangue e 

secreções; 

• Usar luvas sempre e, após retirá-las, realizar lavagem das mãos; 
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• Não fumar e não se alimentar durante o manuseio com resíduos; 

• Retirar as luvas e lavar as mãos sempre que exercer outra atividade não 

relacionada aos resíduos (ir ao banheiro, atender ao telefone, beber água, etc...); 

• Manter o ambiente sempre limpo. 

 

Em caso de acidentes com materiais perfuro cortantes , existe o protocolo de conduta 

em que deve-se seguido: 

• Avisar a chefia imediatamente; 

• Lavar bem o local com solução de sabão neutro e água, se contato com pele; 

lavar bem o local com solução fisiológica se contato em mucosas; 

• Encaminhar-se ao posto de enfermagem do Pronto Atendimento e comunicar a 

enfermeira de plantão a fim de que os passos do Protocolo de Acidente com Material 

Biológico e Perfurocortante sejam prontamente efetuados. 

• Em caso de dúvida, entre em contato com o responsável pelo Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). 

 

4.5. Plano de automonitoramento 

  O Plano de Automonitoramento é  o instrumento utilizado para avaliar 

o real desempenho do PGRSS. Os resultados são obtidos através das seguintes ações: 

• Inspeções periódicas realizada pela líder de higieneze e limpeza, para 

acompanhar a forma do descarte, corrigindo quando necessário de forma rápida e eficiente; 

• Monitoramento através de planilhas internas e da empresa contratada para o 

recolhimento e tratamento dos resíduos; 

• Aplicação da educação continuada na segregação dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu observar que com o efetivo engajamento das partes 

interessadas, é possível garantir o objetivo de permitir o desenvolvimento sustentável e 

proteção da saúde pública e ao meio ambiente. Os órgãos reguladores contribuem assumindo 

o papel de orientar, definir regras e monitorar a execução, o qual foi visível nesse estudo, o 

bom relacionamento do órgão competente para com o estabelecimento.  O estabelecimento 

por cumprir todas as suas obrigações, sabendo de sua responsabilidade, investindo em 

estrutura, equipamentos, gestão, capacitação de colaboradores, terceirização para destinação 

adequada, e monitoramento do bom andamento do gerenciamento. Bem como os 

colaboradores envolvidos em todos os processos do manejo, a partir do momento em que se 

sensibiliza pelo assunto, entende a devida importância de seu papel, e se propõe em cooperar 

realizando a sua parte de total importância, em que através de suas rotinas cotidianas, de 

segregar por classes, reduz a quantidade de resíduos perigosos e consequentemente reduz o 

investimento financeiro em tratamento. 
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