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Apresentação 

Este Manual tem como objetivo orientar os profi ssionais dos serviços de Hematologia 

e Hemoterapia na elaboração, implantação e gestão do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Para a elaboração de um PGRSS deve-se, inicialmente, consultar a legislação federal, 

estadual e municipal vigente, conhecer seus objetivos, sua abrangência e diretrizes. A 

principal lei que regulamenta o Gerenciamento de Resíduos no país é a Lei nº 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além 

desta, para a gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem ser consultadas 

outras duas importantes Resoluções Federais: a Resolução RDC nº 222 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 28 de março de 2018, que “Regulamenta 

as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências, e a Resolução CONAMA nº 358 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, de 29 de abril de 2005, que “Dispõe sobre o tratamento e a disposição fi nal 

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências”. Cabe ressaltar que em 

alguns estados e municípios as legislações estaduais e municipais são mais restritivas 

que as federais e, portanto, devem ser seguidas.

De acordo com as legislações citadas, todo gerador de RSS deve ter um PGRSS 

implantado e monitorado e deve contemplar quatro eixos principais:

• Minimização de resíduos na fonte geradora;

• Manejo seguro dos resíduos;

• Segurança e saúde ocupacional; e,

• Proteção do Meio Ambiente.

No item 1 deste Manual “Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - Que 

negócio é esse?”, discute-se a importância do processo de gestão dos resíduos para o 

serviço, estimulando sua prática rotineira. Não basta dispor do PGRSS se este não for 

efetivamente implementado e acompanhado, o que signifi ca, na prática, gerenciar as 

atividades e alcançar as metas estabelecidas. 
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No item 2 “Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - Como minimizar a geração de resíduos?”, 

faz-se uma breve discussão sobre o desafi o da sustentabilidade e apresenta-se a Metodologia da Produção 

Mais Limpa (P+L), que se baseia na avaliação do processo de trabalho na busca da sua otimização e, 

consequentemente, a redução da geração de resíduos na fonte geradora. 

No item 3 “Como elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)”, 

apresenta-se um modelo de roteiro para elaboração do PGRSS baseado nos requisitos estabelecidos na 

legislação vigente, para facilitar a elaboração e a efetiva implantação do PGRSS. 

Por fi m, no item 4 “Como implantar e gerenciar o processo Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde - GRSS”, sugerem-se duas ferramentas de gestão para serem aplicadas no gerenciamento do 

processo e para auxiliar na identifi cação de oportunidades de melhorias. Apresenta-se, ainda, um modelo 

de questionário utilizado para realizar o diagnóstico da situação e na defi nição das ações necessárias para 

a implantação do PGRSS.

Para cada item referido é feita uma orientação sobre o seu conteúdo e como aplicá-lo, com a fi nalidade 

de promover a padronização do GRSS nos serviços de Hematologia e Hemoterapia, trazendo informações 

relevantes para a gestão de resíduos que permita alinhar condutas e dirimir dúvidas.
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Não obstante, os avanços consideráveis na incorporação de práticas responsáveis de gestão ambiental 

no âmbito dos serviços de saúde, em especial dos serviços de Hematologia e Hemoterapia, o efi caz 

gerenciamento de resíduos ainda representa um desafi o a ser enfrentado. Não raramente esta prática 

se desenvolve, no conjunto dos processos organizacionais, de modo secundário. Quase sempre uma 

obrigação ou um peso legal que precisa ser cumprido sob pena de notifi cação sanitária. Destaca-se, neste 

particular, o descompasso que existe entre o número de organizações que possui formalmente Planos de 

Gerenciamento de Resíduos estabelecidos e a quantidade incorporada nos processos do serviço. 

Naturalmente, são múltiplas as causas que delineiam este cenário. Desde fatores culturais, imediatistas 

de uma sociedade baseada no consumo e no descartável, que pouca ou nenhuma atenção dispensa à 

questão (afi nal, lixo é lixo), passando por questões fi nanceiras e de competência gerencial, até chegar ao 

simples desconhecimento por parte da organização ou do serviço.

O ponto central, que pode contribuir para o aclaramento da importância do gerenciamento de resíduos 

nos serviços de Hematologia e Hemoterapia, estimulando sua prática rotineira, é a discussão em torno do 

que, de fato, signifi ca esse processo. 

Afi nal, que negócio é esse de gerenciar resíduos?

Toda organização produtiva, em menor ou maior escala, é geradora de resíduos/rejeitos. Com os Serviços 

de Hematologia e Hemoterapia não pode ser diferente. A geração de resíduos/rejeitos ocorre no âmbito 

dos processos da organização. Uma consulta médica, uma vez executada, pode gerar resíduos/rejeitos, 

inclusive com grau de periculosidade. O mesmo ocorre com uma transfusão de sangue, assim como nas 

atividades administrativas, como o cadastro, o faturamento, a gestão de estoque de materiais. Sendo um 

subproduto dos processos produtivos, a geração de resíduos/rejeitos está presente sistemicamente na 

organização, mesmo nos processos de apoio ou nos administrativos.

Como consequência, pode-se deduzir que, não sendo um processo único, específi co e localizado, 

gerenciar as atividades e alcançar as metas a elas relacionadas serão tarefa e compromisso de TODOS. Todo 

gestor ou gerente, na sua área ou processo, com a sua equipe, deve sempre buscar rotinas, tecnologias, 

conhecimentos e práticas que minimizem e descartem de forma segura os resíduos/rejeitos gerados. Qual 

o tamanho desse desafi o?
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A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de MARÇO DE 2018, da ANVISA defi ne no Art. 

3º, inciso XXVII. que:

“O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científi cas, técnicas, normativas e legais, com 

o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, 

de forma efi ciente, visando à proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2018)”

Da defi nição apresentada, pode-se concluir que o gerenciamento de resíduos:

- É um processo de gestão composto por um conjunto de atividades inter-relacionadas, 

transformadoras ou geradoras de valor.

- Este conjunto de atividades, devem ser implementadas conforme conhecimentos, tecnologias 

e normativas próprias, tem dois alvos específi cos:

• Primeiro: minimizar a produção de resíduos. 

• Segundo: o que não for possível ser minimizado deve, efi cientemente, ser descartado, 

com segurança para o trabalhador, para a saúde pública, para os recursos naturais e o 

meio ambiente em geral. 

Na mesma linha de pensamento, a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, no seu art. 9º orienta que:

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição fi nal 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010, grifo nosso). 

Constata-se, nos dispositivos normativos examinados, que o primeiro e maior desafi o gerencial está, 

justamente, na não geração de resíduos. Somente quando não for possível alcançar, tecnológica e 

gerencialmente o estado de não geração, é que os serviços seguem na meta da redução. Numa ordem 

lógica e desafi adora, vencidos os limites possíveis e economicamente viáveis da redução, o foco do 

gerenciamento passa a ser a reutilização e a reciclagem. A reciclagem, consoante o próprio dispositivo legal, 

representa a transformação dos resíduos em insumos ou produtos novos, inclusive com valor econômico, 

aplicáveis tanto no consumo fi nal quanto em outros processos produtivos de transformação. Não são 

raros os casos em que resíduos passam a representar produtos com valor econômico e de interesse 

dos mercados, trazendo benefícios e retorno para a própria organização. Somente após estes quatro 

momentos, que na verdade são objetivos a serem perseguidos, é que o serviço dispensará esforços para 

tratar e dispor, de forma ambientalmente correta, os rejeitos fi nais (Figura 1).
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À luz dos desafi os apresentados, constata-se que o gerenciamento de resíduos pode ser dividido em três 

momentos estratégicos distintos:

O momento da inovação e da melhoria é caracterizado pelo desenvolvimento das atividades de 

disseminação da cultura da responsabilidade ambiental. Trata-se do desenvolvimento das pessoas. Não 

há como avançar numa conduta ambientalmente responsável sem que estes novos conceitos e princípios 

sejam incorporados pelas pessoas. Isso deve ser permanente, continuado. Isso é educação ambiental. Além 

de promover esta renovação conceitual, como forma de colocar em prática as mudanças, os gestores 

e as equipes dos processos organizacionais geradores de resíduos devem ser mobilizados para analisar 

esses processos, pesquisar novos conhecimentos e novas tecnologias capazes de modifi car as rotinas, 

tendo como alvo a eliminação ou a minimização da geração de resíduos. Sem a efetiva vivência deste 

momento, os serviços não cumprem o primeiro grande objetivo do gerenciamento. Para tanto, no item 2 

“Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - Como minimizar?”, faz-se uma breve discussão sobre 

o desafi o da sustentabilidade e apresenta-se a Metodologia da Produção Mais Limpa (P+L), que se baseia 

na avaliação do processo de trabalho na busca da sua otimização e, consequentemente, na redução da 

geração de resíduos na fonte geradora. 

O segundo momento, o da transformação, tem início a partir do instante em que o resíduo é efetivamente 

gerado. Conforme fl uxograma (Figura 2) que representa o conjunto de atividades desde a segregação, 

coleta, reutilização ou reciclagem, se for o caso, até a sua transformação em rejeito. É nesta etapa que se 

inicia o terceiro e último momento: a disposição fi nal, ambientalmente responsável. Conforme conceitua a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL/2018), é a fase em que, egotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação do resíduo, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentando outra possibilidade, resta ao serviço promover a disposição fi nal ambientalmente adequada.

1º – Momento da 
Inovação e Melhoria

2º – Momento 
da Transformação

3º – Momento da 
dispensação final 
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INÍCIO

Analisar processos e atividades

Implantar inovações 
e melhorias 

Educar, formar pessoas, disseminar cultura 
da responsabilidade ambiental

Existem inovações 
e melhorias viáveis, que eliminem ou 

minimizem a geração 
de resíduos?

Segregar, acondicionar, 
coletar e armazenar o resíduo gerado

O resíduo
é perigoso?

Deve ser
tratado

É possível 
reutilizar,

reciclar ou
recuperar?

Providenciar
disposição final

ambientalmente
adequada e de acordo 
com o tipo de rejeito

Providenciar destinação 
final ambientalmente adequada

e de acordo com o tipo de
resíduo (reciclagem, 
reaproveitamento ou

recuperação)

Providenciar tratamento 
de acordo com o 

tipo de resíduo

Providenciar disposição final ambientalmente 
adequada e de acordo com o tipo de rejeito

Fonte: Autoria própria, baseada na RDC 222/2018 (ANVISA, 2018)

 Legenda:

Momento da Melhoria e inovação

Momento da transformação

Momento da disposição final

 
 

Figura 2 - Fluxograma das atividades do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Fonte: Autoria própria, baseada na RDC 222/2018 (ANVISA, 2018)
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Sendo um conjunto de atividades inter-relacionadas, segmentado em três momentos estratégicos 

e representado por um fl uxograma (Figura 2), o GRSS também deve ser compreendido como cadeia 

de transformação de insumos em produtos, com efetiva entrega para a sociedade. Segundo a Matriz 

Fornecedor x Cliente (Figura 3), para que as transformações ocorram no âmbito do processo, é necessário 

que os fornecedores apresentem os insumos mínimos. Esses insumos são processados e transformados 

nos dois grandes produtos (entregas) que o GRSS tem de apresentar: inovações e melhorias que eliminam 

e/ou minimizam a geração de resíduos nos processos alvo da organização e os resíduos e rejeitos 

adequadamente gerenciados.

Figura 3 - Matriz Fornecedor x Cliente

Fonte: CGSH/MS.

Tem-se, portanto, que o gerenciamento de resíduos é um conjunto de atividades complexas, que envolverá 

tecnologias, conhecimentos, investimentos e, sobretudo, pessoas capacitadas. Não deve ser tratado, 

internamente, como mero plano para cumprimento da legislação sanitária. O plano é tão somente o 

“projeto”, cuja entrega fi nal será a efetiva implantação dessas atividades na rotina organizacional. 

Este Manual apresenta informações e conhecimentos que contribuirão para a construção desse plano 

e, sobretudo, para a implantação efetiva do gerenciamento de resíduos no serviço de Hematologia e 

Hemoterapia.

Matriz Fornecedor X Cliente
Processo de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Hematologia e Hemoterapia

Processos de 
trabalho do 

serviço

Aterro
Sanitário

Aterro
Tipo I

Empresas de
processamento

e reciclagem

Áreas e
processos do

serviço

Sociedade

Rejeitos e
resíduos

gerenciados

Inovações e
melhorias

implantadas
nos processos

alvo

Órgãos
regulatórios

Instituições de
tecnologia e

pesquisa

Suprimentos

FORNECEDORES

Resíduos/
Rejeitos

Regulamentos
e leis

Atividades do
Gerenciamento
de Resíduos de

Serviços de
SaúdeTecnologias,

conhecimento
e boas práticas

Materiais para
acondicionamento

de RSS, EPIs

INSUMOS PROCESSOS PRODUTO CLIENTE
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 2.1 O Desafi o da Sustentabilidade

Trabalhar na minimização de resíduos em instituições de saúde representa um desafi o especial. O grande 

desafi o da universalização dos serviços de saúde, com qualidade, nos obriga a desenvolver esforços 

crescentes no foco das atividades que exercemos. Como então encontrar tempo para lidar corretamente 

com os resíduos que produzimos nos serviços se há tanta coisa importante a fazer? 

A primeira pressão no sentido de cuidarmos dos resíduos nos leva a desenvolver procedimentos de 

descarte seguros, extremamente seguros, para não exportar, por meio deles, os agentes patogênicos que 

combatemos nos serviços. Para tanto, aplicamos a lógica para a qual fomos treinados e que vivemos no dia 

a dia, há anos: aquela que procura evitar que pessoas doentes contraiam infecções cujos agentes circulam 

nos nossos serviços de saúde em maior concentração do que no mundo externo. Para tanto, lançamos 

mão do vasto arsenal de agentes químicos que a indústria químico-farmacêutica nos provê. Mas isso tem 

um alto preço, que acaba voltando aos profi ssionais de saúde, na forma de pessoas com intoxicações e 

doenças degenerativas de origem ambiental. Tem também um custo fi nanceiro que pode fazer falta ao 

próprio setor.

A questão dos resíduos é tão importante que não se pode restringir ao que fazer na hora de descartá-

los, de forma a não criar problemas imediatos para os serviços de saúde, seus pacientes, profi ssionais e 

dirigentes.

O problema dos resíduos não começa no momento do descarte. Esta visão, que denominamos de “fi m de 

tubo”, é a menos racional possível e só se justifi ca porque ainda pensamos a questão ambiental de forma 

imediatista, no entorno das nossas residências e instituições. Claro que isto é importante, até porque nesse 

espaço é que se identifi cam as relações de causa-efeito que desencadeiam temidas reações políticas e 

judiciais. Pensar em sustentabilidade ambiental exige amplitude muito maior de compromissos, ou seja, 

não considerar apenas o que acontece no entorno imediato, mas também na região e no planeta. 

É importante pensar no hoje e no daqui a pouco, mas especialmente nas gerações que hão de vir. E, se 

quisermos fazer isto com consistência, seremos obrigados a buscar meios de gerenciar os recursos naturais 

com mais atenção, e não só os resíduos. Até porque resíduo não é senão um material ou uma energia cuja 

utilização não foi pensada de forma integral. Resíduo é um conceito que se aplica a sistemas incompletos 

ou quando se quer repassar a outros, o que é da nossa responsabilidade. 

Este Manual lhe ajudará a reduzir danos imediatos que o seu serviço provocaria. Mas ele ainda não 

pretende fazer com que seu serviço seja sustentável. Utilize-o com inteligência e dedicação, mas utilize sua 

inteligência e dedicação também para pensar suas práticas de forma que cada vez mais este Manual seja 

menos necessário, ou seja, aplicado a uma quantidade cada vez menor de resíduos. 
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O caminho para a sustentabilidade passa pelo repensar de todas as nossas ações cotidianas. Especifi camente, 

como minimizar as perdas de material e energia e, quando ainda não conseguimos fazer isto, pensar em 

como reinseri-los em outros processos ou produtos. E, se isto não for possível agora, o que devemos fazer 

para que isto possa acontecer amanhã.

O texto anterior foi adaptado do prefácio da publicação Hematologia e Hemoterapia: guia de manejo de 

resíduos - volume II, 2012 (BRASIL, 2012).

Você deve estar se perguntando como fazer para minimizar as 

perdas de material e energia e, consequentemente, reduzir a 

geração de resíduos, certo?

No item 1 deste Manual, “Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - Que negócio é esse?”, ao 

analisar a Matriz Fornecedor x Cliente (Figura 3), constatamos que a geração de resíduos ocorre nos setores 

do seu serviço e que, portanto, estes são os seus FORNECEDORES. 

Então, é lá que as ações voltadas para a minimização das perdas de material e energia deverão 

ser realizadas. 

No item a seguir apresentaremos o conceito da Produção Mais Limpa e, no item 2.3, um breve resumo 

da metodologia que pode ser utilizada para alcançar este objetivo. Entretanto, para a sua aplicação, é 

necessário um estudo mais aprofundado do assunto.

 2.2 Produção Mais Limpa (P+L)

A Produção Mais Limpa (P+L) é defi nida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (Unido) como: 

A aplicação contínua de uma estratégia preventiva, econômica, ambiental e tecnológica integrada aos 

processos e produtos, a fi m de aumentar a efi ciência no uso das matérias-primas, água e energia, através da 

não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos. (CENTRO 

NACIONAL DE TECNOLOGIAS LIMPAS, 2000).

Para a otimização dos processos, é necessário o conhecimento detalhado dos fl uxos de entrada e saída 

(fl uxos de massa) e seus respectivos quantitativos (balanço de massa), das características físicas, químicas 

e biológicas das matérias-primas e dos insumos dos processos/atividades desenvolvidos nas instituições.

