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POR
RTARIA Nº
N 137 DE 10
1 DE MARÇO DE 2022.
2

“NO
OMEIA E IN
NSTAURA
A COMISSÃO
DE PROCESS
P
O ADMIN
NISTRATIIVO,
A PEDIDO
P
D SERV
DE
VIDOR PA
ARA
RECONHECIM
MENTO
DE
QUADRAM
MENTO N
NO ÂMB
BITO
ENQ
DA ADMINIS
A
STRAÇÃO
O MUNICIIPAL
e dá outras pro
ovidênciass ”.

REFEITO MUNICIPA
M
AL DE QU
UIJINGUE,, no uso daas atribuiçõ
ões que lhee são
O PR
confferidas pelaa Lei Orgâânica do Município
M
e da Lei Municipal
M
n
n. 102, de 09
0 de
abrill de 20011 (Estatuto
o dos Serrvidores Públicos
P
C
Civis
do Município
o de
Quijingue).
CON
NSIDERAN
NDO a Con
nstituição Federal
F
Arrt. 37 caputt e incisos;
NSIDERAN
NDO os artigos 666, 77 e 111 do Estatuto
E
d
dos Servid
dores
CON
Mun
nicipais de Quijinguee;
NSIDERAN
NDO os arrtigos 66 e 67 caputt e incisos da Lei M
Municipal 22
2 de
CON
20099;
NSIDERAN
NDO requ
uerimento de servid
dora paraa regularizzação da vida
CON
funccional, enqu
uadramen
nto, consideerando term
mo de possse em doiss concursos um
de 20 ( professsor) e um de
d 40 horass (Agente administrat
a
tivo – educcação).
RES
SOLVE:
RMINAR a instauraçção de PRO
OCESSO ADMINIST
A
TRATIVO para
Art. 1º. DETER
apurração de possível Enquadram
E
mento da servidoraa M.F.L., tipificada nos
artig
gos 66, 77 e 111 da Lei
L 102, dee 09 de abrril de 2001 (Estatuto dos Servid
dores
Públlicos Civis do Municcípio de Qu
uijingue) e nos artigo
os 66 e 67 caput e in
ncisos
da Lei
L Municip
pal 22 de 2009;
2
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Paráágrafo únicco: A com
missão dev
verá apura
ar o direito
o do serviidor ampa
arado
confforme os artigos
a
meencionados das Leiss Municip
pais acima menciona
ados,
postto que, a mesma
m
alega ser con
ncursada na
n função de professsora 20 horas e
Agen
nte Admin
nistrativo de
d Educaçãão 40 horass.
Art. 2º. Para cumprimeento ao disposto no artigo an
nterior, a C
Comissão será
composta pelo
os servidorres: LOREN
NA COSTA
A MOTA, ARACELY
A
Y ROCHA REIS
E AIILTON DE
E SANTAN
NA.
Paráágrafo únicco: Caberá aos memb
bros da com
missão, esccolher, entrre seus parres, o
Pressidente, o Vice-Presid
V
dente e o Seecretário;
Art.. 3º. Para bem
b
cumprir as suass atribuiçõees, a Comiissão terá aacesso a to
oda a
docu
umentação
o necessáriia à elucidação doss fatos, beem como deverá co
olher
quaiisquer decllarações, depoimento
d
os e demais provas que
q entendeer pertinen
ntes.
missão, oraa constituíd
da, terá o prazo
p
de 60
6 (sessentaa) dias, a partir
p
Art.. 4º. A Com
da publicação
p
desta Porrtaria, paraa concluir a apuraçãão dos fato
os e elaborrar o
relattório finall, dando ciência à Adminisstração Su
uperior d
desta entid
dade,
podeendo ser prorrogada
p
a por iguaal período
o, se solicitada, nos termos da
a Lei
Mun
nicipal acim
ma citada;
Regiistre-se. Pu
ublique-se. Cumpra-sse.
uijingue
Gabineete do Prefeeito Municcipal de Qu
Em 10 de
d Março de
d 2022.

WEL
LIGTON CAVALCA
C
ANTE DE GOIS
G
Preffeito Municcipal
CHIARA
A SANTAN
NA FERRE
EIRA DE OLIVEIRA
O
Secretaria de Admiinistração
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DADOS GEORREFERENCIAMENTO
REFERÊNCIA

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

NOTAS

TÍTULO:

TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA
CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

LOCALIDADE DE FAZENDA LAGOA DA CARAÍBA, S/Nº, ZONA RURAL
DISTRITO SEDE, QUIJINGUE - BAHIA.
PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL:

CREA:

ELBER SANTANA CAVALCANTE
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210648846

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
1. Responsável Técnico
HENIO VINICIUS LIMA BASTOS

Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0517391910
Registro: 3000066679BA

Empresa contratada: ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA ME

Registro: 0010102159-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

CPF/CNPJ: 13.698.782/0001-26
Nº: S/N

PRAçA HERMOGENES JOSE DA SILVA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: QUIJINGUE