Os processos produtivos transformam matérias-primas e insumos em produtos ou serviços e geram 

resíduos ou produtos fora das especifi cações (Figura 4).
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Figura 4 - Processo produtivo: entradas e saídas

Fonte: Adaptado de Kiperstok et al. (2002).

Os resíduos são comumente considerados como “parte inerente dos processos”; assim, a preocupação 

passa a ser com a coleta, o tratamento e a disposição fi nal, que devem ser feitas de acordo com as 

classifi cações e orientações estabelecidas pelas normas técnicas e legislações vigentes e com o tipo de 

corpo que receberá o resíduo ou efl uente, que pode ser o ar, a água e o solo. Essa é a lógica da rede de 

coleta de resíduos, também chamada de “fi m de tubo” (KIPERSTOK et al., 2002).

Diante do exposto:

• O que se pode fazer para otimizar os processos produtivos, na busca por maior ecoefi ciência 

com ganhos ambientais, econômicos e sociais? 

• Qual a lógica a ser perseguida? 

• Como sair das soluções de “fi m de tubo” e utilizar, em um primeiro momento, as técnicas e 

tecnologias mais desejáveis do ponto de vista ambiental? 

A busca pelas respostas a estas questões apresenta-se de forma resumida no Organograma Mestre das 

Ações para Prevenção e Controle da Poluição, baseado em La Grega (1994) (Figura 5). Observe que, na fonte 

geradora, as ações estão voltadas para a prevenção e o controle da poluição, priorizando-se as tecnologias 

e as ações caracterizadas como de prevenção em detrimento às de “fi m de tubo” (KIPERSTOK et al., 2002).

Inicialmente, deve-se pensar na redução na fonte por meio de mudanças no produto com a substituição, 

a conservação ou a alteração na composição do produto; ou do controle na fonte.

MATÉRIAS-PRIMAS
E INSUMOS

RESÍDUOS/PERDAS:
sólidos, líquidos, 
gasosos, energia.

PRODUTO FORA DE
ESPECIFICAÇÃO

PRODUTOS OU
SERVIÇOSPROCESSO

PRODUTIVO
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O controle na fonte pode ocorrer de três formas: mudanças nos insumos (purifi cação e substituição 

de materiais etc.), mudanças na tecnologia (mudanças no processo, no equipamento ou no leiaute, nas 

condições operacionais etc.) e boas práticas operacionais (procedimentos apropriados, prevenção de 

perdas, práticas gerenciais, segregação de resíduos, melhoria no manuseio de materiais e programação 

da produção). Estas poderão promover melhorias com refl exos signifi cativos na redução de geração de 

resíduos e perdas nos processos.

Após esgotarem-se as possibilidades de redução na fonte, deve ser trabalhada a reciclagem interna e 

externa, utilizando-se da regeneração e reuso, ou da recuperação dos materiais. Deve-se priorizar o reuso e 

a reciclagem interna, visando ao maior aproveitamento do valor agregado ao material em uso. 

Em relação às soluções de fi m de tubo, focadas no tratamento e/ou disposição fi nal dos resíduos, estas 

devem ser as últimas opções: a recuperação de materiais; o tratamento de resíduos; a separação e a 

concentração de resíduos; a bolsa de resíduos (cadastro de resíduos para venda, troca ou doação); a 

recuperação de energia ou material; a incineração; e, por último, a disposição fi nal dos resíduos. 

Figura 5 - Organograma mestre para prevenção e controle de poluição

Fonte: Kiperstok et al. (2002), baseado em La Grega (1994).

TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

PRIMEIRO
ORDEM DE APLICAÇÃO

DESEJÁVEL DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL
ALTAMENTE

NO FIM

POUCO

REDUÇÃO 
NA FONTE

RECICLAGEM INTERNA
E EXTERNA

TRATAMENTO
DE RESÍDUOS

MUDANÇAS NO
PRODUTO

- Substituição do produto;
- Conservação do produto;
- Alteração na composição
do produto.

CONTROLE NA FONTE REGENERAÇÃO
E REUSO

- Substituto de matéria-
prima.
- Retorno do processo 
original para outro processo

MUDANÇAS NOS
INSUMOS

- Purificação de materiais;
- Substituição de materiais.

MUDANÇAS NA
TECNOLOGIA

Prevenção na Fonte

- Mudanças no processo;
- Mudanças no equipamento
ou layout;
- Mudanças nas condições
operacionais.

BOAS PRÁTICAS
OPERACIONAIS

- Procedimentos apropriados;
- Prevenção de perdas;
- Práticas gerenciais;
- Segregação decorrentes de
resíduos;
- Melhoria no manuseio dos
materiais;
- Programação de produção
 

RECUPERAÇÃO

- Processamento para
recuperação de material;
-Processamento como
subproduto.

Fim de Tubo

SEPARAÇÃO E
CONCENTRAÇÃO

DE RESÍDUOS

BOLSA DE RESÍDUOS

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA OU MATERIAL

INCINERAÇÃO

DISPOSIÇÃO FINAL
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 2.3 Metodologia da Produção Mais Limpa (P+L)

A Metodologia da Produção Mais Limpa (P+L) foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Industrial (Unido) dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(United Nations Environment Programme - UNEP). Baseia-se na avaliação do processo produtivo e na 
aplicação de técnicas que envolvem desde a mudança de matéria-prima, insumos, tecnologia, processo e 
até mesmo a mudança do próprio produto, se considerado ambientalmente incorreto. O fl uxograma de 
atividades para aplicação da referida metodologia está apresentado na Figura 6.

Figura 6 - Fluxograma de atividades baseado na metodologia da P+L

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000).

Para a aplicação da metodologia da P+L, as atividades devem ser agrupadas em três etapas:

• A Etapa 1 corresponde a um diagnóstico realizado por meio de análise qualitativa a partir do 

mapeamento dos processos e respectivos balanços com as entradas das matérias-primas e 

insumos, e de saída dos produtos fi nais e dos resíduos gerados. 

• Na Etapa 2, é realizada análise quantitativa dos produtos e serviços, das matérias-primas e dos 

insumos utilizados no processo, e dos resíduos gerados. 

CONSUMO DE ÁGUA

AVALIAÇÃO DO BALANÇO

DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

CONSUMO DE ENERGIA

MATÉRIAS-PRIMAS

ESTUDO DE VIABILIDADE
ECONÔMICA IDENTIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS

DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

TECNOLÓGICOS E AMBIENTAIS

IDENTIFICAÇÃO DE
BARREIRAS

MONITORAMENTO
AMBIENTAL-ECONÔMICO

ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL

BALANÇO DE ENTRADAS E SAÍDAS 
DO PROCESSO PRODUTIVO

PRODUTOS

RESÍDUOS
         SÓLIDOS
         LÍQUIDOS
         GASOSOS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS
         POR QUÊ?
         COMO?
         ONDE?BALANÇO DETALHADO
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• A Etapa 3 corresponde à identifi cação das oportunidades de otimização dos processos, a partir 

das análises realizadas nas etapas 1 e 2. 

Para a implantação da Produção Mais Limpa é fundamental o envolvimento da alta gestão da instituição, 

visando garantir a internalização do conceito e da prática da P+L nas suas atividades, contribuindo para a 

melhoria da gestão ambiental. 

Para a implantação dessas etapas, são formados os ECOTIMES, ou seja, equipes de trabalho compostas por 

profi ssionais que atuam nos setores nos quais serão aplicados a metodologia. Para esses grupos, devem ser 

selecionados profi ssionais com conhecimento dos processos de trabalho, com capacidade de liderança e 

de tomada de decisões. 

Cada membro do ECOTIME tem como atribuição avaliar os processos de trabalho, considerando as 

questões ambientais, visando otimizar o uso dos recursos consumidos. 

 2.3.1 Etapa 1 - Análise qualitativa: entradas e saídas dos processos

Inicialmente são identifi cados os processos (Figura 7) e, em seguida, é elaborado o balanço de 

entradas e saídas dos processos produtivos. Os dados são apresentados em forma de diagrama de 

blocos (Figura 8). Para cada processo, deverá ser elaborado um diagrama detalhando as diversas 

etapas (atividades) e, em seguida, identifi cadas as entradas e saídas.

 Figura 7 - Processos identifi cados no setor

NOME DOS PROCESSOS**

1.
2.
n.

Fonte: Autoria própria

Figura 8 - Análise qualitativa dos processos do setor

PROCESSO Nº 

ENTRADAS ETAPAS DO PROCESSO SAÍDAS
→ 1. →

→

→ 2. →
↓

→ n. →

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000)
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 2.3.2 Etapa 2 - Análise quantitativa dos processos

Inicialmente, são levantados os quantitativos dos produtos e serviços gerados no setor em um 

determinado período, preferencialmente 12 meses (Figura 9), e, a partir daí, são quantifi cadas as 

matérias-primas e os insumos utilizados nos processos, (Figuras 10 e 11), para a obtenção dos 

produtos e serviços, bem como os subprodutos, resíduos, efl uentes e emissões (Figura 12).

Figura 9 - Principais produtos e serviços do setor

Nº PRODUTO E/OU SERVIÇO QUANTIDADE ANUAL* UNIDADE

1.
2.
n.

*Utilizar preferencialmente Kg ou t, listando em ordem quantitativa decrescente, e inserir a fonte das informações. 

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000)

Salienta-se que, na maioria das vezes, existe grande difi culdade, ou mesmo inexistência, na obtenção dos 

dados quantitativos para cada etapa do processo identifi cado. Normalmente, os dados apresentados 

correspondem ao somatório das quantidades das matérias-primas e dos insumos utilizados, no 

período determinado, em todos os processos realizados no setor. Em função do exposto, as tabelas 

apresentadas nas Figuras 10 e 11 deverão ser adequadas para cada realidade estudada.

Figura 10 - Principais matérias-primas e auxiliares utilizados nos processos do setor X

Nº
MATÉRIAS-PRIMAS, 

INSUMOS E 
AUXILIARES

QUANTIDADE 
ANUAL*

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO 
TOTAL 

ANUAL (R$)

FINALIDADE 
DA 

UTILIZAÇÃO

TIPO DE 
EMBALAGEM

1.
2.
n.

*Utilizar preferencialmente Kg ou t, listando em ordem quantitativa decrescente, e inserir a fonte das informações. 

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000)
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Figura 11 - Matérias-primas e auxiliares toxicologicamente importantes 
utilizados nos processos do setor X

Nº
MATÉRIAS-PRIMAS, 

INSUMOS E 
AUXILIARES

QUANTIDADE 
ANUAL*

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO 
TOTAL 

ANUAL (R$)

FINALIDADE 
DA 

UTILIZAÇÃO

TIPO DE 
EMBALAGEM

1.
2.
n.

*Utilizar preferencialmente Kg ou t, listando em ordem quantitativa decrescente, e inserir a fonte das informações. 

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000)

A difi culdade para quantifi cação também existe em relação aos resíduos gerados, pois estes não 

são quantifi cados nem por processo nem por setor. Na maioria das instituições, o quantitativo de 

resíduo gerado é mensurado de acordo com a sua classifi cação. Em função do exposto, a tabela 

apresentada na Figura 12 deverá ser adequada para cada realidade estudada.

Figura 12 - Principais subprodutos, resíduos, efl uentes e emissões
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*Utilizar preferencialmente Kg ou t, listando em ordem quantitativa decrescente, e inserir a fonte das informações. 

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2000)

 2.3.3 Etapa 3 - Oportunidades para otimização 
dos processos e do uso dos recursos

A partir da análise dos dados obtidos nas etapas 1 e 2 da metodologia, são identifi cadas as 

oportunidades voltadas para a otimização dos processos e do uso dos recursos e estabelecidas 

prioridades e estratégias de atuação. As oportunidades são descritas apresentando as seguintes 

informações (Figura 13):
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• Setor: local onde a oportunidade de melhoria foi identifi cada.

• Oportunidades: descrever a oportunidade de otimização do uso de recursos, minimização ou 

eliminação de resíduos identifi cados.

• Plano de ação, estratégias ou opções: identifi car as ações sugeridas para a implantação da 

oportunidade identifi cada.

• Barreiras e necessidades: relacionar as difi culdades e os recursos humanos, fi nanceiros e outros 

necessários para efetivar a melhoria. Se houver necessidade de reavaliar procedimentos ou 

verifi car compatibilidade com legislação vigente, deverá ser relacionado neste item.

• Potencial de ganhos, ambiental, fi nanceiro e outros: relacionar os potenciais de ganhos e, quando 

possível, calcular a redução de custo com a implantação da medida. Relacionar, também, outros 

benefícios identifi cados.

Figura 13 - Oportunidades em Produção Mais Limpa (P+L) no setor X

Nº OPORTUNIDADE
PLANO DE AÇÃO, 
ESTRATÉGIAS OU 

OPÇÕES

BARREIRAS E 
NECESSIDADES

POTENCIAL DE GANHOS 
AMBIENTAL, FINANCEIRO E 

OUTROS

1.
2.
n.

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL,2000)

Após a identifi cação e a priorização das oportunidades, estas deverão ser detalhadas e, para tanto, 

apresentamos um modelo de formulário na Figura 14.

Figura 14 - Formulário para detalhamento da oportunidade

OPORTUNIDADE
SETOR 
PROPONENTE
E-MAIL

FATOR MOTIVADOR DA OPORTUNIDADE
(Descrever detalhadamente o que levou você a desenvolver a oportunidade)

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE
(Descrever detalhadamente a oportunidade e as ações necessárias para viabilizá-la)

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO LA GREGA
(Utilizar o fl uxograma de La Grega para classifi car o tipo de proposição realizada)
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INDICADOR(ES) DE ACOMPANHAMENTO
(Descrever detalhadamente os indicadores defi nidos e com eles serão utilizados na avaliação de desempenho 
da oportunidade implantada)

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE
(Descrever os recursos humanos, fi nanceiros e outros necessários para efetivar a melhoria)

BARREIRAS/NECESSIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE
(Descrever as questões que podem interferir/difi cultar a implantação da oportunidade.Se houver necessidade 
de reavaliar procedimentos ou verifi car compatibilidade com legislação vigente, também deverá ser relacionado 
neste item)

A IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE RESULTARIA EM BENEFÍCIOS 
(Descrever os resultados a serem obtidos a partir da implantação da oportunidade, incluindo, quando possível, 
uma estimativa dos ganhos)  

ECONÔMICOS
AMBIENTAIS 

BIOSSEGURANÇA
SEGURANÇA DO TRABALHO
OUTROS
SITUAÇÃO DA OPORTUNIDADE

[    ] Implantada em:
[    ] Prevista para:
[    ] Sem previsão

Fonte: Autoria Própria

 2.4 Exemplos de Oportunidades de 
 Produção Mais Limpa (P+L)

A seguir, apresentamos três exemplos de oportunidades de melhorias identifi cadas em serviços de 

Hemoterapia e Hematologia para demonstrar resultados obtidos com a aplicação da Metodologia da 

Produção Mais Limpa:

• Oportunidade 1: redução da quantidade de tubos com ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) na coleta de sangue para tipifi cação de alelos HLA.

• Oportunidade 2: descontinuidade do uso de bolsas de transferência para remoção do ar dos 

concentrados de plaquetas por aférese (CPA).

• Oportunidade 3: diminuição do desperdício de lâminas de cobre do equipamento de conexão 

estéril de bolsas.
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Oportunidade 1:

OPORTUNIDADE
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE TUBOS COM EDTA NA COLETA 
DE SANGUE PARA TIPIFICAÇÃO DE ALELOS HLA

SETOR Laboratório de Testes de Antígeno Leucocitário Humano (HLA)

FATOR MOTIVADOR DA OPORTUNIDADE

• Reduzir custo da aquisição de tubos EDTA para a tipifi cação dos alelos HLA.

• Reduzir a geração de resíduo pós-exame.

• Reduzir volume de trans porte de amostra.

• Reduzir tempo de coleta.

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE

Na coleta de sangue do doador de medula óssea e do paciente, são coletadas duas amostras em tubos 

de ensaio contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para a realização da tipifi cação dos 

alelos HLA. Esta coleta de amostra é realizada no Setor de Coleta.

Durante a elaboração dos fl uxogramas dos processos, com a identifi cação das entradas e saídas, foi 

verifi cado que estava sendo utilizado apenas um tubo de amostra para o teste de tipifi cação dos alelos 

HLA, e que o segundo tubo era descartado sem que a amostra fosse utilizada. 

Verifi cou-se que não havia mais a necessidade do envio de duas amostras do doador de medula óssea e 

do paciente, pois a segunda amostra não era utilizada, em função das novas metodologias de extração 

de DNA, que utilizam de 200 µL a 500 µL de sangue do tubo contendo EDTA, diferentemente das 

metodologias anteriores que variavam de 10 mL a 30 mL de sangue com EDTA.

AÇÕES IMPLEMENTADAS:

Para implantação da modifi cação, ou seja, redução da coleta de uma amostra, deverão ser revisados 

e alterados os procedimentos operacionais, inclusive o de coleta de amostras que são enviadas para o 

Laboratório de Teste de HLA. 
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Com esta modifi cação no procedimento, a quantidade de tubo de EDTA utilizada para coleta de amostra 

para o exame de medula óssea reduzirá à metade; consequentemente, a quantidade de descarte de 

tubo também reduzirá em 50%, implicando a redução de 50% da quantidade de coletores de resíduos 

perfurocortantes utilizados para o acondicionamento dos tubos para descarte, e da quantidade de 

resíduo a ser tratado.

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA:

Redução do gasto com tubos de EDTA de 5 mL: de janeiro a outubro de 2012 foram realizados 14.149 

exames de medula óssea, sendo em média 1.415 exames/mês, correspondendo a 16.979 exames/ano. 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 1, há potencial de redução anual em torno de 17 mil 

tubos de 5 mL, gerando redução no gasto anual de cerca de R$ 3.000,00.