UF: BA

Contrato: Não especificado
Valor: R$ 13.000,00

CEP: 48830000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: S/N

PRAçA HERMOGENES JOSE DA SILVA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: QUIJINGUE

UF: BA

Data de Início: 15/07/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Finalidade: Ambiental

CEP: 48830000
Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

CPF/CNPJ: 13.698.782/0001-26

4. Atividade Técnica
17 - Elaboração

Quantidade

Unidade

313 - Ambiental > MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
ATIVIDADES GERAIS > #708 - PLANO/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS - PRAD

1,00

un

313 - Ambiental > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de PGIRSS e PRAD
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
HENIO VINICIUS LIMA BASTOS - CPF: 042.773.605
042.773.605-64

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

MUNICIPIO DE QUIJINGUE - CNPJ: 13.698.782/0001-26

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 155,38

Registrada em: 01/11/2021

Valor pago: R$ 155,38

Nosso Número: 53512937

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y47BA
Impresso em: 05/11/2021 às 09:11:59 por: movel, ip: 179.150.164.151
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YEKTTZZ8CTJVGH4AWX07FG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quijingue

Quinta-feira
10 de Março de 2022
9 - Ano - Nº 2408

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE – BA

QUIJINGUE - BA
OUTUBRO DE 2021
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

ABREVIATURAS E SIGLAS
ABNT
ANTT
ANVISA
ART
CCIH
CIPA
CNEN
CCEN
COGERE
CONAMA
CONTRAN
ECP
EPA
EPC
EPI
FISPQ
GMC
LRQ
MJ
NBR
NE
NFPA
NR
PEAD
PGGR
PGR
PGRP
PGRSS
PNRS
PNSB
RDC
RSS
RSU
SESMT
SISNAMA
SJDC

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Anotação de Responsabilidade Técnica
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Centro de Ciências Exatas e Naturais
Comissão de Gerenciamento de Resíduos da UFPA
Conselho Nacional de Meio Ambiente
Conselho Nacional de Trânsito
Equipamento de Controle de Poluição
Environment Protection Agency - EUA
Equipamento de Proteção Coletiva
Equipamento de Proteção Individual
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos
Grupo Mercado Comum
Laboratório de Resíduos Químicos
Ministério da Justiça
Norma Brasileira Registrada
Norma Nuclear
Associação nacional dos EUA para proteção contra incêndio
Norma Regulamentadora
Polietileno de alta densidade
Plano Geral de Gerenciamento de Resíduos da UFPA
Plano de Gerenciamento de Resíduos
Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos da UFPA
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
Política Nacional de Resíduos Sólidos
Política Nacional de Saneamento Básico
Resolução de Diretoria Colegiada
Resíduos de serviços de saúde
Resíduos sólidos urbanos
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho
Sistema Nacional de Meio Ambiente
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

APRESENTAÇÃO

O presente documento foi elaborado pela empresa de consultoria ECOS
Projetos e Assessoria Socioambiental e visa apresentar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde para o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE – BA. O plano de
gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde apresentado a seguir traz
diretrizes que visam a gestão ambientalmente correta dos resíduos a serem gerados
no empreendimento.
O documento apresentado aponta e descreve as ações relativas ao manejo
dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito do
estabelecimento, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final,
bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
A elaboração do presente PGRSS está de acordo com as disposições da RDC
nº 306/2004 da ANVISA, da Resolução CONAMA nº 358/2005.
Este documento traz estimativa da geração baseada em bibliografia sobre o
tema e apresenta procedimentos a serem adotados que visam padronizar a gestão
ambiental desde a geração do resíduo até a sua destinação final.
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

1.

INTRODUÇÃO
A preocupação com a questão ambiental torna o gerenciamento de resíduos um

processo de extrema importância na preservação da qualidade da saúde e do meio
ambiente. A gestão integrada de resíduos deve priorizar a não geração, a minimização
da geração e o reaproveitamento dos resíduos, a fim de evitar os efeitos negativos
sobre o meio ambiente e a saúde pública. A prevenção da geração de resíduos deve
ser considerada tanto no âmbito das indústrias como também no âmbito de projetos e
processos produtivos, baseada na análise do ciclo de vida dos produtos e na produção
limpa para buscar o desenvolvimento sustentável.
A implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em
sua fonte e no momento de sua geração conduz certamente à minimização de resíduos,
em especial àqueles que requerem um tratamento prévio à disposição final. Nos
resíduos onde predominam os riscos biológicos, deve-se considerar o conceito de
cadeia de transmissibilidade de doenças, que envolve características do agente
agressor, tais como capacidade de sobrevivência, virulência, concentração e
resistência, da porta de entrada do agente às condições de defesas naturais do
receptor.
Considerando esses conceitos, foram publicadas diversas normativas, das
quais vigoram as Resoluções RDC ANVISA no 306/04 e CONAMA no 358/05 que
dispõem, respectivamente, sobre o gerenciamento interno e externo dos RSS. Dentre
os vários pontos importantes das resoluções destaca-se a importância dada à
segregação na fonte, à orientação para os resíduos que necessitam de tratamento e à
possibilidade de solução diferenciada para disposição final, desde que aprovada pelos
Órgãos de Meio Ambiente, Limpeza Urbana e de Saúde. Embora essas resoluções
sejam de responsabilidades dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, ambos
hegemônicos em seus conceitos, refletem a integração e a transversalidade no
desenvolvimento de trabalhos complexos e urgentes.
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

2.