Redução de gasto com uso de coletores de resíduos perfurocortantes com capacidade para 13 L: de 

janeiro a dezembro de 2012 foram usados 128 coletores, sendo em média 13/mês. Fazendo estimativa 

para 12 meses tem-se em torno de 156 coletores. Os dados apresentados no Quadro 2 apontam para 

redução anual no gasto com coletores em torno de R$ 1.400,00.

Valor pago para o tratamento do resíduo: o valor pago pelo Hemocentro em 2012 para o tratamento 

de um quilo de resíduo infectante é de R$ 4,30, calculou-se o potencial de redução dos custos para o 

tratamento dos resíduos. Os dados do Quadro 3 apontam para redução de cerca de R$ 880,00. 

Quadro 1 - Potencial de redução de custos com tubos de EDTA de 5 mL

Quantidade de exames de medula óssea (sede, núcleos e unidades)/ano 16.979
Quantidade de tubos de EDTA de 5 mL usados/ano 33.958
Redução de 1 tubo por coleta de amostra/ano 16.979
Custo do tubo com EDTA (R$) 0,18
Redução do gasto com tubos de EDTA 3.056,22

Quadro 2 - Potencial de redução de custos com coletor de resíduos perfurocortantes de 13 L

Quantidade de coletores  de perfurocortantes 13 L/ano 156
Redução de 50% de coletores 78
Custo do coletor de 13 L (R$) 18,00
Redução do gasto com coletores de resíduos perfurocortantes (R$) 1.404,00

Quadro 3 – Potencial de redução de custos com o tratamento do resíduo gerado

Peso de um tubo de EDTA com sangue (g) 10
Peso de 16.979 tubos de EDTA com sangue (kg) 169
Peso de um coletor vazio de 13 L (g) 430
Peso de 78 coletores vazios (kg) 34
Peso total tubo + coletores de perfurocortantes (kg) 203
Preço do tratamento/kg (valor pago pelo Hemocentro em 2012) 4,30
Custo com tratamento (R$) 873,00

POTENCIAL DE GANHO ANUAL: R$5.333,00.
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CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO LA GREGA
Redução na fonte - controle na fonte - boas práticas operacionais
INDICADOR (ES) DE ACOMPANHAMENTO

Após a implantação da melhoria: 
- Avaliação da redução do consumo de tubos de EDTA e de coletores de resíduos perfurocortantes.
- Avaliação da redução da geração de resíduos.

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE
Não é necessário recurso.
BARREIRAS/ NECESSIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE

Revisão dos procedimentos operacionais, inclusive o de coleta de amostras que são enviadas para o 
Laboratório de Teste de HLA. 

A IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE RESULTARIA EM BENEFÍCIOS 

ECONÔMICOS
R$ 5.333,00/ano. Redução do custo com a aquisição de tubos 
de EDTA e com o descarte dos resíduos. 

AMBIENTAIS 
Redução do volume de resíduo de material biológico a ser 
tratado e descartado.

BIOSSEGURANÇA
Diminuição da quantidade de material biológico para o 
funcionário manusear.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Diminuição da quantidade de material biológico a ser 
manuseado e transportado reduzindo o risco de acidentes.

OUTROS
Diminuição do volume de coleta de sangue e do tempo do 
paciente na coleta.

Oportunidade 2:

OPORTUNIDADE
DESCONTINUIDADE DO USO DE BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA 
PARA REMOÇÃO DO AR DOS CONCENTRADOS DE PLAQUETAS 
POR AFÉRESE (CPA).

SETOR Laboratório de Controle de Qualidade (LCQ)

FATOR MOTIVADOR DA OPORTUNIDADE

• Reduzir o custo e gastos de materiais do Laboratório.
• Reduzir a geração de resíduos.
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DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE

A bolsa de Concentrado de Plaqueta por Aférese (CPA) é recebida no LCQ 

com ar residual no seu interior. O procedimento atual padronizado para o 

processamento da bolsa estabelece a necessidade de remoção do ar por 

meio de transferência do CPA para uma bolsa de transferência de 300 mL. 

Durante a elaboração do fl uxograma de processo e avaliação dos procedimentos, a equipe questionou 
a necessidade da realização da remoção do ar residual e verifi cou que:

• Por orientação do responsável anterior do setor de coleta por aférese, este ar deveria ser 

removido da bolsa assim que terminasse a coleta, para evitar ativação plaquetária.

• Foi consultado o fornecedor da máquina de aférese e o atual responsável pela coleta de 

bolsas por aférese sobre esta prática.

• Informação: outros serviços não realizam a remoção de ar, e não há embasamento científi co 

que justifi que a realização deste procedimento.

AÇÕES IMPLEMENTADAS:

Eliminação do procedimento para remoção do ar residual das bolsas de Concentrado de Plaqueta 
por Aférese (CPA), pois após avaliação verifi cou-se que a presença do ar não altera a qualidade do 
hemocomponente. Com isso, reduz-se o uso de uma conexão estéril e de uma bolsa de transferência 
de 300 mL para cada CPA coletado. 

Com a modifi cação serão reduzidas em média 150 bolsas de transferência e conexões estéreis por mês, 
cerca de 1.800 unidades de cada por ano.
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA:

Quantidade de bolsa de transferência de 300 mL/ano: 1.800.
Preço da bolsa de transferência de 300 mL: R$ 6,89.
Economia anual para 1. 800 bolsas de transferência de 300 mL: R$ 12.402,00.

Quantidade de conexões estéreis/ano: 1.800.
Preço da conexão: R$ 7,87.
Economia anual para 1.800 conexões: R$ 14.166,00.

REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE RESÍDUO INFECTANTE GERADO:

Peso da bolsa de transferência: 32 g.
Peso total das 1.800 bolsas: 57.600 g, aproximadamente 58 kg.
Preço do tratamento/kg (valor pago pelo Hemocentro em 2012): R$ 4,30.
Custo com tratamento: R$ 250,00.

POTENCIAL DE GANHO ANUAL: R$ 26.818,00

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO LA GREGA
Redução na fonte - controle na fonte - boas práticas operacionais

INDICADOR (ES) DE ACOMPANHAMENTO

Após a implantação da melhoria: 
- Avaliação da redução do consumo de bolsa de transferência e conexão estéril.
- Avaliação da redução da geração de resíduos, após a implantação da melhoria.

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE

Não é necessário recurso.
BARREIRAS/ NECESSIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE

Revisão dos procedimentos operacionais, eliminando a etapa de transferência do CPA para uma bolsa 
de transferência de 300 mL.

A IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE RESULTARIA EM BENEFÍCIOS 

ECONÔMICOS
R$ 26.818,00/ano.
Com redução da bolsa, conexão e tratamento do resíduo.

AMBIENTAIS Redução da geração e disposição de resíduo biológico, 58 kg.
BIOSSEGURANÇA Diminuição da exposição do trabalhador ao risco biológico.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Diminuição da quantidade de material biológico a ser 
manuseado.

OUTROS Redução do tempo de trabalho.
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Oportunidade 3:

OPORTUNIDADE
DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIO DAS LÂMINAS DE COBRE DO 
EQUIPAMENTO DE CONEXÃO ESTÉRIL DE BOLSAS.

SETOR Distribuição de Hemocomponentes
FATOR MOTIVADOR DA OPORTUNIDADE

• Reduzir o desperdício de lâminas de conexão estéril para bolsas.

• Reduzir a geração de resíduos de lâminas de conexão estéril (cobre).

• Garantir a realização do procedimento de manutenção preventiva no equipamento.

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE

O setor é responsável pelo armazenamento, 

processamento e distribuição de hemocom-

ponentes. Utiliza o equipamento de conexão 

estéril, conforme foto apresentada a seguir, 

para selagem de bolsas, utilizando lâmina de 

cobre para a execução de Procedimentos 

Especiais, tais como, fi ltração, aliquotagem e 

irradiação. 

Durante a elaboração do fl uxograma dos processos, verifi cou-se grande perda de lâminas de cobre, 

em quantidade acima do necessário para a execução dos procedimentos, e consequentemente 

aumentando a geração de resíduos. 

Após a avaliação, constatou-se que o equipamento de conexão estéril de bolsas, que deveria utilizar uma 

lâmina de cobre por conexão, utilizava duas, e algumas vezes três lâminas, o que aumentava o consumo 

desnecessariamente gerando mais resíduo. Este problema estava associado à falta de manutenção 

preventiva do equipamento.

AÇÕES IMPLEMENTADAS:

Inicialmente foi verifi cado, com o Setor de Manutenção, que havia um contrato em comodato com 

a empresa fornecedora do equipamento, onde é estabelecida frequência de visitas para manutenção 

preventiva a cada quatro meses, que não estava sendo cumprido.
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Desta forma, foi solicitada a visita do fornecedor para a manutenção preventiva do equipamento, 

conforme estabelecido no contrato. É importante que as manutenções periódicas do fabricante sejam 

realizadas a cada quatro meses, garantindo a operação do equipamento nas condições padrões dele, 

ou seja, utilizando uma lâmina de cobre a cada conexão estéril realizada. Além disso, foi disponibilizado 

pelo fabricante, por solicitação do setor, dois equipamentos reserva para substituição quando o que 

está em uso não funcionar corretamente, evitando a descontinuidade do processo e desperdício de 

lâmina de cobre. 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA:

Na etapa de análise quantitativa do consumo de materiais e seus respectivos custos, observou-se que 

a lâmina de cobre é o terceiro insumo mais caro do setor, com gasto anual de R$ 129.360,00, em 2013, 

para um total de 6.720 lâminas utilizadas, cujo valor unitário é de R$ 19,29.

Após a correção do problema, realizou-se o levantamento do consumo de lâminas, em 2014, que foi 

de 3.570, portanto uma diminuição de 3.150 lâminas (47%) em relação ao consumo de 2013, com 

consequente redução de custo de R$ 60.637,50.

Entretanto, não é possível afi rmar que esta redução se deve apenas a realização da manutenção preventiva 

do equipamento. A outra interferência no quantitativo das lâminas é a diminuição das fi ltrações de 

bancada para concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, que deixaram de ser realizadas em 

função de atraso na licitação de compra de fi ltros de bancada, pois para cada fi ltração utiliza-se uma 

lâmina. A diminuição real só será observada quando os fi ltros de bancada estiverem disponíveis.

Desta forma, é importante manter uma avaliação permanente do quantitativo de lâminas utilizadas em 

comparação com a quantidade de procedimentos realizados, como forma de avaliar o desempenho do 

equipamento e evitar gastos desnecessários e geração de resíduos. 

POTENCIAL DE GANHO ANUAL: R$ 60.637,00
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CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO LA GREGA
Redução na fonte - controle na fonte - boas práticas operacionais
INDICADOR (ES) DE ACOMPANHAMENTO

Após a implantação da melhoria: 
- Manter o acompanhamento da quantidade de lâminas de cobre utilizadas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE
Não é necessário recurso.
BARREIRAS/ NECESSIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE

Fiscalizar o cumprimento do contrato com o fornecedor do equipamento, mantendo sempre em dia a 
manutenção preventiva dele.

A IMPLANTAÇÃO DA OPORTUNIDADE RESULTARIA EM BENEFÍCIOS 

ECONÔMICOS
R$ 60.637,00/ano.
Com redução do consumo de lâminas de cobre.

AMBIENTAIS Diminuição de resíduo de cobre.
BIOSSEGURANÇA ----
SEGURANÇA DO TRABALHO Evitar movimentos repetitivos desnecessariamente.

OUTROS
Redução do tempo de trabalho, com otimização da rotina, 
evitando a repetição do procedimento para conexão das bolsas.
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 Como elaborar 
um Plano de 
Gerenciamento 
de Resíduos de 
Serviços de Saúde  
- PGRSS
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Todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), observando as 

regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal.

O PGRSS deve abranger desde as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da 

capacitação dos recursos humanos envolvidos até as etapas do manejo preconizadas na legislação.

O que é PGRSS?

De acordo com a RDC ANVISA 222/2018 o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) é o “documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, 

identifi cação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição 

fi nal ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do 

meio ambiente”. (ANVISA, 2018) 

Para garantir sua efi cácia, o conteúdo deve basear-se em critérios técnicos e científi cos aplicados ao 

gerenciamento de RSS, deve focar o processo de gestão, reunir informações que ofereçam subsídios para o 

gerenciamento seguro e efi caz dos diferentes tipos de RSS gerados, defi nindo o que deve ser feito em cada 

etapa do manejo. Deve abranger todas as etapas do planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais 

e da capacitação dos recursos humanos envolvidos”, conforme Art 4º da RDC 222 (ANVISA, 2018). 

Este capítulo trata da elaboração do PGRSS e traz orientações sobre o seu conteúdo, dicas sobre como 

incluir as principais informações, sem deixar de considerar que este documento pode variar de acordo 

com as características de cada serviço.

CAPA do PGRSS:

Recomenda-se que o PGRSS tenha uma capa (Figura 15) com informações que identifi quem o serviço, a 

data e o local de sua elaboração, como:

1. Nome do serviço

2. Logotipo do serviço

3. Título do documento

4. Cidade, mês e ano de elaboração ou da revisão 

5. Número da revisão
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Figura 15 - Modelo de capa do PGRSS

  

Nome do Serviço                      Logotipo do Serviço 

 

 

 

PLANO DEGERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS DO (nome do Serviço ) 

 

 

 

 

Local (cidade), mês, ano 

Revisão n.º 

Fonte: Autoria própria

 3.1 Introdução do PGRSS

Recomenda-se que neste primeiro tópico seja apresentado um breve histórico da instituição, com 

informações objetivas e sucintas, incluindo a data de sua inauguração, seus objetivos, nível de complexidade, 

as principais atividades desenvolvidas, especialidades, área de abrangência, entre outros. Deve ser inserido 

também o histórico do PGRSS, desde sua implantação, sua evolução e principais atividades desenvolvidas 

com as respectivas datas. Estes históricos devem ser atualizados a cada revisão do documento.

 3.2 Objetivos do PGRSS

Os objetivos devem ser descritos de maneira clara, contemplando os quatro eixos principais: minimização de 

resíduos na fonte geradora, manejo seguro dos resíduos, segurança e saúde ocupacional e proteção do ambiente.

 3.3 Equipe de Trabalho

Na RDC 222, não consta a necessidade da indicação de um responsável para o gerenciamento de 

resíduos, ou seja, profi ssional responsável pela elaboração e implantação do PGRSS, permitindo inclusive 

a terceirização desta atividade, conforme podemos observar no Art. 10º :
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“O serviço gerador de RSS é responsável pela elaboração, implantação, implementação e 

monitoramento do PGRSS.

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

terceirizada.” (ANVISA, 2018)

Entretanto a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Art. 

22 estabelece que:

“Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas 

do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição fi nal 

ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente 

habilitado.” (BRASIL, 2010)

Com base nesta Lei, e considerando a relevância do gerenciamento de resíduos, o responsável legal do 

serviço deverá indicar um profi ssional devidamente habilitado que se responsabilize pela elaboração do 

PGRSS, pela implementação, pela operacionalização e pelo gerenciamento de resíduos. Esta designação 

poderá ser evidenciada no próprio PGRSS ou em documento ofi cial emitido pela instituição, em acordo 

com as próprias normas internas, como por exemplo portaria ou documento similar, conforme sugerido 

na Figura 16. 

Figura 16 - Modelo de Portaria

Fonte: Autoria própria

PORTARIA INTERNA N.º  

DATA ___/___/___.

Dispõe sobre a designação do responsável pela 
elaboração e implantação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde 
(PGRSS).

O Diretor do serviço de Hematologia e Hemoterapia, no uso de suas atribuições legais, 
determina:

Artigo 1º– Fica designado o Sr.(a) ................................. como responsável pela elaboração e 
implantação do PGRSS, doravante denominado GESTOR DE RESÍDUOS.

Artigo 2º– É de competência do gestor de Resíduos: 

 Elaborar o PGRSS.
 Implantar o PGRSS.
 Definir os programas de capacitação para os colaboradores e os 

terceirizados, de acordo com a função. 
 Acompanhar as melhorias propostas por meio da aferição dos indicadores.
 Promover as revisões necessárias para atualização do PGRSS. 

Artigo 3º– Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
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Recomenda-se que o responsável pelo PGRSS seja um profi ssional capacitado para a função, com 

conhecimentos de gestão, da legislação aplicável aos resíduos e à gestão ambiental, princípios de 

biossegurança, liderança de equipes, entre outros. Este profi ssional avaliará a necessidade de formar um 

grupo de trabalho considerando o porte e as características da instituição. 

Caso o Serviço opte pela terceirização desta atividade, ainda assim deverá ser indicado um responsável, 

preferencialmente do quadro da instituição, para o acompanhamento e fi scalização das atividades de 

gerenciamento de resíduos.

 3.4 Caracterização do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia

É importante que neste item sejam apresentadas informações que irão subsidiar a elaboração do PGRSS, 

como: identifi cação do serviço, estrutura administrativa, número de funcionários, descrição do espaço 

físico e da capacidade operacional, entre outras informações.

 3.4.1 Identifi cação do serviço

• Razão social:

• Nome fantasia (se houver):

• Endereço:

• Bairro:

• Município:

• Estado:

• CEP:

• Fones: (    )                   FAX: (     )

• Site (se houver):

 3.4.2 Organização administrativa do serviço - 
 organograma/funcionograma

A apresentação da estrutura técnico administrativa possibilita a visualização da organização formal 

do Serviço, delineada pelo regulamento da instituição. Na Figura 17 está representado um exemplo 

de organograma.
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Figura 17 - Exemplo de organograma

Fonte: Autoria própria.

Caso não haja organograma, sugere-se outras formas de apresentação que forneçam informações que 

demonstrem a composição do serviço.

 3.4.3 Quantidade de funcionários

Informar o número de profi ssionais que trabalham no Serviço (funcionários e terceirizados).

 3.4.4 Espaço físico

Na descrição do espaço físico, recomenda-se informar os seguintes dados:

•  Área total do terreno;

•  Quantidade de prédios; e,

•  Área total construída.

 3.4.5 Descrição da capacidade operacional

Na descrição da capacidade operacional do serviço é informado o total produzido nas principais 

atividades geradoras de resíduos em um determinado período (semestral, anual, etc.), conforme 

apresentado na Figura 18.

Coordenadoria
Vice-Coordenadoria

Gerência da
Qualidade

Assessoria da
Coordenadoria

Lavagem e
Esterilização de

Materiais

Gestão de
Resíduos

Higiene e
Limpeza

Rouparia

Divisão de
Hematologia

Divisão de
Hemoterapia

Área Apoio
Técnico

Área Apoio
Complementar

Área Recursos
Himanos

Área 
Suprimentos

Área 
Finanças
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Figura 18 - Principais atividades desenvolvidas no período 

Principais atividades (ano 1) (ano 2) 
Candidatos à doação de sangue
Bolsas coletadas
Hemocomponentes produzidos
Transfusões realizadas
Exames sorológicos realizados
Exames imuno-hematológicos realizados 
Atendimentos hematológicos

Fonte: Autoria própria.

 3.5 Capacitação da força de trabalho

A RDC 222/2018 (ANVISA, 2018) defi ne que o serviço deve manter um programa de educação continuada 

para os trabalhadores e todos os envolvidos na prestação de serviço de limpeza e conservação que 

atuam no serviço, próprios ou terceiros de todas as unidades geradoras. Os programas de capacitação 

desenvolvidos e implantados pelo serviço gerador devem estar descritos no PGRSS.

O empregador deve comprovar a realização da capacitação através de documentos que informem a data, 

o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profi ssional do 

instrutor e dos trabalhadores envolvidos.

Recomenda-se que as capacitações tenham focos distintos, de acordo com as atividades desenvolvidas, 

devendo os profi ssionais serem capacitados na ocasião do seu ingresso na instituição e mantidos sob 

educação permanente, da seguinte forma:

• Profi ssionais envolvidos na geração de resíduos: capacitar com ênfase na minimização, 

classifi cação, segregação correta dos resíduos gerados nas atividades de trabalho, frequência e 

horários de da coleta interna. 

• Profi ssionais envolvidos na coleta, no transporte interno, na pesagem e no armazenamento 

externo de resíduos: capacitar com ênfase em coleta, transporte interno, pesagem e 

armazenamento externo de resíduos.

Todos os profi ssionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, reconhecer 

os símbolos, padrões de cores adotados nas lixeiras, conhecer a localização dos abrigos de resíduos, entre 

outros fatores indispensáveis à implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde.



43

Cabe a cada serviço planejar e documentar os treinamentos de acordo com as rotinas defi nidas no serviço.

O que deve ser evidenciado sobre a capacitação 

da força de trabalho:

Registro de Treinamento em GRSS - Modelo no Apêndice A

Dica!

Este documento não faz parte do PGRSS, mas deve ser apresentado 

em vistorias e auditorias para comprovar o treinamento. Deve ser 

arquivado em local de fácil acesso.

 3.6 Etapas do Manejo de RSS

Neste item deve ser descrito como realizar cada etapa do manejo dos RSS.

O que é manejo de RSS?

O manejo de RSS é entendido como a atividade de manuseio dos resíduos de serviços de saúde, cujas 

etapas são a segregação, acondicionamento, identifi cação, transporte interno, armazenamento temporário, 

armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação e disposição fi nal ambientalmente 

adequada dos resíduos de serviços de saúde. (ANVISA, 2018). Neste trabalho foi incluída a etapa de 

classifi cação dos resíduos com o objetivo de evidenciar a sua importância para o correto manejo. 

Na elaboração do PGRSS devem ser consideradas as particularidades de cada serviço, como as diferenças 

de infraestrutura, do leiaute dos ambientes, das rotinas de trabalho, das demandas e das capacidades 

operacionais. Sendo assim, poderá haver diferentes formas de execução das atividades do manejo, porém 

sem deixar de atender aos objetivos preconizados pela legislação.

Para a padronização das atividades, devem ser elaborados “Procedimentos Operacionais (PO)” defi nindo 

como cada atividade deve ser realizada, conforme estabelece a RDC 222/2018, no Art. 6º, itens II. Enquanto 

o PGRSS defi ne o que deve ser feito, os Procedimentos Operacionais defi nem como fazer e, assim, um 

complementa o outro.



44

É importante observar que nos serviços que têm implantado um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) os modelos para elaboração de POs já estão defi nidos. Nos serviços em que não há este sistema, é 

importante que os POs sejam elaborados de acordo com um roteiro predefi nido. O Apêndice B apresenta 

um roteiro e dois modelos para elaboração de um procedimento operacional.

O conjunto dos POs associados ao treinamento contínuo da equipe faz com que o serviço passe a ser 

o “dono” do “know-how operacional” deste processo. Estes documentos devem ser utilizados como 

material para uso nos treinamentos e devem estar disponíveis de forma a facilitar o seu acesso para todos 

os usuários. Todos os documentos devem ser revisados periodicamente, em função de mudanças na 

legislação ou rotinas internas.

O que deve ser evidenciado no PGRSS:

Procedimento Operacional (PO) contemplando todas etapas do 

manejo - Modelo no Apêndice B. 

Dica!

Para facilitar as revisões, recomenda-se que os POs sejam documentos 

separados do PGRSS e que sejam apenas referenciados neste.

 3.6.1 Classifi cação de RSS
 

O que é classifi cação de RSS?

É a defi nição do tipo de RSS baseada na classifi cação estabelecida pela legislação vigente. Embora 

a classifi cação dos resíduos não seja uma etapa de manejo defi nida na legislação, a identifi cação 

do tipo de resíduo no momento da segregação é importante para defi nir o correto manejo e 

destinação fi nal do RSS. A RDC Anvisa n.222/2018 (ANVISA, 2018) classifi ca os RSS em 5 grupos, de 

acordo com seus riscos físicos, químicos e biológicos, conforme apresentado a seguir.

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

podem apresentar risco de infecção. São classifi cados em cinco subgrupos: A1, A2, A3, A4 e A5.

• Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de infl amabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade.

• Grupo C: quaisquer materiais que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos 

níveis de dispensa especifi cados em normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. JUST. Alterado o texto para fi car como 

escrito na RDC 222.
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• Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares; neste grupo estão incluídos 

os artigos e materiais utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e Equipamento 

de Proteção Individual (EPI), desde que não apresentem sinais ou suspeita de contaminação 

química, biológica ou radiológica. (ANVISA, 2018)

• Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarifi cantes.

Por que classifi car os Resíduos de Serviços de Saúde?

A classifi cação dos RSS é importante para garantir o correto manejo dos resíduos, desde a segregação 

até a disposição fi nal. Os volumes I e II do Guia de Manejo de Resíduos (BRASIL, 2011; BRASIL, 

2012) apresentam uma relação dos resíduos gerados em cada setor dos serviços de Hematologia e 

Hemoterapia, as respectivas classifi cações e etapas de manejo. Recomenda-se que sejam utilizados 

como literatura complementar para a elaboração do PGRSS. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS:

Classifi cação dos resíduos gerados no serviço - Modelo no Apêndice C. 

Dica!

Utilize o Guia de Manejo de Resíduos - Volume I (MS, 2011) e 

Volume II (MS, 2012) para auxiliar na classifi cação dos RSS.

 3.6.2 Identifi cação de coletores, carros de coleta 
e de locais para armazenamento de RSS

O que é identifi cação de RSS?

É 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. (ANVISA, 2018).

Por que identifi car os coletores, carros de coleta e locais 

para armazenamento de RSS?

A identifi cação deve ser feita para indicar o tipo de RSS e direcionar seu correto manejo. A 

identifi cação dos sacos para acondicionamento dos RSS deve estar impressa, sendo vedado o uso 

de adesivo. (ANVISA, 2018)
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A identifi cação de coletores e dos locais de armazenamento devem estar afi xadas em local de fácil 

visualização, de forma clara e legível, utilizando-se símbolos e expressões, cores e frases, e outras 

exigências relacionadas à identifi cação de conteúdo e à periculosidade específi ca de cada grupo 

de RSS (Figura 19). 

Figura 19 - Simbologia de identifi cação de sacos plásticos, recipientes para acondicionamento, 
carros de coleta e locais de armazenamento de RSS

Classifi cação do RSS Simbologia de risco

Grupo A: Biológico

Grupo E: Perfurocortante 

com presença de material biológico

Grupo B: Químico

Grupo E: Perfurocortante 

contaminado com produto químico

Grupo D: Comum*

Reciclável*

Não reciclável*

Fonte: Adaptado de Anvisa (2018) e Brasil (2011).

*A RDC 222/2018 não defi ne um símbolo para identifi cação dos resíduos do grupo D 

(Comum) e orienta que o coletor do resíduo do Grupo D seja identifi cado conforme 

defi nido pelo órgão de limpeza urbana (RDC 222/2018). A identifi cação estabelecida deve 

ser divulgada institucionalmente. Os símbolos apresentados neste quadro são os divulgados 

e reconhecidos mundialmente.

O que deve ser evidenciado no PGRSS:

As diferentes formas de identifi cação usadas do serviço de acordo 

com os tipos de RSS gerados - Exemplo:  Figura 19
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Dica!

Para auxiliar a correta segregação, podem ser aplicadas etiquetas 

nos coletores informando quais os resíduos devem ser descartados 

em cada recipiente.

 3.6.3 Segregação de RSS

O que é segregação de RSS?

Segregação é a separação dos resíduos conforme sua classifi cação, no local de sua geração e no 

momento do descarte, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, radiológicas, 

estado físico e a natureza dos riscos envolvidos. 

Por que segregar os RSS?

A segregação de acordo com a classifi cação do RSS é a etapa mais importante do manejo, pois é 

neste momento que se garante o descarte e o acondicionamento correto. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS:

Procedimentos Operacionais (PO) com a descrição da segregação 

dos diferentes tipos de RSS 

Dicas!

A avaliação da segregação de RSS na origem é um indicador 

importante para avaliar a prática da classifi cação e da segregação, 

que são duas etapas importantes para garantir a destinação fi nal 

correta dos RSS.

Para avaliar a segregação de RSS na origem, recomenda-se que 

se utilize o indicador Índice de segregação de RSS na origem, 

conforme defi nido no item 3.7 - Elaboração de indicadores para 

acompanhamento da efetividade da implantação do PGRSS.
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 3.6.4 Acondicionamento de RSS

O que é acondicionamento?

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. (ANVISA, 2018).

O acondicionamento correto deve garantir a segurança no manejo dos RSS, dentro e fora da instituição.

Por que acondicionar corretamente os RSS?

Para manter os resíduos corretamente segregados e de acordo com sua classifi cação. Todo material 

usado para o acondicionamento deve ser compatível com o volume gerado, ter características que 

garantam a segurança no acondicionamento, desde o local de geração e durante todas as etapas 

de transporte até o local a que se destina.

Resíduos sólidos comuns:

Quando não houver orientação específi ca, devem ser acondicionados em sacos plásticos 

impermeáveis constituídos de material resistente a ruptura e vazamento. Devem ser respeitados 

os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 2/3 de sua capacidade, garantindo sua 

integridade e fechamento. Os sacos devem estar contidos em recipientes compatíveis e identifi cados.

Resíduos sólidos com material biológico:

Os resíduos que não precisam obrigatoriamente ser tratados e os resíduos após o tratamento 

são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso. Quando houver a 

obrigação do tratamento dos resíduos do grupo A, o resíduo a ser tratado deve ser acondicionado 

em saco vermelho, porém, este pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as 

regulamentações exigirem o tratamento indiscriminado de todos os resíduos do grupo A, exceto 

para acondicionamento dos resíduos do subgrupo A5.

Os sacos plásticos devem estar contidos em coletores de material liso, lavável, resistente à punctura, 

à ruptura e ao vazamento, com tampa provida de sistema de abertura, sem contato manual, com 

cantos arredondados e serem resistentes ao tombamento. 

Resíduos 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 e com 

identifi cação do Grupo de RSS.
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Resíduos químicos:

Os coletores para resíduos químicos no estado sólido devem ser constituídos de material rígido, 

resistente, compatível com as características do produto químico acondicionado, e identifi cado 

conforme o risco. Os resíduos químicos 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 resíduo.

Os resíduos químicos vencidos devem ser mantidos e descartados em sua embalagem original.

Rejeitos radioativos:

Devem ser acondicionados conforme procedimentos defi nidos pelo profi ssional de proteção 

radiológica, com certifi cado de qualifi cação emitido pela CNEN, ou equivalente de acordo com 

normas da CNEN, na área de atuação correspondente. (ANVISA, 2018)

Resíduos perfurocortantes:

Devem ser acondicionados em recipientes rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, 

ruptura e vazamento, identifi cados de acordo com o risco e serem compatíveis com os materiais 

que serão acondicionados. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

Orientações sobre as formas de acondicionamento dos diferentes 

tipos de RSS descritos nos Procedimentos Operacionais (POs)

Dicas!

• O saco plástico deve ter capacidade volumétrica 1/3 maior que 

o recipiente onde será inserido.

• Mapear os tipos e a quantidade de resíduos gerados em cada 

sala antes de defi nir a quantidade e o tamanho dos coletores. 

• Defi nir com o representante de cada área a quantidade, o 

tamanho (volume) e a localização dos recipientes em função 

da quantidade de RSS gerado e da rotina de coleta.

• Padronizar o tamanho dos coletores e evitar variedade de 

tamanhos facilita a aquisição dos sacos plásticos.

• Relacionar a quantidade de coletores por área para facilitar 

o controle de uso, reposições e remanejamentos de coletores – 

Modelo no Apêndice D. 

• O Guia de Manejo de Resíduos - volume II apresenta informações 

detalhadas sobre o manejo de resíduos químicos (MS, 2012).
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 3.6.5 Coleta e transporte interno de RSS

O que é coleta e transporte interno?

É a retirada e o transporte do RSS dos pontos de geração até o abrigo temporário ou até o abrigo 

externo de RSS.

Por que planejar a coleta interna de RSS? 

O planejamento da coleta interna é feito para defi nir a regularidade da coleta em função da 

demanda da geração de RSS, garantir que a coleta seja realizada em todas as áreas e evitar que os 

RSS permaneçam nos locais de geração além do tempo permitido. A RDC 222/2018 orienta que:

“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 profi ssionais. 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.”  (ANVISA, 2018)

O ideal é que a coleta seja feita diariamente pois a longa permanência de RSS nos coletores, dentro 

das áreas, atraem insetos e roedores .

É muito importante que todas as áreas do Serviço sejam incluídas no planejamento e que as 

mesmas estejam identifi cadas para orientar o profi ssional que coleta os RSS. O planejamento deve 

incluir a frequência, os horários e o fl uxo de coleta a ser seguido do local de geração até o abrigo 

temporário e do abrigo temporário até o abrigo externo de RSS. Os carros coletores que realizam 

a coleta interna não podem transitar por via pública para acessar o Abrigo Externo de Resíduos.

Recomenda-se que a coleta seja feita separadamente de acordo com a classe do RSS, em carros 

específi cos para cada tipo. Preferencialmente, o horário de coleta não deve coincidir com o de 

maior fl uxo de pessoas ou de atividades. 

Os carros coletores para transporte interno devem ser constituídos de material liso, rígido, lavável, 

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

arredondados, e serem identifi cados de acordo com a padronização defi nida. 
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No Apêndice E apresenta-se um modelo de planejamento de coleta interna em função do tipo 

de RSS gerado, com a defi nição do horário e a frequência de coleta, Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPIs) que devem ser usados pelos profi ssionais de coleta e as características dos carros 

coletores.

No Apêndice F apresenta-se um modelo de fl uxo para a coleta interna, com as informações do tipo 

de RSS gerado em cada sala e o itinerário da coleta desde o ponto de início até o abrigo temporário 

ou externo. Para isso, deve ser feito um leiaute simples que apresente as salas e o fl uxo que será 

percorrido pelo profi ssional que coleta os RSS. 

Nos serviços onde existe Abrigo Temporário é necessário diferenciar os dois fl uxos para a coleta, o 

primeiro das áreas de geração do resíduo até o Abrigo Temporário, e o segundo fl uxo do Abrigo 

Temporário até o Abrigo Externo.

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Planejamento da coleta interna - Modelo no Apêndice E.

• Fluxo de Coleta Interna de RSS - Modelo no Apêndice F.

• Orientações para o procedimento de coleta interna descrito em 

Procedimento Operacional (PO) - Modelo no Apêndice B.

Dica!

Antes de planejar a frequência da coleta interna, é fundamental 

conhecer a demanda de cada área. 

 3.6.6 Armazenamento de RSS 

O armazenamento do RSS coletado é a guarda dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados. Pode ser Temporário ou Externo.

 3.6.6.1 Armazenamento temporário de RSS

O que é armazenamento temporário? 

É a guarda temporária do RSS já acondicionado, em ambiente próximo aos pontos de geração. 

No armazenamento temporário é obrigatório manter os sacos com RSS acondicionados 

dentro de coletores com a tampa fechada. (ANVISA, 2018)
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Por que utilizar o armazenamento temporário?