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Localização e Acesso do Município
O Município de Quijingue está localizado na região planejamento Nordeste do Estado
da Bahia, limitando-se a leste com o Município de Banzaê, a sul com Tucano e Araci, a
oeste com Cansanção e a norte com Euclides da Cunha. A área municipal é de 1.276,2
km² e está inserida nas folhas cartográficas de Santaluz (SC.24-Y-D-III), editada pelo
MINTER/SUDENE em 1977, Euclides da Cunha (SC.24-Y-B-VI) e Ribeira do Pombal
(SC.24-Z-A-IV)

na

escala

1:100.000,

estas

últimas,

editadas

pelo

IBGE,

respectivamente, em 1968 e 1971. Os limites do município podem ser observados no
Mapa do Sistema de Transportes do Estado da Bahia na escala 1:1.500.000 (DERBA,
julho/2000). A sede municipal tem altitude de 350 metros e coordenadas geográficas
10°45’00” de latitude sul e 39°13’00” de longitude oeste. O acesso, a partir de Salvador,
é efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-324, BR-116, BA381 num percurso total
de 333 km
Figura 1: Mapa de Localização do Município.

FONTE: QUATRO RODAS

2.3. População
A análise de dados da população é baseada fundamentalmente nos
levantamentos de dados realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, através dos censos demográficos referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010,
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e dados fornecidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
- SEI.
Quijingue é um município brasileiro do estado da Bahia. Município da Região
Sisaleira, possui uma área de 1.271,07 km². Foi fundado em 1962. Sua população
estimada 27.672 habitantes conforme IBGE. Quijingue está situado na região Nordeste
da Bahia, a uma distância de 322 km da capital Salvador

2.4. Identificação do Estabelecimento
Municipal de QUIJINGUE
Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
Secretaria de Saúde

O empreendimento apresenta sua tipologia hospitalar como público alvo a
população usuária do Sistema Único de Saúde de QUIJINGUE que necessita de
atendimento de urgência/emergência e internação em clínica médica e/ou cirúrgica.

2.5. Responsável legal pela elaboração do PGRSS – 2021
Nome: ECOS Projetos e Assessoria Socioambiental ltda
CNPJ: 09.572.507/0001-94
Fone: 74 3653-2863
E-mail: ecos.meioambiente@hotmail.com

2.6. Responsável técnico pela elaboração do PGRSS – 2021
Nome: Henio Vinicius Lima Basto
Formação: Engenheiro Ambiental/Eng. De Segurança do Trabalho
Fone: 74 3653-2863
E-mail: ecos.meioambiente@hotmail.com
3.

RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS)
São gerados inevitavelmente em todo, e em qualquer estabelecimento que

possua atendimento à pessoas que necessitem de cuidados, tratamentos ou
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diagnósticos relacionado a saúde. Estes resíduos proporcionam riscos, que devem ser
minimizados com sua disposição correta.
A resolução CONAMA no 5, de 1993, classificou os resíduos de serviços de
saúde em quatro grupos: A, B, C e D. Define-se no grupo A os resíduos que apresentam
risco maiores à saúde pública e ao meio ambiente com à presença de agentes
biológicos, entre eles, materiais que tenham entrado em contato com secreções e
líquidos orgânicos, e materiais perfurantes ou cortantes. No grupo B, define-se os
resíduos químicos; no grupo C, os rejeitos radioativos; e no grupo D, os resíduos
comuns.
Como todo resíduo, o de Serviço de Saúde causa grandes impactos ao meio em
que é despejado e principalmente as pessoas que o manuseiam indevidamente.
Observa-se que o cuidado e tratamento com este, quando não são realizados de forma
correta, o que ocorre em QUIJINGUE, acaba trazendo prejuízos que vão além dos
profissionais que lidam diretamente com esse tipo de resíduo, podendo atingir toda a
comunidade hospitalar, incluindo os pacientes que encontram-se com suas
imunidades.
Com o aumento do volume dos resíduos infectantes, obtêm-se um problema
maior que necessitará de mais cuidados. Para que haja uma manipulação correta para
esses resíduos deve-se posteriormente possuir uma coleta e transporte adequado.
Os resíduos Hospitalares não apresentariam um problema maior a sociedade,
caso houvesse uma separação no material que poderia vim a ser reciclado, após uma
devida esterilização, desinfecção dos perfuro cortante e o acondicionamento devido
desses resíduos em recipientes estanques e rígido parra assim não estarem
oferecendo risco para os trabalhadores que os manuseiam diariamente. Desde ainda
que estes não houvesse contatos nenhum com pessoas.