O armazenamento temporário é feito com o objetivo de otimizar a coleta interna, visando 

agilizar a coleta no interior das instalações e otimizar o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa 

O local para armazenamento temporário deve ser provido de piso e parede revestidos 

de material resistente, lavável e impermeável, possuir ponto de iluminação artifi cial e de 

água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa. Quando provido de abertura para 

ventilação, esta deve ser dotada de tela de proteção contra roedores e vetores. A porta 

deve ter largura compatível com as dimensões dos coletores e deve estar identifi cado 

como “ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS”. A sala de utilidades ou expurgo pode ser 

compartilhada para o armazenamento temporário dos RSS dos Grupos A, E e D, desde que 

seja compatível com a área a ser ocupada pelos coletores em uso, e deve ser identifi cada 

com a inscrição “ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS”.

Em alguns serviços não há o armazenamento temporário, e, nestes casos, é feita uma única 

coleta, sendo o RSS transportado diretamente para o Abrigo Externo.

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Fluxo de coleta do local de geração até o Abrigo Temporário de 

Resíduos.

• Localização dos Abrigos Temporários de Resíduos

Dica!

Planejar a frequência do transporte do Abrigo Temporário 

para o Abrigo Externo, considerando a capacidade máxima de 

armazenamento e o horário da coleta externa.

 3.6.6.2 Armazenamento externo de RSS

O que é armazenamento externo?

O armazenamento externo é a guarda dos RSS já acondicionados em coletores, em ambiente 

externo e exclusivo para esse fi m, denominado Abrigo Externo de Resíduos (AER). 
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A localização do Abrigo Externo de Resíduos deve permitir fácil acesso às operações do 

transporte interno, e permitir fácil acesso aos veículos de coleta externa. O acesso de pessoas 

deve ser restrito às autorizadas e envolvidas no manejo de RSS. Seu dimensionamento deve 

ter a capacidade de armazenagem mínima equivalente à ausência de uma coleta regular, 

obedecendo à frequência de coleta de cada grupo de RSS. 

Deve ter, no mínimo, um ambiente identifi cado para armazenar os coletores dos RSS do 

Grupo A, podendo também conter os RSS do grupo E, um ambiente identifi cado e exclusivo 

para armazenar os coletores de RSS do grupo D, uma área coberta para pesagem dos RSS 

(quando couber) e uma área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e 

limpeza dos coletores utilizados. Os sacos com os RSS acondicionados devem permanecer 

dentro de coletores com a tampa fechada.

O piso, as paredes e o teto devem ser construídos com material resistente, lavável e de 

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

vetores. Os ambientes devem ter ponto de iluminação, canaletas para o escoamento dos 

efl uentes de lavagem, direcionadas para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa. 

As portas devem ter abertura para fora com dimensões compatíveis com as dos coletores 

utilizados e providas de proteção inferior contra roedores e vetores.

Os resíduos químicos, Grupo B, devem ser armazenados em abrigo próprio e este deve ter 

estrutura física conforme descrito na RDC 222/2018: respeitar a segregação das categorias 

de RSS químicos e incompatibilidade química, conforme os Anexos III e IV da Resolução; 

estar identifi cado com a simbologia de risco associado à periculosidade do RSS químico, 

conforme Anexo II da Resolução; possuir caixa de retenção a montante das canaletas para 

o armazenamento de RSS líquidos ou outra forma de contenção validada; possuir sistema 

elétrico e de combate a incêndio, que atendam aos requisitos de proteção estabelecidos 

pelos órgãos competentes.

Por que utilizar o armazenamento externo?

Para garantir a segurança no armazenamento, manter os RSS armazenados em locais 

separados de acordo com cada tipo e facilitar o acesso à coleta externa. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Descrição da estrutura física do Abrigo Externo de Resíduo.

• Planta baixa ou fi gura que apresente o leiaute do Abrigo 

Externo de Resíduo - Modelo no Apêndice G.
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Dica!

Recomendamos defi nir o tamanho da área destinada para cada 

grupo de resíduos de acordo com o volume gerado em 48 horas, 

para garantir o armazenamento caso não ocorra a coleta externa 

ou geração excessiva de RSS devido a algum evento ou ocorrência.

 3.6.7 Pesagem de RSS

O que é pesagem?

É a verifi cação do peso do resíduo gerado.

Por que deve ser feita a pesagem de RSS?

Conforme a RDC 222/2018 (ANVISA, 2018), cada serviço gerador de RSS deve estimar a quantidade 

de RSS gerados por grupos (A, B, C, D e E). Essa estimativa pode ser feita por meio de pesagem diária, 

semanal ou utilizando algum outro critério defi nido pelo serviço, desde que seja representativa.

O objetivo da pesagem é quantifi car a geração de cada grupo de resíduo para monitorar as 

quantidades geradas, auxiliar no planejamento dos insumos necessários para o manejo, para a 

defi nição da frequência da coleta, e para a elaboração e cálculo dos indicadores propostos no item 

3.7.1. Cada grupo de RSS deve ser pesado separadamente, antes do armazenamento externo, em 

balança apropriada e exclusiva para esse fi m. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Procedimento Operacional (PO) com a defi nição da frequência 

de pesagem e como deve ser feita.

• Registros de pesagem: 

• Pesagem Diária de RSS - Modelo no Apêndice H.

• Quantidade de RSS Coletados por Mês - Modelo no Apêndice I.

Dica!

Pesar cada tipo de RSS separadamente, diariamente ou de acordo 

com a rotina do serviço, registrar em planilha e fazer a totalização 

mensal para avaliação dos resíduos gerados por grupo. 
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 3.6.8 Coleta e transporte externo de RSS 

O que é transporte externo?

É a remoção dos RSS do Abrigo Externo de Resíduos até a unidade de tratamento, de destinação 

fi nal ou de disposição fi nal ambientalmente adequada, feito por empresa especializada e autorizada 

para esta atividade. É importante ressaltar que a partir do momento que os RSS saem do serviço a 

responsabilidade sobre este passa a ser compartilhada entre o serviço e a empresa de transporte. 

Por isso, é importante assegurar-se que as empresas possuam licença ambiental, emitidas pelo 

órgão ambiental para executar e monitorar suas atividades.

O serviço deve manter cópia do contrato de prestação de serviços e da Licença Ambiental das 
empresas prestadoras de serviços para a destinação dos RSS. (ANVISA, 2018)

Por que monitorar como é feito o transporte externo?

As empresas que realizam o transporte externo, seja de resíduos comuns, químicos ou biológicos, 

devem ter Licença Ambiental dentro da validade para exercer essa atividade. Esta licença é emitida 

por órgão competente para a empresa solicitante desde que esta preencha os requisitos necessários 

que a torne reconhecidamente competente para a atividade.

Deve utilizar técnicas e veículos que garantam a preservação das condições de acondicionamento 

e sua integridade, bem como a segurança dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. 

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Planejamento de Coleta Externa - Modelo no Apêndice J.

• Licenças Ambientais das empresas envolvidas de transporte 

externo dos RSS dentro do prazo de validade.

Dica!

A validade das Licenças Ambientais das empresas prestadoras de 

serviço deve ser acompanhada para que seja substituída quando 

vencida. 
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 3.6.9 Tratamento de RSS

O que é tratamento?

Tratamento é a etapa da destinação que consiste na aplicação de processo que modifi que as 

características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais, de dano ao meio ambiente ou à saúde pública. Os RSS 

que necessitam de tratamento estão defi nidos na legislação vigente. Por isso é importante conhecer 

os resíduos gerados, seus riscos e as formas e locais de tratamento indicadas para cada tipo, pois 

alguns RSS precisam ser tratados no local da geração e outros podem ser tratados fora do serviço. 

Nem todos os RSS precisam de tratamento antes da disposição fi nal ambientalmente adequada.

Por que monitorar o tratamento dos RSS?

O monitoramento do tratamento dos RSS é importante, pois o serviço gerador do RSS é responsável 

pelo resíduo gerado desde sua geração até a disposição fi nal ambientalmente adequada, mesmo 

que esta atividade seja terceirizada

Cabe ao serviço identifi car os RSS que necessitam de tratamento e descrever os procedimentos 

para o manejo adequado, incluindo as diferentes formas de tratamento para cada tipo, de acordo 

com as orientações defi nidas em normas técnicas e legislação municipal, estadual e federal. O 

procedimento adotado deverá ser o mais restritivo exigido nas legislações.

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Descrição dos RSS que precisam de tratamento, qual o 

tratamento de cada resíduo e qual empresa realiza cada 

tratamento.

• Planejamento da Coleta Externa - Modelo no Apêndice J.

Dica!

A validade das Licenças Ambientais das empresas prestadoras de 

serviço deve ser acompanhada para que seja substituída quando 

vencida. 
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 3.6.10 Disposição fi nal ambientalmente adequada de RSS

O que é disposição fi nal ambientalmente adequada?

É a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específi cas visando 

evitar danos ou riscos à saúde e segurança pública e minimizar os impactos ambientais adversos.

Por que monitorar a disposição fi nal?

O monitoramento da disposição fi nal ambientalmente adequada do RSS é importante para 

certifi car-se da disposição correta dos RSS.

O que deve ser evidenciado no PGRSS: 

• Planejamento da Coleta Externa - Modelo no Apêndice J.

• Licenças Operacionais (LOs) das empresas que realizam a 

disposição fi nal do RSS.

Dica!

A validade das Licenças Ambientais das empresas prestadoras 

de serviço deve ser acompanhadas para que sejam substituídas 

quando vencidas

 3.7 Indicadores para o Acompanhamento 
 da Efetividade da Implantação do PGRSS

Para acompanhar a efetividade das ações propostas no PGRSS, necessita-se de ferramenta de medição 

que evidencie os resultados. O uso de indicadores que nos permita acompanhar e avaliar a efi cácia da 

implantação do PGRSS é essencial neste processo.

O indicador ajuda a compreender a situação atual (onde se está), qual o caminho a ser 

seguido (como chegar) e qual a distância a ser percorrida para atingir a meta estabelecida 

(onde se deseja chegar). Um bom indicador ajuda a identifi car os problemas antes que eles 

ocorram e auxilia na sua solução. Para que um indicador seja efetivo, é necessário que seja 

relevante, refl ita o sistema que precisa ser conhecido, fácil de ser entendido e baseado em 

dados acessíveis (CARDOSO, 2004, p. 66).
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O que é Indicador de desempenho?

• Indicador é um índice de monitoramento de algo que pode ser mensurável.

• Indicadores de desempenho nos permitem manter, mudar ou abortar o rumo das ações, de 

processos, de atividades etc.

Dicas!

• O que não pode ser medido, não pode ser avaliado, muito 

menos corrigido. 

• A elaboração de gráfi cos com os resultados dos indicadores, ao 

longo do tempo, evidencia o comportamento do processo. 

Como vimos no início deste Manual, o PGRSS tem por objetivo o atendimento de quatro eixos:

• Minimização de resíduos na fonte geradora.

• Manejo seguro dos resíduos.

• Segurança e Saúde Ocupacional

• Proteção ao Meio ambiente

Casos esses sejam os objetivos do PGRSS é importante que se defi nam os indicadores que permitam a 

avaliação das ações que estão sendo desenvolvidas no gerenciamento dos resíduos, para avaliar se eles 

estão sendo alcançados no serviço.

É importante ressaltar que um indicador pode ser utilizado para a avaliação de mais de um objetivo, mas 

é fundamental que cada objetivo tenha pelo menos um indicador que possa ser usado para sua avaliação.

A seguir, apresentam-se sugestões de indicadores para compor o PGRSS e quais os objetivos a eles associados:

Quadro 1 – Sugestões de indicadores para compor o PGRSS e respectivos objetivos

Indicador Objetivo do PGRSS associado ao indicador

Quantidade (peso) por tipo de resíduo gerado / 
Número de bolsas de sangue coletadas.

Minimização de resíduos - Questões Ambientais - Manejo 
seguro

Avaliação da segregação de resíduos na origem
Manejo seguro - Questões Ambientais - Segurança e Saúde 
Ocupacional

Índice de acidentes de trabalho relacionados ao 
manejo dos resíduos

Segurança e Saúde Ocupacional

Índice de funcionários treinados no programa 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço, com 
ênfase em segregação

Minimização de resíduos - Questões Ambientais - Manejo 
seguro dos resíduos - Segurança e Saúde Ocupacional

Fonte: Autoria própria
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Após a defi nição dos indicadores é importante elaborar a Ficha de Qualifi cação dos Indicadores para avaliar 

se atendem aos objetivos propostos. No Apêndice K apresenta-se um modelo de Ficha de Qualifi cação 

dos Indicadores propostos para a avaliação do PGRSS.

Para garantir a melhoria contínua do processo de Gerenciamento de Resíduos é necessário o 

estabelecimento de metas a serem alcançadas para cada indicador proposto. 

A meta é o caminho para se alcançar o objetivo. Fornece a direção que se deseja seguir, deve ser 

quantifi cada, portanto, possível de ser medida. Deve estar relacionada com o tempo que se deseja atingir 

o valor estabelecido.

Dicas!

Para defi nir a meta:

• Buscar referências na literatura ou em outros serviços para 

defi nir a meta para cada indicador.

• A meta poderá ser também defi nida com base no 

acompanhamento mensal dos resultados por um período, até 

obter um histórico do índice no seu serviço que permita sua 

defi nição.

• Reavaliar a meta estabelecida para verifi car se é viável atingi-la 

de acordo com sua realidade.

• Redefi nir sua meta de acordo com sua realidade, se necessário.

• Sempre que os indicadores atingirem as metas, entendemos 

que o processo esta estável e com seus objetivos atendidos.

Como avaliar os resultados obtidos 

com o cálculo do indicador?

Após realizar o cálculo do indicador, analisar o valor obtido e comparar com a meta estabelecida: 

• Se não estiver de acordo com a meta:

- verifi car as causas e a necessidade de ações corretivas;

- se houver necessidade de ações corretivas, estabelecer um plano de ação para promover as 

melhorias necessárias para o alcance da meta.

• Se estiver de acordo com a meta estabelecida, não é necessário realizar um plano de ação.

Nos itens 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 e 3.7.4 apresentam-se diferentes indicadores, seus objetivos, metas e como 

calcular e avaliar os resultados.
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 3.7.1 Quantidade de resíduo por bolsa de sangue coletada

Este indicador tem por objetivo avaliar a quantidade (peso) da geração de resíduos em função 

do número de bolsas de sangue coletadas. Pode ser elaborado para os diferentes tipos de resíduo, 

conforme apresentado nos exemplos a seguir.

 3.7.1.1 Quantidade de resíduo do grupo A + E (biológico + 
perfurocortante) por bolsa de sangue coletada

Meta: defi nir com base em parâmetros a serem estabelecidos pelo serviço.

Dica!

Observar cuidadosamente o período de coleta dos dados, que deve 

ser o mesmo para a quantidade de resíduos gerados e de bolsas de 

sangue coletadas.

Procedimento: 

• Verifi car a quantidade de resíduos do grupo A + E (biológico + perfurocortante) gerado 

no período que será avaliado.

• Verifi car a quantidade de bolsas coletadas no mês avaliado com o setor responsável por 

esta informação.

• Realizar os cálculos do indicador.

• Avaliar os resultados obtidos e comparar com a meta estabelecida para este indicador.

• Quando o resultado não atingir a meta, verifi car as causas.

• Caso seja necessário, estabelecer um plano de ação para defi nir e implantar ações 

corretivas e promover as melhorias necessárias para o alcance da meta.

Periodicidade: mensal. 

Cálculo: peso total dos resíduos do grupo (A + E) gerado no mês avaliado, dividido pelo 

total de bolsas de sangue coletadas no mesmo mês.

Índice (A+E)=  Total mensal de resíduos do grupo (A + E)

              Total de bolsas de sangue coletadas
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Exemplo:

Índice de resíduo do grupo A + E, gerado em novembro, por bolsa de sangue coletada em 

novembro:

Índice (A+E) mês de novembro = 1.464 kg = 0,67 kg/bolsa
2.175 bolsas

Índice A+E = 0,67 kg/bolsa de sangue coletada

 3.7.1.2 Quantidade de resíduo do grupo D (comum) 
 por bolsa de sangue coletada

Meta: defi nir com base em parâmetros a serem estabelecidos pelo serviço.

Procedimento: 

• Verifi car a quantidade de resíduos do grupo D (comum) gerado no período que será 

avaliado.

• Verifi car a quantidade de bolsas coletadas no mês avaliado com o setor responsável por 

esta informação.

• Realizar os cálculos do indicador.

• Avaliar os resultados obtidos e comparar com a meta estabelecida para este indicador.

• Quando o resultado não atingir a meta verifi car as causas.

• Se necessário, estabelecer um plano de ação para defi nir e implantar ações corretivas e 

promover as melhorias necessárias para o alcance da meta.

Periodicidade: mensal. 

Cálculo: peso total dos resíduos do grupo D gerado no mês avaliado dividido pelo total de 

bolsas de sangue coletadas no mesmo mês.

Índice (D)= Total mensal de resíduos do grupo D

                    Total de bolsas de sangue coletadas
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Exemplo: 

Índice de resíduo do grupo A + E, gerado em novembro, por bolsa de sangue coletada em novembro:

Índice (D) mês de novembro =
1.053 kg

= 0,48 kg/bolsa
2.175 bolsas

Índice D = 0,48 kg/bolsa de sangue coletada

Dicas!

Se a meta estabelecida para o índice (A+E) é < ou = a 0,5 kg/bolsa 

de sangue coletada:

• Analisar o valor obtido para o indicador, comparando com a 

meta estabelecida. No exemplo descrito no item 3.7.1.1, com 

base na meta estabelecida, o índice para o grupo A+E está 

acima da meta. Neste caso, o que fazer? Como alcançar a meta?