3.1. Considerações Orçamentárias:
3.1.1 Infraestrutura e equipamentos
O PGRSS proposto nesse documento para o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE,
necessitará de uma dotação financeira constante. A verba necessária para darmos
início ao programa poderá advir de três fontes principais:
a) Do próprio Município;
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b) Da prestação de serviços a terceiros;
c) De parcerias com Instituições Públicas e/ou Privadas.

Para

implementação

do

Programa

será

necessária

realizar

alguns

investimentos. A prioridade para esses investimentos deverá ser decidida através de
um trabalho conjunto do Grupo Gestor do Hospital Municipal de QUIJINGUE.
3.2 Aspectos de Caracterização, Classificação e Quantificação dos Resíduos
Gerados
Setores

Grupos

Caracterização
A – Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à
saúde, contendo líquidos corpóreos na forma livre.

Pronto - Atendimento
A, D, E

D - Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, sobras de
alimentos, resíduos provenientes de áreas administrativas.
E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas.

Apoio Administrativo

D

D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;

Apoio Assistencial

D

Serviços Gerais

D

D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;
D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;

Pátio de serviços

B, D

Almoxarifado

D

Rouparia

D

Cozinha/Refeitório

D

B- resquícios de graxas e óleo diesel, fluidos refrigerantes.

D - Resíduos de varrição.
D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;
D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;
D - Papel de uso sanitário, sobras de alimentos e do preparo de
alimentos;
Vestiários

D

Centro Cirúrgico

A, D, E

D - Papel de uso sanitário sobras de alimentos; resíduos provenientes
de áreas administrativas;
A - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de
fecundação sem sinais vitais, que não tenham valor científico ou legal
e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares.
D - Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, equipo de
soro e outros similares não classificados;
E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas.
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Internação

A, D, E

A – Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à
saúde, contendo ou não líquidos corpóreos na forma livre.
D - Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, sobras de
alimentos, resíduos provenientes de áreas administrativas.
E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas.

3.3.

QUANTIFICAÇÃO DOS RSS
Para dimensionar a quantidade de resíduo hospitalar produzido pela cidade de

QUIJINGUE, seria necessário a realização de uma caracterização no Municipal de
QUIJINGUE em todas as unidades geradoras, inicialmente realizar reuniões com o
responsável pelo hospital e com os agentes de limpeza que possuíam contato com os
resíduos, orienta-los que durante 03 dias consecutivos todo resíduo produzido deveria
ser sinalizado em sacos plásticos de cor diferente, disponibilizadas pela empresa
responsável pelo serviço, sendo sacos branco leitoso para resíduo infectante e preto
para os resíduos comum.
Disponibilizar também adesivos onde seria preenchido a origem do resíduo e o
seu tipo, toda essa atividade sendo informada com clareza e especificando o que vinha
a ser resíduo infectante e ou comum.
Após a pesagem individual dos sacos sinalizados com os tipos de resíduos,
obteve-se apresentar os resultados:

4.
4.1.

SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS
Aspectos Gerais da Segregação dos Resíduos
Esta etapa será realizada no local de geração dos resíduos e de acordo com as

naturezas físicas, químicas ou biológicas do serviço prestado e do resíduo produzido.
Ela consiste na segregação, separação ou seleção apropriada dos resíduos
hospitalares, utilizando-se para isto a classificação adotada: A, B, D e E.
Ela tem como objetivos principais:
• Impedir que os resíduos infectantes e químicos contaminem os resíduos comuns;
• Racionalizar recursos e reduzir custos financeiros, já que apenas as frações
correspondentes aos resíduos infectantes e químicos demandarão tratamento especial;
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• Prevenir acidentes ocupacionais ocasionados pela inadequada segregação e
acondicionamentos dos resíduos e materiais perfurocortantes;
• Intensificar o uso de medidas de segurança apenas onde for necessário e facilitar a
ação simultânea de limpeza e descontaminação, em caso de acidente ou emergência.

5.

MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

5.1. Aspectos Gerais da Minimização dos Resíduos
Por minimização entendem-se aquelas práticas técnicas e administrativas que
visam à redução, a reutilização, a recuperação ou a reciclagem dos resíduos gerados
nas unidades . A minimização trás, como consequência principal, a redução dos custos
de tratamento e de disposição final.
Para isto, elegeram-se como objetivos para esta etapa:
• Reduzir a geração de resíduos e os custos de seu processamento;
• Incentivar a adoção de técnicas e procedimentos redutores da geração de resíduos
infectantes em geral;
• Promover a recuperação dos componentes recicláveis gerados nos serviços de saúde,
contribuindo com a preservação do meio ambiente e com a redução de resíduo comum
remanescente das intervenções técnicas e administrativas nos processos produtivos
do Hospital/UBSs;
• Permitir a doação, permuta ou comercialização daqueles resíduos reaproveitáveis, de
toda natureza.

5.2.

Formas Possíveis de Minimização (Redução, Reutilização Ou Reciclagem)

de Resíduos
A elaboração deste Plano permitiu constatar na prática que a minimização de
resíduos praticada deverá ser a seguinte:
Grupo B
• Alguns resíduos que serão estocados deverão ser reutilizados ou reciclados
(lâmpadas, óleo diesel, fluidos refrigerantes) e encaminhados para empresa
terceirizada a ser contratada;
• Uso de métodos de limpeza físicos ao invés de químicos;
• Os cartuchos e toner de impressoras deverão ser recarregados por empresas
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especializadas.

Grupo D
• Resíduos do grupo D, tais como: papelão, papel, baldes e galões plásticos, deverão
ser encaminhados para Associações existentes em QUIJINGUE;
• Deverão ser realizados treinamentos com a equipe Assistencial para abordar a
racionalização na produção de lixo;
• A centralização e otimização dos pedidos de compras através da descrição técnica
minuciosa do produto desejado, afim de que sejam adquiridos somente aqueles com
as características que realmente venham atender as necessidades. Dessa forma,
evitam-se os desperdícios decorrentes do encalhe, a subutilização ou o gasto excessivo
desnecessário do produto;
• A redução da variedade de produtos utilizados, optando por aqueles que atendam as
necessidades de forma mais ampla, sem comprometer os aspectos de qualidade e de
segurança. Como exemplo pode-se citar os detergentes, os desinfetantes e as soluções
limpadoras de um modo geral;
• A segregação de resíduos nas diversas fontes geradoras;
• O controle de inventário através da compra de quantidades mínimas e quando
necessário, para evitar a expiração do prazo de validade do produto;
• A centralização da dispensação de medicamentos e produtos químicos;
• A manutenção preventiva de equipamentos e utensílios;
• Discussão sobre materiais e equipamentos utilizados para a escolha daqueles que
causem menor dano aos funcionários e ao meio ambiente;
• Padronização de processos com clareza de ações e maior eficácia na assistência;
• Precauções universais com objetivo de proteção do funcionário e do paciente
minimizando os danos em infecções hospitalares.
• Será implantado um Programa de Educação em Coleta Seletiva nas áreas
administrativas.

5.3.

Forma de acondicionamento dos resíduos recicláveis
Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a

identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes,
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usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução
CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável:
• azul - PAPÉIS
• amarelo - METAIS
• verde - VIDROS
• vermelho - PLÁSTICOS
Transporte de Recicláveis dentro da unidade geradora até armazenamento
externo
O resíduo reciclável será coletado em carros de transporte na cor cinza, específico para
este grupo de resíduo, com simbologia de resíduo reciclável.
• Equipamento Confeccionado de polietileno de alta densidade.
• Com 02 (dois) rodízios de borracha maciça.
• Capacidade para 360 litros.
• Borda frontal superior com reforço por toda a extensão.
• Resistência a impactos e intempéries, com tampa articulada ao próprio corpo do
equipamento, com cantos e bordas arredondadas, laváveis.
5.4. ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS
Figura 02: Acondicionamento do resíduo hospitalares comum em Quijingue
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Fonte: ECOS – 2021.

GRUPO A
Serão utilizados sacos plásticos de cor branca leitosa como forro de recipientes
“lixeira” constituídas de material rígido, com pedal para abertura da tampa, superfície
interna lisa, lavável, com cantos arredondados, que não apresente vazamentos, com
capacidade entre 20 (vinte), 30 (trinta) litros, na cor branca, com simbologia de
infectante, não sendo necessário que tenha tampa, no bloco cirúrgico.
GRUPO B
Os resíduos líquidos serão acondicionados em recipientes constituídos de
material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com
tampa rosqueada e vedante. Serão identificados através do símbolo de risco associado,
de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e
frases de risco.
Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido,
adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características
físico-químicas e seu estado físico, e devem ser identificados através do símbolo de
risco associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de
substância química e frases de risco.

GRUPO D
Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material
resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT,
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respeitando os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou
reaproveitamento.
Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à
punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento, de cor clara
diferente da cor branca, exceto as lixeiras da área administrativa que não possuirá
tampa.
Os sacos plásticos destinados ao acondicionamento de resíduos do grupo D
devem ser substituídos ao atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a
cada 24 horas.
Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a
identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes,
usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução
CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável.
GRUPO E
Tipo: sólido
Serão acondicionados em recipientes, rígidos, resistentes a punctura e
vazamento, com tampa, devidamente identificados pelo símbolo de substância
infectante constante na NBR 7500 da ABNT, desenho e contornos pretos, acrescidos
da inscrição resíduo perfuro cortante, risco biológico. Estes recipientes não serão
reaproveitados, após lacrados, serão acondicionados em sacos plásticos, conforme
características de tais resíduos, identificados, sendo imediatamente substituídos
quando no recolhimento do lixo.
Os recipientes destinados ao acondicionamento de resíduos do Grupo E devem
ser descartados quando atingirem 2/3 de sua capacidade.