• Avaliar as causas que podem interferir nos resultados antes de 

defi nir a necessidade de iniciar um plano de ação, pois alguns 

eventos podem causar o aumento pontual deste índice sem 

que haja necessidade de ações corretivas. Exemplo: aumento 

da quantidade de resíduos gerado em função do aumento da 

quantidade de hemocomponentes descartados por vencimento 

de validade. 

• Se não houver causas que justifi quem este aumento, deverá ser 

estabelecido um plano de ação visando ao alcance da meta.

• O acompanhamento mensal e a análise das causas são 

importantes para identifi car os desvios e a necessidade de 

ações corretivas.
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 3.7.2 Índice de segregação de resíduos na origem 

Objetivo: avaliar a porcentagem de áreas que segregam corretamente os resíduos.

Meta: defi nir com base em parâmetros a serem estabelecidos pelo serviço.

Procedimento: 

• Visitar as áreas do serviço.

• Avaliar o conteúdo de cada lixeira.

• Verifi car a conformidade do descarte de acordo com o preconizado nos procedimentos 

operacionais sobre segregação de resíduos e registrar em documento específi co, assinalando 

as áreas APROVADAS (segregação correta) e as REPROVADAS (segregação incorreta). No 

Apêndice L apresenta-se um modelo de documento para a Avaliação da Efetividade da 

Segregação de Resíduos.

• Calcular o percentual de áreas aprovadas e reprovadas.

• Avaliar os resultados obtidos e comparar com a meta estabelecida para este indicador.

• Quando o resultado não atingir a meta verifi car as causas.

• Se necessário, estabelecer um plano de ação para defi nir e implantar ações corretivas e promover 

as melhorias necessárias para o alcance da meta.

Periodicidade:  mensal

Cálculo de áreas aprovadas:

% áreas com segregação e aprovada= N.º de áreas aprovadas X 100
 N.º total de áreas visitadas

Exemplo:

% áreas com segregação e aprovada =
8 áreas aprovadas X 100

= 80%
     10 áreas visitadas

Neste caso, 80% das áreas foram aprovadas e 20% reprovadas.



64

Dicas!

• A avaliação de segregação com frequência mensal pode ser 

feita por amostragem, ou seja, visitar aproximadamente 10% 

do total de áreas em cada mês.

• Faça um planejamento para que ao longo do ano todas as 

áreas do serviço sejam visitadas pelo menos uma vez.

• Aprovar quando a segregação dos resíduos estiver correta e 

fi xar na porta da sala o selo de aprovação de segregação (100% 

de acertos).

• Reprovar quando houver erros na segregação (menos de 100% 

de acertos).

• Recomenda-se o registro fotográfi co quando houver erro na 

segregação.

 3.7.3 Índice de acidente de trabalho relacionado
 ao manejo de resíduos

Objetivo: avaliar a porcentagem de acidentes de trabalho causados pelo manejo de resíduos em 

relação ao número total de acidentes de trabalho do serviço.

Meta: 0%.

Dica!

Neste caso, a meta sempre deve ser zero, pois se busca a maior 

segurança possível dos profi ssionais envolvidos na atividade.

Procedimento:

• Realizar o levantamento dos acidentes de trabalho ocorridosno serviço.

• Selecionar o quantitativo destes acidentes que estejam correlacionadoscom o manejo de 

resíduos.

• Realizar os cálculos.

• Avaliar os resultados obtidos e comparar com a meta estabelecida para este indicador.

• Quando o resultado não atingir a meta verifi car as causas.

• Caso necessário, estabelecer um plano de ação para defi nir e implantar ações corretivas e 

promover as melhorias necessárias para o alcance da meta.
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Periodicidade: anual.

Cálculo: número de acidentes de trabalho relacionados com o manejo dos resíduos no ano, 

dividido pelo total de acidentes de trabalho ocorridos no serviço no ano, multiplicado por 100 

para obtenção do porcentual.

Índice =
N.º de acidentes de trabalho relacionados com resíduos ocorridos no ano X 100

N.º total de acidentes de trabalho

Exemplo:

Índice =
0 (acidentes de trabalho relacionados com resíduos ocorridos no ano) X 100

= 0
5 (de acidentes de trabalho)

 3.7.4 Índice de funcionários treinados no PGRSS

Objetivo: avaliar a porcentagem de funcionários treinados em gerenciamento de resíduos.

Meta: defi nir com base em parâmetros a serem estabelecidos pelo serviço.

Procedimento:

• Realizar o levantamento do quantitativo de funcionários treinados em gerenciamento de 

resíduos e a quantidade de funcionários que trabalham no serviço.

• Realizar os cálculos.

• Avaliar os resultados obtidos e comparar com a meta estabelecida para este indicador.

• Quando o resultado não atingir a meta verifi car as causas.

• Caso necessário, estabelecer um plano de ação para defi nir e implantar ações corretivas e 

promover as melhorias necessárias para o alcance da meta.

Periodicidade: anual.

Cálculo: número de funcionários treinados em Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 

dividido pelo total de funcionários do serviço, multiplicado por 100 para obtenção da porcentagem

.

               Índice = N.º de funcionários treinados X 100

         N.º total de funcionários
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Exemplo:

Índice =23 (funcionários treinados) X 100= 92%

25 (total de funcionários)

Dicas!

• Se a meta estabelecida é > ou = 90%:

• Analisar o valor obtido para o indicador comparando com 

a meta estabelecida.

• No exemplo anterior, com base na meta estabelecida, a 

porcentagem de funcionários treinados está dentro da meta 

que foi de no mínimo 90%.

• Se a meta não for atingida, estabelecer um plano de ação para 

promover as melhorias necessárias para o alcance dela.

 3.8 Medidas de controle integrado de vetores 
e pragas urbanas

 

O controle de vetores e pragas urbanas é um conjunto de ações preventivas e corretivas de monitoramento 

ou aplicação de produtos químicos específi cos, ou ambos, com periodicidade estabelecida, visando 

impedir de modo integrado que vetores e pragas urbanas se instalem ou se reproduzam no ambiente.

Os Serviços de Saúde devem dispor de processos defi nidos para controle destes animais, incluindo 

dispositivos contra entrada de animais sinantrópicos, que são espécies que interagem de forma negativa 

com a população humana, causando transtornos signifi cativos de ordem econômica ou ambiental, ou 

que representem riscos à saúde pública 

A Resolução n.º 52, de 22 de outubro de 2009, da Anvisa, dispõe sobre o funcionamento de empresas 

especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências. 

Deve ser de conhecimento do responsável pelo Gerenciamento dos Resíduos, ainda que os serviços sejam 

terceirizados.
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Ao realizar a contratação de empresas especializadas no Controle de Vetores e Pragas Urbanas, algumas 

normas devem ser avaliadas para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, minimizando os 

impactos ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de produtos saneantes desinfestantes, 

tais como:

• A empresa especializada somente pode funcionar depois de devidamente licenciada junto à 

autoridade sanitária e ambiental competente.

• A contratação de empresa de prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente pode ser efetuada com empresa especializada.

• O registro (Alvará Sanitário) é concedido pela Vigilância Sanitária local.

• Para empresas de outras cidades, é imprescindível a apresentação da licença sanitária da cidade 

de origem, e esta, por sua vez, deve ser apresentada à Vigilância Sanitária local.

• É vedada a realização de serviços por empresas de outros estados. Para que a liberação de 

serviço prestado por empresa de outro estado ocorra, o responsável técnico deverá comparecer 

à sede da Vigilância Sanitária (Visa) local, munido de toda a documentação para assinatura de 

termo de responsabilidade técnica e registro da empresa.

• Para a prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas somente podem ser 

utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas especializadas, ou 

de venda livre, devidamente registrado na Anvisa.

A empresa especializada deve fornecer ao cliente o comprovante de execução de serviço contendo, 

no mínimo, as seguintes informações:

I - Nome do cliente;

II - Endereço do imóvel;

III - Praga(s) alvo;

IV - Data de execução dos serviços;

V - Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;

VI - Grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

VII - Nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

VIII - Orientações pertinentes ao serviço executado;

IX - Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

profi ssional correspondente;

X - Número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e

XI - Identifi cação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, 

nome fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental 

com seus respectivos prazos de validade. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2009, Art. 20).
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 3.9 Segurança do trabalhador

Este item trata da segurança e da saúde dos profi ssionais que trabalham nos serviços de saúde. A legislação 

de referência é a NR-32, publicada em 11 de dezembro de 2005, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O que é a NR-32?

É a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho que tem por fi nalidade estabelecer as diretrizes 

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral. Recomenda que para cada situação de risco haja a adoção de medidas preventivas e a capacitação 

dos trabalhadores.

A responsabilidade da aplicação da NR-32 é compartilhada ou seja, aplica-se aos contratantes e aos 

contratados.

A seguir destacamos alguns itens da NR-32 importantes para o GRSS:

32.2.4 Das Medidas de Proteção

[...]

32.2.4.9.2 O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a 

realização da capacitação através de documentos que informem a data, o 

horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou 

capacitação profi ssional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos.”

[...]

32.2.4.17 Da Vacinação dos Trabalhadores

32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, 

gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite 

B e os estabelecidos no PCMSO (BRASIL, 2005).

É importante ressaltar que o controle de vacinação dos funcionários deve estar incluído no Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa contratada.
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 3.10 Apêndices do PGRSS

Os apêndices do PGRSS são o conjunto de documentos utilizados para auxiliar na operacionalização do 

gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Fornecem os dados e as informações para avaliação do 

processo de gerenciamento de RSS.

A seguir está a relação dos apêndices sugeridos neste trabalho com modelos de documentos. 

• Registro de Treinamento em Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

• Procedimento Operacional (PO)

• Classifi cação dos Resíduos Gerados no Serviço

• Quantidade de Recipientes para Descarte de RSS por Área

• Planejamento da Coleta Interna

• Fluxo de Coleta Interna 

• Leiaute de um Abrigo Externo de Resíduos

• Pesagem Diária de RSS

• Quantidade de RSS Coletados por Mês

• Planejamento de Coleta Externa

• Ficha de Qualifi cação de Indicadores

• Avaliação da Efetividade da Segregação de Resíduos

• Controle de Vacinação e Exames

A vantagem de ter estes documentos como apêndices é que facilita as revisões, pois nem sempre é 

necessário alterar todos os itens que compõem o PGRSS. É importante ressaltar que cabe a cada gestor 

defi nir a melhor forma de apresentação desse documento, tendo o cuidado de incluir todos os itens 

obrigatórios.

Conclusão

Assim, concluímos este capítulo que reúne todas as etapas para 

elaboração do PGRSS, orientações para elaboração de documentos 

e dicas para facilitar o entendimento de cada ação proposta.

Devido a mudanças nas legislações, alterações de processos de 

trabalho e introdução de novas tecnologias, recomendamos que 

anualmente seja realizada a revisão do PGRSS.
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Vencidas as etapas relacionadas à elaboração, à aprovação e à implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), os serviços colocam-se diante de um signifi cativo desafi o: 

Fazer as coisas acontecerem!

O que se traduz na incorporação do gerenciamento de resíduos à rotina dos serviços e processos 

organizacionais. 

 4.1 Ferramentas de Gestão: Qual Escolher?

Existem várias ferramentas que podem auxiliar na implantação e no gerenciamento de um processo de 

trabalho. Neste Manual, optamos por escolher uma ferramenta que, por ser largamente usada e de fácil 

compreensão, encaixa-se perfeitamente no processo.

O nome desta ferramenta é: Ciclo do PDCA ou Ciclo de Deming

O que é PDCA?

A sigla PDCA é um acrônimo para Plan (planejar), Do (executar), Check (verifi car) and (e) Act (agir), em inglês.

É uma metodologia para resolução de problemas, desenvolvido por meio de um passo a passo para 

o alcance de metas. Este método pode ser utilizado em qualquer atividade de forma a garantir a 

melhoria contínua, e é a base fundamental dos processos de gestão de qualquer tipo de organização, 

independentemente da área de atuação da empresa.

Como funciona o PDCA?

Na prática, o método é aplicado em quatro etapas:

Etapa 1: Planejamento das ações (Plan):

O planejamento das ações é feito para identifi car e organizar as atividades que devem ser realizadas, para 

defi nir quais são as mais urgentes, quanto custam, quem é o responsável por realizar cada ação. Nesta etapa 

deve ser feito o planejamento para obtenção dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação 

de recursos humanos envolvidos. Para tanto, elabora-se um Plano de Ação (PA), reunindo e organizando 

todas as atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa.
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Para a realização do PA é importante, primeiramente, que se tenha o diagnóstico da situação atual do 

serviço, que é realizado com o apoio de um questionário, conforme modelo apresentado no Apêndice M 

(Questionário para Diagnóstico da Situação Atual). Este questionário inclui o levantamento de informações 

sobre os aspectos ambientais, o manejo dos resíduos, a minimização de resíduos e a saúde ocupacional. 

Além do Questionário, outros documentos como POs, fl uxogramas, relatórios de avaliações anteriores etc., já 

existentes no serviço, também fornecem dados e informações necessários para o fechamento do diagnóstico.

Realizado o diagnóstico, é necessário estabelecer critérios para classifi cação de prioridades para os 

problemas encontrados. Sugerimos aqui que cada problema encontrado seja classifi cado como Crítico, 

Semicrítico ou Não Crítico:

Crítico = prioridade alta

Requisitos que, no serviço, não atendem à legislação vigente.

Exemplos: Falta de segregação adequada, falta de abrigo de resíduos, recipientes sem tampa 

e pedal para resíduos biológicos.

Semicrítico = prioridade média

Requisitos disponíveis, porém, não implementados nos serviços.

Exemplos: Coleta seletiva de resíduos

Não Crítico = prioridade baixa

Requisitos que precisam ser adequados e que diretamente não acarretem risco ambiental 

ou risco para a saúde do trabalhador.

Exemplos: há necessidade de troca de recipientes para a área administrativa, porém, os 

existentes podem aguardar para serem trocados posteriormente.

Concluído o Diagnóstico, elabora-se o Plano de Ação, e para a elaboração deste existem várias ferramentas. 

A que sugerimos é uma das mais usadas, e chama-se 5W2H.

O que é o 5W2H?

O nome desta ferramenta foi assim estabelecido por juntar as primeiras letras dos nomes (em inglês) 

que defi nem as diretrizes utilizadas neste processo. A seguir, pode-se ver cada uma delas e o que elas 

representam:
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(W) - WHAT - O QUE SERÁ FEITO (ETAPAS)

(W) - WHY - POR QUE SERÁ FEITO (JUSTIFICATIVA)

(W) - WHERE - ONDE SERÁ FEITO (LOCAL)

(W) - WHEN - QUANDO SERÁ FEITO (TEMPO)

(W) - WHO - POR QUEM SERÁ FEITO (RESPONSABILIDADE)

(H) - HOW - COMO SERÁ FEITO (MÉTODO)

(H) - HOW MUCH - QUANTO CUSTARÁ PARAFAZER (CUSTO)

O 5W2H é um checklist das ações que precisam ser realizadas, com o máximo de clareza possível, visando 

estabelecer o que será feito (etapas), porque (justifi cativa), onde (em qual área do serviço), quando (em 

qual período de tempo), quem (o responsável pela ação), como (o método) e quanto custará (custo).

Como utilizar o 5W2H?

Para utilizar a ferramenta é preciso que sejam identifi cadas as necessidades de melhorias ou problemas a 

serem avaliados, visando estabelecer um plano de ação para defi nir os 7 itens do 5W2H, conforme modelo 

apresentado na Figura 20. Para isso, é importante a participação de todos os profi ssionais envolvidos para 

se chegar a um consenso. É preciso também levar em conta os seguintes aspectos:

• Ter certeza de estar implementando ações sobre as causas do problema e não sobre seus efeitos.

• Ter certeza de que suas ações não tenham qualquer efeito colateral, caso contrário deverá tomar 

outras ações para eliminá-los.

• Propor diferentes soluções para os problemas analisados, certifi cando-se dos custos envolvidos 

e da real efi cácia de tais soluções.

Figura 20 - Modelo de Plano de Ação 5W2H 

Logotipodo Serviço Plano de Ação Data:

Plano de Ação para ........
Oque?
What?

Por quê?
Why?

Onde?
Where?

Quando?
When?

Quem?
Who?

Como
How?

Quanto
How Much?

Fonte:  Autoria própria
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Etapa 2: Execução das ações (Do)

Uma vez defi nido o Plano de Ação, passa-se a fase de execução das ações propostas.

Etapa 3: Avaliação de desempenho do processo GRSS (Check)

Nesta etapa é necessário avaliar o desempenho do processo a partir da análise da efetividade dos planos 

de ação e dos resultados dos indicadores de desempenho. 

Etapa 4: Atuação (Act)

Com base nas conclusões evidenciadas na avaliação dos indicadores, em caso de sucesso no resultado, é 

feita a padronização do processo para garantir que as boas práticas sejam reproduzidas. Já no caso de não 

alcance dos objetivos, mais uma vez o caminho será a defi nição de novas ações e estratégias, passando 

pelas quatro etapas do PDCA, utilizando-se de um novo plano de ação para solucionar o problema, 

fechando, assim, o ciclo do gerenciamento da rotina.

 4.2 Entendendo o Processo de Gerenciamento
 de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS)

Para entender melhor o processo de GRSS é importante saber que ele ocorre em duas etapas:

• Implantação do PGRSS.

• Operacionalização do processo de GRSS.

Na maioria dos serviços de saúde estas duas etapas ocorrem simultaneamente, mas é importante lembrar-

se de que elas são avaliadas de maneiras diferentes.