5.5.

COLETA E TRANSPORTE INTERNOS
A coleta interna de resíduos será realizada atendendo a roteiro definido

previamente nas reuniões de planejamento do Hospital/UBSs. A coleta será realizada
separadamente de acordo com o Grupo de resíduos e em recipientes específicos para
cada grupo.
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Os resíduos coletados nas fontes serão transportados através dos “carrinhos de
transporte interno” para cada subgrupo, percorrendo os corredores. Nas reuniões de
planejamento serão definidos os horários pré-determinados para a utilização dos
mesmos e será realizada a limpeza/desinfecção dos mesmos após a utilização.
Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido,
lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento,
cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente
ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este Regulamento Técnico. Devem
ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. O uso de recipientes
desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte
pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.
A coleta dos resíduos do grupo D será realizada em horário não coincidente com
distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visitas ou de maior fluxo
de pessoas ou atividades e nem com as coletas dos outros Grupos A, B, e E.

5.6.

ARMAZENAMENTO EXTERNO

Figura 03: Local de armazenamento externo dos resíduos hospitalares em Quijingue

Fonte: ECOS – 2021.
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O hospital não dispõe de uma local de armazenamento adequado para os
resíduos de serviços de saúde, sendo que os mesmos são armazenados em área
aberta no pátio e em tambores de 200 (duzentos) litros, até a coleta pela Prefeitura de
QUIJINGUE.
O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deverá ser
construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo
ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do
Grupo A juntamente com o Grupo E, dois ambientes para o Grupo D (comum reciclável
e comum não reciclável) e um ambiente para o Grupo B.
Os abrigos serão identificados e restritos aos funcionários do gerenciamento de
resíduos, terão fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos
coletores. O abrigo de resíduos será dimensionado de acordo com o volume de
resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade
de coleta do sistema de limpeza urbana local e empresas terceirizadas.
O piso deverá ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil
higienização. O fechamento deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso,
lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente
a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos.
A porta provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível
com as dimensões dos recipientes de coleta externa, pontos de iluminação e de água,
canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de esgoto do
estabelecimento e ralo sifonado com tampa que permita a sua vedação.
5.7. COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS
A coleta dos resíduos gerados no Hospital Municipal de QUIJINGUE terá três
destinações. A primeira, do grupo A, B (Produtos farmacêuticos vencidos e outros) e E,
feita por empresa terceirizada já presente e contratada no município . Os resíduos serão
coletados, transportados, tratados por incineração e dada a destinação final dos
mesmos.
A segunda destinação, dos resíduos comuns, que será realizada pela Prefeitura
Municipal de QUIJINGUE, que será conduzida até o aterro controlado do município para
tratamento e disposição final. Finalmente, a destinação dos resíduos recicláveis será
efetuada para associações do município.
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Os recipientes contendo os resíduos comuns, armazenados no abrigo final,
serão recolhidos diariamente pela empresa responsável pela coleta e transporte
externos e conduzida até o aterro controlado para tratamento e disposição final.
Os resíduos recicláveis serão recolhidos semanalmente pelas associações a
serem contatadas.
Os resíduos infectantes – Grupo A e E, e os resíduos do Grupo B, serão
recolhidos semanalmente no período diurno, pela empresa terceirizada a ser
contratada.

5.8.

LIMPEZA DOS ABRIGOS
Os recipientes, internos e externos, terão que ser submetidos a processo de

limpeza e desinfecção simultâneas, obrigatória e imediatamente após a coleta dos
resíduos.
Os veículos coletores transportadores terão que ser submetidos à lavagem e
desinfecção simultâneas, obrigatoriamente após o término da jornada de trabalho.
A desinfecção deverá ser feita com solução de hipoclorito de sódio a 2% (dois
por cento) e a lavagem com água corrente em abundância e sabão ou detergente. As
rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH ou por setor específico, devem
ser revisadas periodicamente.

5.9.

TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS
Os resíduos do Grupo B (sólido e líquidos) já são coletados por empresa

terceirizada presente no município. Que são responsáveis pelo destino final.
Os resíduos comuns serão recolhidos diariamente pela empresa responsável
pela coleta e transporte externos (Prefeitura de QUIJINGUE) e conduzidos até o aterro
sanitário para tratamento e disposição final.
Os resíduos recicláveis serão coletados por associações para que a destinação
final dos mesmos seja a reciclagem.
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6.
6.1.

SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
Ações de proteção à saúde do trabalhador
O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento dos resíduos deverá ser

capacitado e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo dos
resíduos, incluindo sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e do
ambiente.
Durante o manuseio dos resíduos, o funcionário deverá utilizar os seguintes
equipamentos de proteção individual:
• Óculos, máscara respiratória, gorro (touca descartável);
• Luvas de PVC ou borracha, impermeáveis, resistentes, cor clara, antiderrapante e de
cano longo e por baixo, luvas de procedimentos;
• Avental de PVC, impermeável e de médio comprimento;
• Após a coleta interna, o funcionário deverá lavar as mãos ainda enluvadas, retirando
as luvas e colocando-as em local apropriado. O funcionário deve lavar as mãos antes
de calçar as luvas e depois de retirá-las. Em caso de ruptura das luvas, o funcionário
deve descartá-las imediatamente não as reutilizando.
Certos equipamentos de proteção individual devem ser lavados e desinfetados
diariamente, sempre que houver contaminação com material infectante, devem ser
substituídos imediatamente, lavados e esterilizados.
As pessoas envolvidas com o manuseio de resíduos devem ser submetidas a
exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e
demissional. Os exames e avaliações que devem ser submetidos são anamnese
ocupacional, exame físico, exame mental.
Todos os empregados quando admitidos devem passar por exame médico
admissional e receberão pedido de vacina, sendo vacina de hepatite B, dupla adulto
(difteria e tétano) MMR (sarampo, caxumba e rubéola) nos periódicos é cobrado o
cartão de vacina.

6.2. Ações de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalhador
Para a Prevenção de Acidentes e Exposição do Trabalhador e Agentes
Biológicos, devem ser adotadas as seguintes medidas:
• Realizar antissepsia das Mãos sempre que houver contato da pele com sangue e
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secreções;
• Usar luvas sempre e as retirá-las realizar lavagem das mãos;
• Não fumar e não se alimentar durante o manuseio com resíduos;
• Retirar as luvas e lavar as mãos sempre que exercer outra atividade não relacionada
os resíduos (Ir ao sanitário, atender ao telefone, beber água, etc.);
• Manter o ambiente sempre limpo;
Em caso de Acidentes com perfuro cortante as seguintes medidas são tomadas:
• Lavar bem o local com solução água e sabão;
• Notificar imediatamente a chefia imediata;
• Encaminhar para atendimento médico e/ou unidade de emergência para os
procedimentos e medicação, o mais rápido possível;
• Procurar a seção de segurança e medicina do trabalho para: registro,
acompanhamento, orientações, descrição do acidente e preenchimento da cat
(comunicação de acidente de trabalho);
6.3.

Medidas Preventivas e Corretivas de Controle Integrado de Insetos e

Roedores
Haverá adoção de medidas preventivas e corretivas de controle integrado de
insetos e roedores e será mantido registro dessas ações. Segue abaixo algumas
medidas relacionadas ao controle de roedores e insetos:
• Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparação de
alimentos;
• Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em
recipientes fechados;
• Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente em
sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbano,
e não utilizar terrenos baldios próximos ou outras áreas a céu aberto para depositar
lixo;
• Não deixar encostados a muros e paredes objetos que facilitem a acesso a roedores;
• Devem ser vedados os buracos, vãos entre telhas, aberturas de respiração, entradas
de condutores de eletricidade e adutores de qualquer natureza, com material adequado;
• Manter ralos e tampas firmemente encaixadas;
• Remover e não permitir que sejam feitos amontoados de restos de construções, lixo,
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galhos, troncos, pedras, objetos inúteis ou em desuso.
6.4.

Ações em Situações de Emergência e Acidentes
As situações de emergência e acidentes que venham a indicar risco significativo,

mesmo com a adoção de medidas preventivas, exigem a aplicação de ações que
envolvem metodologia a ser desenvolvida nas reuniões de planejamento, devendo
constar: o fluxograma de procedimentos de atendimento a emergência, os
responsáveis pela ação, os recursos e uma relação de documentos necessários para
a devida resolução e documentação da ocorrência.
Todo empregado que executar atividades em áreas consideradas de risco
deverá receber treinamento específico quanto aos riscos e ações de controle imediato
em caso de emergências.
Compete a secretaria de saúde do Município designar um socorrista para
acompanhar todo trabalho considerado de risco, de acordo com os seguintes critérios:
• Ser supervisor e possuir treinamento de primeiros socorros;
• Técnico de Segurança do Trabalho;
• Ser voluntário e possuir treinamento de primeiros socorros.
Visando avaliar a implementação das regras, a eficácia, a disponibilidade de
recursos, o preparo do pessoal e definir as eventuais ações corretivas e preventivas
bem como avaliar a necessidade de revisão, serão realizadas as reuniões de
planejamento no hospital.
O sistema de manuseio de resíduos deve incluir um plano de contingência para
enfrentar situações de emergência. Tal plano deve conter as medidas necessárias a
serem tomadas durante eventualidades e que devem ser efetivas e de fácil e rápida
execução deve especificar medidas alternativas para o controle e minimização de
danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio quando da ocorrência de situações
anormais envolvendo quaisquer das etapas do gerenciamento do resíduo.
No plano de contingência deverão constar: a forma de acionamento (telefone, email, "Pager", etc.), os recursos humanos e materiais envolvidos para o controle dos
riscos, bem como a definição das competências, responsabilidades e obrigações das
equipes de trabalho, e as providências a serem adotadas em caso de acidente ou
emergência.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YEKTTZZ8CTJVGH4AWX07FG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quijingue