 4.2.1 Implantação do PGRSS

Este é o primeiro passo para a efetiva integração do gerenciamento de resíduos à rotina do serviço. 

É a execução das ações estabelecidas no PGRSS e no Plano de Ação.

 4.2.2 Operacionalização do processo de GRSS

Para que a etapa de operacionalização do processo de GRSS ocorra é imprescindível a manutenção 

das condições de implantação do PGRSS ao longo do tempo, e que estas sejam avaliadas 

periodicamente.
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O item 3.7 deste Manual estabelece quais indicadores deverão ser usados para a avaliação deste 

processo, mostra como calculá-los, e a quais eixos se referem e sugere que o serviço estabeleça 

metas para a avaliação da operação deste processo.

O processo do GRSS deverá ser avaliado periodicamente. Não há na legislação atual uma 

periodicidade defi nida para a avaliação do processo GRSS, no entanto recomendamos que seja 

feito anualmente.

 4.2.3 Avaliação do desempenho do Plano de Ação

Na elaboração do Plano de Ação são defi nidos objetivos, prazos e espera-se que os resultados 

atendam às expectativas e causem o impacto de acordo com o planejado. Por isso, não basta avaliar 

se a ação foi cumprida no prazo e dentro do custo esperado (desempenho), é preciso responder: 

• No Plano de Ação, as atividades planejadas estão atrasadas, paralisadas ou dentro do prazo 

estabelecido?

• Como está o desempenho do planejado x realizado? 

• Como está o custo?

• A ação executada promoveu o impacto ou o resultado esperado?

Esta última pergunta leva à análise mais importante em um Plano de Ação, ou seja, avaliar se as 

ações desenvolvidas foram efi cazes. Por exemplo: responder se após a ação de capacitação dos 

colaboradores, realizada no prazo e dentro dos custos planejados, houve melhoria na segregação 

dos resíduos descartados.

 4.2.4 Avaliação dos indicadores de desempenho

Na avaliação dos indicadores devem-se considerar as dimensões do desempenho e as tendências 

dos resultados.

Na avaliação da dimensão do desempenho algumas perguntas-chave devem ser feitas para 

comparar o resultado alcançado com a meta estabelecida, como, por exemplo:

• Qual foi o desempenho em relação ao que era esperado? 

• Os resultados foram abaixo, acima ou no alvo da meta? 

• Quais as razões deste desempenho?
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O desempenho também pode ser analisado confrontando os resultados alcançados no período com os 

resultados de períodos anteriores (se houver série histórica). Por fi m, outra importante possibilidade de 

análise do desempenho é avaliar os resultados alcançados, em comparação com os resultados de outros 

serviços ou mesmo organizações consideradas de excelência na prática de GRSS (Benchmarking). 

Na Figura 21 apresenta-se um exemplo de gráfi co que permite a avaliação da porcentagem de áreas 

com segregação adequada de resíduos, no período de 2008 a junho de 2011, comparando com a meta 

estabelecida para o ano de 2011.

Figura 21 - Gráfi co comparativo de resultados obtidos no Serviço com 
a meta estabelecida e o benchmarking

Fonte: Autoria própria. 

 

Além da avaliação da efetividade das ações de GRSS, e com acompanhamento através de indicadores, o 

gestor deve avançar para alcançar uma avaliação de caráter mais sistêmico, integrando outros indicadores 

com possíveis relações de causa e efeito. 

Comparando-se, por exemplo, os três indicadores apresentados na Figura 22, pode-se considerar, em 

termos de hipótese, que a evolução das horas de treinamento impactou o aumento do percentual das áreas 

com segregação correta. Ao mesmo tempo, a análise do percentual de acidentes do trabalho relacionados 

ao manejo de resíduos indicando aumento pode sinalizar crescimento real das ocorrências, o que seria um 

contraponto ao aumento da capacitação, ou mesmo aumento das notifi cações de ocorrências antes não 

registradas, o que seria um efeito da capacitação. 
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Figura 22 - Comparação de indicadores e as suas relações para avaliação de desempenho

Fonte: Autoria própria.

Com base nas conclusões extraídas das avaliações dos indicadores, em caso de sucesso no resultado, é feita 

a padronização do processo para garantir que boas práticas sejam repetidas. Já no caso de não alcance dos 

objetivos, mais uma vez o caminho será a defi nição de novas ações e estratégias, passando pelas quatro 

etapas do PDCA até implementar um plano de ação consistente o bastante para resolver o problema. 
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Apêndice A: Modelo de Registro de Treinamento 

Treinamento:

Conteúdo programático:

Ministrante:

Local:
Carga 
Horária:

Data: Horário:

Avaliação Efi cácia: (     ) Sim    (     ) Não         Data: ____/____/______

Nome Completo do Participante
Setor/
Instituição

Assinatura
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Apêndice B: Modelo de Procedimento Operacional - PO

Roteiro para elaboração de procedimentos operacionais

Os seguintes tópicos devem ser incluídos na elaboração dos Procedimentos Operacionais. 

Obs.: Nos serviços em que existe um Sistema de Qualidade deve ser utilizado o modelo defi nido para 

elaboração dos procedimentos operacionais.

- Título: Descrever brevemente o assunto do PO com frases curtas. Geralmente, é incluído no cabeçalho 

do documento.

- Objetivo: Explicar o que se pretende com o procedimento usando, preferencialmente, verbos no infi nitivo. 

- Aplicação: Defi nição do local ou atividade em que o PO será aplicado.

- Defi nições e siglas: Item destinado à defi nição de termos cujo signifi cado se deseja esclarecer e que 

são incomuns às pessoas envolvidas no processo. Evite colocar termos que não são citados no corpo do 

procedimento.

- Responsabilidades: Defi nir as responsabilidades na execução do procedimento operacional.

- Materiais: Descrever os materiais necessários para a execução da atividade, quando necessário. 

- Procedimento: Neste item deve ser feita a descrição das atividades que serão realizadas, com o passo a 

passo sequencial, com linguagem objetiva e compatível com o público-alvo do procedimento. 

- Registros: Quando houver a necessidade de registrar as ações realizadas, defi nir em qual formulário 

deverá ser feito este registro.

- Observações: Inclua orientações complementares ao procedimento.

- Referências: Cite as fontes de informações utilizadas para a elaboração do PO e outros documentos a 

ele relacionados (manuais, outros POs, anexos, bibliografi as, documentos legais etc.).

- Controle de alterações: Informe a revisão, a data, o autor e o motivo das alterações ocorridas. A 

fi nalidade deste campo é guardar o histórico de alterações e assegurar a utilização da versão mais atual do 

documento, evitando a execução de práticas já ultrapassadas.
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Exemplos de procedimentos operacionais

Exemplo 1:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL N.º NNNN

MANEJO DE RESÍDUOS COMUNS NÃO RECICLÁVEIS

1. Objetivo

Estabelecer a sistemática do manejo dos resíduos comuns não recicláveis.

2. Aplicação

Aplica-se ao manejo dos resíduos comuns não recicláveis.

3. Defi nição

- Resíduos comuns não recicláveis: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico 

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

- orgânicos: restos alimentares; 

- inorgânicos: toco de cigarro, papel carbono, fotografi as, papéis plastifi cados, fi tas e etiquetas adesivas, 

papel parafi nado, cerâmica e porcelana; cristais; utensílios de vidro temperado, pirex e marinex; esponjas 

de aço, resíduos de varrição do jardim e pequenas podas, papel-toalha, guardanapos, papel higiênico.

4. Responsabilidades

Gerentes de resíduos, funcionários das áreas geradoras de resíduos, funcionários da limpeza.

5. Procedimento

- Descrição dos resíduos 

- orgânicos: restos alimentares; 

- inorgânicos: toco de cigarro, papel carbono, fotografi as, papéis plastifi cados, fi tas e etiquetas adesivas, 

papel parafi nado, cerâmica e porcelana; cristais; utensílios de vidro temperado, pirex e marinex; esponjas 

de aço, resíduos de varrição do jardim e pequenas podas, papel-toalha, guardanapos, papel higiênico.

- Coletores com saco plástico preto
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- Segregação e Acondicionamento na origem:

- Responsabilidade: funcionários das áreas

- Procedimento: 

- descartar os resíduos na lixeira;

- solicitar a troca do saco plástico quando preencher até 2/3 da capacidade.

- Coleta, transporte interno, pesagem e armazenamento no abrigo externo de resíduos:

- Responsabilidade: funcionário da Limpeza

- Horário: 1 x/dia e sempre que necessário

- Frequência: diária

- Procedimento: de acordo com procedimento operacional sobre coleta, transporte interno, pesagem 

e armazenamento no abrigo externo de resíduos.

- Simbologia de identifi cação: 

- Coleta e Transporte Externo: 

- Responsabilidade: empresa terceirizada YYYY

- Horário: 19h

- Frequência: diária

- Disposição Final: Aterro Sanitário ZZZZ

6. Registro

Não se aplica.

7. Observações:

- A classifi cação dos resíduos em Grupos segue a Resolução Anvisa RDC nº 222 de 29 de março de 2018, 

e Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005.

8. Referências: 

- RDC nº 222/2018.



85

9. Controle de alterações:

REVISÃO DATA FINALIDADE

Exemplo 2:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL N.º NNNN
COLETA INTERNA, TRANSPORTE INTERNO, PESAGEM E ARMAZENAMENTO

 EXTERNO DE RESÍDUOS

1. Objetivos

Estabelecer a sistemática para a coleta interna, transporte interno, pesagem e armazenamento externo do 

resíduo gerado.

2. Aplicação

Aplica-se à coleta interna, transporte interno, pesagem e armazenamento dos resíduos.

3. Defi nições:

Coleta interna: é a retirada do resíduo do local de geração.

Transporte interno: é o transporte do RSS dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento 

temporário ou armazenamento externo.

Pesagem: é a verifi cação do peso do resíduo coletado.

Armazenamento externo dos resíduos: é o armazenamento em abrigo externo de resíduo.

4. Responsabilidades

Profi ssionais de limpeza.

5. Materiais (Observação: em alguns procedimentos operacionais devem ser descritos os materiais 

necessários para a realização da atividade)

- Carro de coleta de resíduo de acordo com o tipo de resíduo.

- EPIs: luvas de borracha, avental impermeável, máscara 4 camadas, óculos de proteção, sapato fechado.

- Sacos e coletores para reposição.

- Produto para limpeza e desinfecção dos carros de coleta de resíduos.
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6. Procedimento 

6.1 Coleta de resíduos em coletores de perfurocortantes:

- Verifi car se as caixas foram fechadas e lacradas pelas áreas.

- Não retirar as caixas que não estiverem lacradas.

- Colocar as caixas no carro de coleta de resíduo e fechar o carro.

- Transportar até o Abrigo Externo de Resíduo, seguindo o fl uxo de coleta, com o carro fechado.

6.2 Coleta de resíduo acondicionados em sacos plásticos:

- Unir as bordas da boca do saco plástico e fechar com um nó.

- Ter cuidado para não aspirar o ar que sai do saco plástico no seu fechamento.

- Retirar o saco plástico das lixeiras, colocar no carro coletor e fechar o carro.

- Substituir o saco plástico retirado da lixeira por outro da mesma cor.

- Após a coleta de todos resíduos, transportar até o Abrigo Externo de Resíduo, seguindo o fl uxo 

de coleta, com o carro fechado.

- Depositar os resíduos no abrigo separando os recicláveis, não recicláveis e biológicos de acordo 

com o tipo.

6.3 Coleta de resíduos em galões:

- Verifi car se a tampa do galão esta rosqueada corretamente.

- Não retirar os galões que não estiverem com a tampa rosqueada.

- Colocar os galões no carro de coleta de resíduo e fechar o carro.

- Transportar até o Abrigo Externo de Resíduo, seguindo o fl uxo de coleta, com o carro fechado.

6.4 Pesagem de resíduos:

- Pesar diariamente todos os sacos plásticos e caixas com resíduo.

- Pesar separadamente cada tipo de resíduo.

6.4.1 Pesagem com o carrinho: 

- Manter no carro de coleta os resíduos do mesmo tipo.

- Pesar o carrinho com os resíduos (peso total).

- Subtrair o peso do carrinho do peso total, de acordo com a fórmula: 

Peso do resíduo (kg) = Peso total (kg) (carrinho + resíduos) - Peso do carrinho vazio* (kg)

*Peso do carrinho vazio = verifi car o peso de cada carro coletor

- Anotar o peso do resíduo na Planilha de Pesagem Diária (Anexo I).
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6.4.2 Pesagem sem carrinho:

- Colocar o saco plástico com os resíduos sobre a balança.

- Verifi car e anotar o peso na planilha.

6.5 Armazenamento no Abrigo Externo de Resíduos: 

- Após a pesagem depositar os sacos plásticos nas respectivas áreas, separando os diferentes tipos.

- Não jogar ou arremessar os sacos plásticos, caixas e galões.

6.6 Limpeza do carro de coleta e de EPIs

- Realizar diariamente a limpeza e a desinfecção do carro coletor.

- Colocar o carro coletor na área destinada para guarda de carros de coleta limpos.

- Proceder a limpeza das botas e avental com as mãos enluvadas.

- Limpar as luvas, retirar, secar e guardar.

- Lavar as mãos com água e sabão.

7. Registro:

- Planilha de Pesagem Diária de Resíduos

8. Observações:

- O profi ssional que realiza a coleta de todos os tipos de resíduos deve usar EPI.

- Pesar os resíduos sempre na mesma balança.

- Atender à solicitação das áreas para retirar o resíduo de lixeiras quando atingirem a capacidade máxima, 

sempre que necessário.

9. Referências:

- RDC nº 222/2018

- NR 32/2005

10. Controle de alterações: 

REVISÃO DATA FINALIDADE
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Apêndice C: Modelo de Classifi cação 

dos Resíduos Gerados no Serviço

DESCRIÇÃO DOS RSS GERADOS CLASSIFICAÇÃO

- Sobras de amostras de sangue, bolsas de 
hemocomponentes, meios de cultura e outros.

Grupo A - Biológicos - Subgrupo A1

- Materiais com presença de matéria orgânica 
gerados na assistência ou nos laboratórios como 
gazes, luvas, esparadrapo e outros.

Grupo A - Biológicos - Subgrupo A4

- Reagentes de laboratório contendo 
hidrocarbonetos, organo-halogenados, 
compostos nitrogenados, compostos sulfurados, 
organofosforados, organometálicos, sais, ácidos, 
bases, resíduos não incineráveis, medicamentos 
vencidos, resíduos de quimioterápicos, lâmpadas, 
pilhas, baterias e outros. 

Grupo B - Químicos

- Sobras de alimentos, papel-toalha e papel 
higiênico usado, guardanapo usado, absorventes e 
outros.

Grupo D - Não recicláveis

- Papel, plástico, vidro, metal e outros. Grupo D - Recicláveis

- Agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, 
limas endodônticas, lâminas de bisturi, lancetas, 
tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, 
espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados 
no laboratório  como pipetas, tubos de coleta de 
sangue, placas de Petri e outros.

Grupo E - Perfurocortante
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Apêndice D: Quantidade de coletores, insumos, carros coletores para 

coleta interna e de coletores para armazenamento externo para a 

operacionalização do PGRSS

Apêndice D1: Quantidade e capacidade de coletores por área e por tipo de resíduo

ÁREAS
QUANT.

DE 
COLETORES

COLETORES SIMBOLOGIA

TIPO DE 
RESÍDUO

QUANT.
VOLUME

(Litro)
TIPO

Portaria 3
Resíduo 
Comum

3 50 L

Banheiro 
portaria

1
Resíduo 
Comum

1 100 L

Recepção/
Sala de Espera

Doador
2

Resíduo 
Comum

1 50 L

1 50 L

Banheiros e 
lavatório
recepção

3
Resíduo 
Comum

3 50 L

Cadastro 1
Resíduo 
Comum

1 50 L

Triagem 
Hematológica 

I e II
6

Resíduo 
Comum

2 50 L

Resíduo 
Infectante

2 50 L

Resíduo
Perfurocortante

2 7 L

Atendimento 
ao 

Doador/ 
sangue/
medula

3

Resíduo 
Comum

2 50 L

Coletor para 
papel (azul)

1 50 L

Triagem 
Clínica 

1
Coletor para 
papel (azul)

1 50 L

Copa de 
doadores

2

Resíduo 
Comum

2 50 L

Coletor para 
plástico 

(vermelho)
1 50 L
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Apêndice D2: Quantidade de coletores e de insumos 

para a coleta interna 

Apêndice D3: Quantidade de carros para coleta interna 

de RSS e de containeres no Abrigo Externo 

Tipo de Resíduo

Quantidade de carros para coleta interna
Quantidade no Abrigo Externo contain-

er por tipo de resíduo

96 
litros

120 
litros

240 
litros

600 
Litros

Contêiner 
500 litros

Contêiner 
1000 litros

Resíduo Comum 4 2

Resíduo Infectante 2 1 1 2

Resíduo Reciclável 1 2 1

Resíduo Químico 1

Armazenamento no Abrigo de Resídu-
os Químicos de acordo com o tipo de 
resíduo e forma de acondicionamento 

recomendada

Quant. de
Coletores 

Tipos
Resíduos

Coletor 
de

50 L 

Coletor 
de

100 L

Coletor 
para reci-

cláveis 
50 L

(papel)

Coletor 
para reci-

cláveis
50 L

(plástico)

Insumos

Coletor para 
Perfurocortante

7 L

Saco  
Branco

50 L

Saco 
Pre-
to

50 L

Saco 
Preto
100 L

Saco 
azul 
50 L

Saco 
vermelho 

50 L

Resíduo Comum 14 1 14 1

Resíduo 
Reciclável

3 1 - - - - 3 1

Resíduo 
Infectante

1 1 - - - -

Resíduo 
Perfurocortante

- - - - 1 - - - - -
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Apêndice E: Planejamento da Coleta Interna (tipo de RSS, horário e 

frequência de coleta, EPIs utilizados e características  dos carros coletores)

GRUPO
RESÍDUOS

HORA 
DA 

COLETA
FREQUÊNCIA

EPI
UTILIZADO

CARROS COLETORES

Quantidade 
/ capacidade

Características

A e E
Infectante

10h
18h

Diária

Avental impermeável; 
Touca descartável; 

Máscara descartável PFF2;
Óculos de proteção;

Luvas borracha nitrílica;
Sapato de segurança ou 

Botas.

 4 carros com 
capacidade 
para 240 Lt.

Exclusivo para 
infectantes; 

fechados; com 
tampa; feitos de 
material lavável, 

com símbolo 
de material 
infectante.

A
bolsas de hemo-

componentes
19h

B
Químicos

Manhã Quinzenal

Avental impermeável; 
Touca descartável; 

Máscara descartável PFF2;
Óculos de proteção;

Luvas borracha nitrílica;
Sapato de segurança ou 

Botas.

1 carro com 
capacidade 
para 240 L

Exclusivo para 
químicos; 

fechado; com 
tampa; feito de 
material lavável

identifi cado 
com símbolo de 
resíduo químico.

D
Não reciclável 

E
Não infectante

11h
19h

Diária

Avental impermeável; 
Touca descartável; 

Máscara descartável PFF2;
Óculos de proteção;

Luvas borracha nitrílica;
Sapato de segurança ou 

Botas.

1 carro com 
capacidade 

de 240 L

Exclusivo para 
resíduo NR

fechados, com 
tampa,feito de 
material lavável 

identifi cado 
com símbolo 

de material não 
reciclável.

D
Reciclável

19h Diária

Avental impermeável; 
Touca descartável; 

Máscara descartável PFF2;
Óculos de proteção;

Luvas borracha nitrílica;
Sapato de segurança ou 

Botas.

1 com 
capacidade 

de 240 L

Exclusivos para 
recicláveis, 

fechados, com 
tampa,feito de 
material lavável 

identifi cado 
com símbolo de 

material reciclável.
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Apêndice F: Fluxo de Coleta Interna

Apêndice G: Leiaute de um Abrigo Externo de RSS
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Apêndice H: Planilha - Pesagem Diária de RSS

Ano Mês Grupo

XXX XXX XXX

Dia
Peso ( kg)

Manhã Tarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total por Turno
Total Mensal
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Apêndice I: Planilha - Quantidade de RSS Coletados por Mês

Ano: _________________

PESOS 
RESÍDUOS (KG)

Grupos A + E Grupo B Grupo D (NR)
Grupo D 

(R)
Grupo E

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total
Anual
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Apêndice L: Avaliação da Efetividade da Segregação de Resíduos

ÁREAS
RESÍDUO
COMUM

RESÍDUO
RECICLÁVEL

RESÍDUO
INFECTANTE

RESÍDUO
PERFUROCORTANTE

RESÍDUO
QUIMICO

Banheiro 
Recepção

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Recepção 
de Doador

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Triagem
 Hematológica

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Triagem 
Clínica

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Sala de Coleta 
de sangue de 

Doadores

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Sala
Recuperação

do Doador

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Cantina
Doador

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Sala de
Aférese

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Laboratório 
Fracionamento

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Chefi a
Fracionamento

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Laboratório 
Sorologia

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Laboratório 
Imuno-

Hematologia

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

(   ) Aprovado
(   ) Reprovado

Data:________/__________/______                                                                Avaliadores:
                                                                                                                                        1. _________________________
                                                                                                                                        2. _________________________ 

Motivo da reprovação:
(Colocar o nº correspondente ao lado do item reprovado)

(1) Resíduo comum misturado com resíduo reciclável
(2) Resíduo comum misturado com resíduo infectante
(3) Resíduo comum misturado com resíduo perfurocortante
(4) Resíduo comum misturado com resíduo químico
(5) Resíduo reciclável misturado com resíduo infectante
(6) Resíduo reciclável misturado com resíduo perfurocortante
(7) Resíduo reciclável misturado com resíduo químico
(8) Resíduo infectante misturado com resíduo perfurocortante
(9) Resíduo infectante misturado com resíduo químico
(10) Resíduo perfurocortante misturado com resíduo químico

Nº de áreas visitadas:________
Nº de áreas aprovadas:______ 
Nº de áreas reprovadas:_____
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Apêndice M: Questionário para Diagnóstico da Situação Atual

(aspectos ambientais, do manejo de resíduos, da minimização de 

resíduos e da saúde ocupacional)

A - Aspectos Ambientais

Avaliação da estrutura

Responda os itens abaixo com a seguinte legenda:
Sim = S
Não = N
Não se Aplica = NA

Comentário: Caso necessário, utilize a numeração ao lado da pergunta para identifi car o 
comentário.

A1 - Captação e Distribuição de água
1. O estabelecimento verifi ca se há perdas de água por vazamentos?
2. Os reservatórios são completamente vedados?
3. É realizada a manutenção periódica dos reservatórios?
4. O estabelecimento faz análise da qualidade da água periodicamente?
5. O estabelecimento controla o consumo de água mensalmente?
Comentários:

A2 –Efl uentes gasosos

Os efl uentes gasosos (gases, vapores) emitidos pelo estabelecimento são manuseados 
de forma adequada?
(Ex.: Cabine de segurança)
Comentários:

A3 –Efl uentes líquidos
1. O município possui rede de esgoto tratada?
2. O estabelecimento está ligado à rede municipal de esgoto?
3. O estabelecimento possui tratamento interno de efl uentes líquidos?
4. O estabelecimento faz análise de qualidade dos efl uentes líquidos periodicamente?
5. Existe a manutenção periódica do sistema de tratamento de efl uentes líquidos?
Comentários: 
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A 4 - Resíduos Sólidos

A 4.1 - Resíduo Comum
1. Existe coleta seletiva* no município do estabelecimento?
2. Existe no serviço a segregação (separação) de resíduos recicláveis (papel, plástico, 
vidro e metal) e dos orgânicos (sobra e alimentos, frutas, verduras etc.)?
3. A embalagem (saco plástico) para segregação dos resíduos comuns está conforme 
a legislação?
4. O abrigo externo para armazenagem dos resíduos comuns está conforme 
legislação?
5. O transporte externo do resíduo comum é realizado por empresa licenciada para 
esta atividade?
6. A disposição fi nal do resíduo comum é feita em aterros sanitários?
Comentários:

*Coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes (papéis, plásticos, vidros e 

metais) e os orgânicos (sobras de alimentos, frutas e verduras), previamente separados nas próprias fontes 

geradoras, com a fi nalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo.

A 4.2 - Resíduo Biológico
1. A segregação de resíduo biológico é feita por grupos, de acordo com a classifi cação da 
legislação vigente?
2. A embalagem (saco plástico ) para segregação dos resíduos biológicos  está conforme a 
legislação?
3. O abrigo externo para armazenagem dos resíduos biológicos está conforme legislação?
4. O transporte externo do resíduo biológico é feito por empresa licenciada?

5. O tratamento dos resíduos biológicos é feito por processo/empresa validado/licenciada?

6. A disposição fi nal do resíduo biológico é feita em aterros sanitários?
Comentários:

A 4.3 –Resíduo Químico
1. A segregação de resíduo químico é feita por grupos, de acordo com a classifi cação da 
legislação vigente?
2. A embalagem para segregação do resíduo químico está conforme a compatibilidade do 
resíduo?
3. O local para armazenagem dos resíduos químicos está conforme  legislação?
4. O transporte de resíduo químico é realizado por empresa licenciada para esta atividade? 
5. O tratamento dos resíduos químicos, quando necessário, é feito por processo/empresa 
validado/licenciada?
6. A disposição fi nal do resíduo químico não incinerável ou após incineração é feita em 
aterros classe I?
Comentários:
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A 4.4 - Resíduo perfurocortantes
1. A segregação dos resíduos perfurocortantes é feita de acordo com a legislação?
2. A embalagem para segregação dos resíduos perfurocortantes está conforme a legislação?
3. O abrigo externo para armazenagem dos resíduos perfurocortantes está conforme 
legislação?
4. O transporte dos resíduos perfurocortantes é realizado por empresa licenciada para esta 
atividade? 
5. O tratamento dos resíduos perfurocortantes é feito por processo / empresa validado / 
licenciada?
6. A disposição fi nal do resíduo perfurocortante é feita em aterros sanitários?
Comentários:

A 5 - Sistema de gestão
O estabelecimento possui um sistema de gerenciamento 
dos resíduos gerados em suas atividades?
1. O estabelecimento possui um profi ssional designado conforme legislação para exercer a 
função de responsável pela elaboração e implantação do PGR?
2. O estabelecimento possui PGRSS documentado?
3. O estabelecimentopossui PGRSS implantado?
4. Existem indicadores de acompanhamento da implantação do PGRSS atualizados?
5. Existe uma equipe ou comissão responsável pelas questões ambientais e segurança 
ocupacional? 
6. Existem procedimentos operacionais (POs) inseridos na rotina do estabelecimento que 
descrevem os procedimentos para o manejo adequado de cada tipo de resíduo?
7. Existe controle diário de pesagem do resíduo comum e biológico?
8. Existem planilhas, quadros e tabelas necessários a operação do PGRSS ?

9. Existe plano de contingência no caso de acidentes com substâncias  perigosas na unidade?

10. Existe fl uxo das coletas de resíduos documentado?
11. Existe mapa de localização dos coletores de resíduos com defi nição de tipo, tamanho e 
quantidades?
12. Existe programa de treinamento continuado para os funcionários da equipe de coleta/
limpeza relativo ao manejo dos resíduos dos serviços de saúde?
13. Existe programa de treinamento continuado para todos os funcionários do serviço 
relativo ao manejo dos resíduos dos serviços de saúde com foco em segregação?
14. Existem as licenças ambientais atualizadas das empresas que prestam serviços de coleta, 
tratamento e disposição fi nal dos resíduos do serviço?
Comentários:

B - Manejo dos Resíduos

Sim = S
Não = N
Em Andamento = EA
Não se aplica = NA
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B1 - Segregação
Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, biológicas, estado físico e os riscos envolvidos.
1. Os funcionários possuem treinamento sobre segregação de resíduos?
2. Os recipientes existentes são sufi cientes e adequados para segregar os resíduos nos locais 
onde estes são gerados?
3. É feito monitoramento periódico da segregação na origem?
Comentários:

B2 -Identifi cação
Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 
sacos, coletores, carros coletores e locais de armazenamento, fornecendo informações para 
correto manejo dos resíduos.
1. O Grupo A, resíduos biológicos, é identifi cado pelo símbolo de risco biológico?
2. O Grupo B é identifi cado por meio do símbolo de risco associado e com discriminação de 
substância química e frases de risco?
3. O Grupo D, resíduos comuns, é identifi cado com uso de expressões e cores distintas, e de 
acordo com o defi nido pelos órgão públicos de sua região?
4. O Grupo E é identifi cado de acordo com risco associado (risco biológico, químico ou 
radiativo)?
Comentários:

B3 - Acondicionamento
Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos e/ou coletores. A capacidade 
dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo 
de resíduo. 
1. Os sacos plásticos para acondicionamento dos resíduos são feitos de materiais resistentes 
à ruptura e vazamento, impermeáveis e suportam os limites de peso especifi cados para cada 
saco?

2. Os coletores que contêm os sacos são sufi cientes, feitos de material lavável, resistente à 
punctura, à ruptura e ao vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato 
manual (resíduos biológicos), com cantos arredondados e resistentes ao tombamento e 
identifi cados com simbologia adequada?

3. Os resíduos líquidos são acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que 
garanta a contenção do RSS e identifi cados?

4. Os resíduos perfurocortantes ou escarifi cantes - Grupo E - são acondicionados 
separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, 
estanques, resistentes à punctura, à ruptura e ao vazamento, impermeável, com tampa e 
identifi cados com simbologia adequada?
Comentários: 
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B4 - Coleta e transporte interno
A coleta e o transporte interno dos resíduos consistem no traslado dos resíduos dos pontos 
de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, 
com a fi nalidade de disponibilização para a coleta externa. 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.

1. A coleta é feita separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes (carros) 
específi cos a cada grupo de resíduos?
2. Existem funcionários, números de carros de coletas, EPIs e outras ferramentas necessárias 
para a coleta interna em quantidade sufi ciente para atender à demanda do serviço gerador ?
3. Os equipamentos para transporte interno (carros de coleta) são sufi cientes e constituídos 
de material rígido, lavável, impermeável, providos de tampa articulada ao próprio corpo do 
equipamento, cantos e bordas arredondados e identifi cados com o símbolo correspondente 
ao resíduo nele contido? 
4. Os funcionários que fazem a coleta interna, terceirizados ou não, recebem treinamento 
adequado para esta atividade? 
Comentários:

B5 - 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 apresentação 
para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição 
direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de 
acondicionamento.
1. A distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifi ca o armazenamento 
temporário?
2. A sala para armazenamento temporário possui a identifi cação “Sala de Resíduos”?
3. A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos tem pisos e paredes lisas 
e laváveis, seu piso é resistente ao tráfego dos recipientes coletores? 
4. A sala possui iluminação artifi cial, ventilação e área sufi ciente para armazenar, no mínimo, 
dois recipientes coletores?
5. A sala possui ponto de água e ralo sifonado com tampa escamoteável (abre e fecha) para 
melhor higienização do local?
Comentário:

B6 - Armazenamento externo (abrigo e higienização)
O armazenamento externo consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo, em 
recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo para cada grupo de resíduos e com 
acesso facilitado para os veículos coletores.
1. Existe um abrigo externo para armazenamento dos resíduos antes da coleta externa?
2. Existe local específi co para limpeza e higienização dos equipamentos utilizados no manejo 
dos resíduos?
3. Existe balança e local para pesagem dos resíduos?
4. Os resíduos estão acondicionados por grupo em ambiente físico, distintos dentro do abrigo 
externo e devidamente identifi cados? 
5. O abrigo externo de resíduos atende a legislação RDC nº 222 e RDC nº 50?
Comentários:
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B7 - Coleta e transporte externo

A coleta externa consiste na remoção dos resíduos do abrigo de resíduos (armazenamento 
externo) até a unidade de tratamento ou disposição fi nal, utilizando técnicas que garantam 
a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 
população e do meio ambiente. Deve estar de acordo com as regulamentações do órgão de 
limpeza urbana.

1. Cite nos comentários, quais são as empresas coletoras para cada tipo de resíduos e se elas 
apresentam Licença Ambiental atualizada para a atividade contratada em conformidade com 
as orientações do órgão ambiental.
2. A coleta e o transporte externo são realizados por veículos específi cos e identifi cados por 
tipo de resíduos?
Comentários: 

B8 - Tratamento de resíduos
Tratamento é a etapa da destinação que consiste na aplicação de processo que modifi que as 
características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco 
de dano ao meio ambiente ou à saúde pública (ANVISA, 2018).
1. O tratamento dos resíduos biológicos atende ao Nível III de inativação microbiana?
2. Os resíduos do Grupo B, que requerem tratamento prévio à disposição fi nal, são tratados em 
equipamentos adequados e com procedimentos validados?

3. No caso do tratamento dos resíduos do estabelecimento ser feito por terceiros, as empresas 
que o realizam apresentam Licença Ambiental atualizadas para a atividade contratada em 
conformidade com as  orientações do órgão ambiental?
Comentários: 

B9 - Disposição fi nal
É a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específi cas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos(ANVISA, 2018)
1. A disposição fi nal dos resíduos do Grupo A e E é feita em aterro sanitário, devidamente 
licenciado pelo órgão ambiental competente? 
2. A disposição fi nal dos resíduos do Grupo D é feita em aterro sanitário, devidamente 
licenciado pelo órgão ambiental competente? 
3. A disposição fi nal dos resíduos do Grupo B é feita em aterro classe I, devidamente licenciado 
pelo órgão ambiental?
Comentários:

C - Minimização
Quando a geração de resíduos deve ser mantida a níveis mínimos praticáveis de volume, pois, 
além de minimizar os riscos de exposição a agentes perigosos presentes em algumas frações, 
há redução dos custos para o gerenciamento.

É a análise e modifi cação dos processos de trabalho visando diminuir a quantidade de insumos 
necessários ou a troca de insumos perigosos por outros de menor risco. 
1. O estabelecimento utiliza técnicas de P+L ( Produção mais Limpas) com vistas à minimização 
da geração de resíduos? 
Comentários: 
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D - Saúde e segurança do trabalhador
A proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores está contemplada na fi losofi a das três 
etapas fundamentais de análise de riscos:

1. Reconhecimento dos riscos existentes no processo de trabalho.
2. Estudo e análise da conjuntura existente, inclusive defi nindo pontos críticos de controle.
3. Controle dos riscos existentes.
1. O estabelecimento fornece os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para os funcionários 
que trabalham no manejo dos resíduos?
2. O estabelecimento oferece todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários 
para o cumprimento das tarefas?

3. Os acidentes são notifi cados aos órgãos de controle ambiental e de saúde pública?

4. Os funcionários do estabelecimento são treinados periodicamente para as atividades de 
manejo dos resíduos de serviço de saúde com ênfase em segregação de resíduos?
5. Os funcionários são treinados para os procedimentos de emergência em caso de acidentes 
no manejo dos resíduos?
6. Existem programas de prevenção de riscos ambientais (biossegurança, Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA), (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO), no estabelecimento?
7. É fornecido aos funcionários da coleta/limpeza, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
Comentário:
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