Quinta-feira
10 de Março de 2022
29 - Ano - Nº 2408

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PGRSS

O plano deve incluir, mas não se limitar a:
• Procedimentos de limpeza e antissepsia, proteção do pessoal, reembalagem no caso
de ruptura dos sacos de armazenamento de resíduos;
• Alternativas para o armazenamento e o tratamento dos dejetos em casos de
acidentes;
• Isolamento da área em emergência e notificação ao setor responsável;
• Elaboração de relatório detalhado dos fatos e procedimentos adotados;
• Identificação do produto ou resíduo perigoso;
Para evitar que as ações emergenciais ocorram são necessários certos
procedimentos no manuseio dos resíduos. Alguns dos principais cuidados que o
gerador do resíduo e o funcionário da limpeza devem ter para evitar acidentes no
manuseio são:
• Nunca reencapar, entortar ou desconectar as agulhas usadas do corpo da seringa;
• Nunca exceder o limite de enchimento do recipiente que acondiciona o resíduo;
• Utilizar os EPI indicados para a execução do trabalho;
• Lavar sempre as mãos antes de calçar, retirar e ter retirado as luvas;
• Higienizar diariamente e guardar os EPI não descartáveis em local apropriado;
• Certificar-se de que objetos perfurocortantes não estão na roupa que será
encaminhada para a lavanderia.

6.5. Sugestão de procedimentos para o manejo de resíduos químicos
Rotulagem dos recipientes contendo resíduos químicos:
A rotulagem adotada será o protocolo denominado "Diamante do Perigo” . O
Diamante do Perigo (DP) é dividido em quatro quadrantes. Os três primeiros são seções
coloridas indicando a toxicidade, a inflamabilidade e a reatividade de produtos químicos
perigosos, cujo número, que varia de 1 a 4, está associado à periculosidade do material.
Quanto maior o número, maior o risco.
Esse rótulo possui sinais de fácil reconhecimento e entendimento, os quais
podem dar uma ideia geral do comportamento do material, assim como de seu grau de
periculosidade.
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As normas para a rotulagem são as seguintes:
a) A etiqueta deve ser colocada no frasco antes de se inserir o resíduo químico para
evitar erros;
b) Abreviação e fórmulas não são permitidas;
c) Os frascos contendo os resíduos devem estar devidamente etiquetados seguindo o
DP;
d) O DP deve ser completamente preenchido, ou seja, devem constar os números
referentes aos três itens: risco à saúde, inflamabilidade e reatividade;
e) Se a etiqueta for impressa em preto e branco, esta deve ser preenchida utilizando
canetas das respectivas cores identificadoras da rotulagem;
f) A classificação do DP deve priorizar o produto mais perigoso do frasco, independente
de sua concentração;
g) Espaço ao lado do DP na etiqueta deve estar totalmente preenchido. Deve-se
completar a etiqueta com o nome do produto principal (que é sempre o mais tóxico), e
no espaço reservado para produtos secundários deve-se descrever todos os outros
materiais contidos no frasco, os que apresentarem concentrações muito baixas (traços
de elementos) e, inclusive, água;
h) Para o preenchimento do rótulo pode-se consultar as Fichas de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) ou Material Safety Data Sheet (MSDS) nas
quais as características de cada produto químico pode ser encontrada.
Figura 04: Diamante do Perigo (DP) para rotulagem de produtos químicos

Fonte: UNESP, 2021.
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Riscos à Saúde

Inflamabilidade

4 – Substância Letal

4 - Gases inflamáveis, líquidos muito

3 - Substância Severamente

voláteis (Ponto de Fulgor abaixo de 23ºC)

Perigosa

3 - Substâncias que entram em ignição

2 - Substância Moderadamente

a temperatura ambiente (Ponto de Fulgor abaixo de

Perigosa

38ºC)

1 - Substância Levemente Perigosa

2 - Substâncias que entram em ignição quando

0 - Substância Não Perigosa ou de

aquecidas moderadamente (Ponto de ulgor abaixo

Risco Mínimo

de 93ºC)
1 - Substâncias que precisam ser aquecidas para
entrar em ignição (Ponto de Fulgor acima de 93ºC)
0 - Substâncias que não queimam

Riscos Específicos

Reatividade

OXY – Oxidante Forte

4 - Pode explodir

ACID – Ácido Forte

3 - Pode explodir com choque mecânico ou calor

ALK - Alcalino (Base) Forte

2 - Reação química violenta

COR - Corrosivo

1 - Instável se aquecido

W - Não misture com água

0 - Estável

6.6. Sugestão de procedimentos para manejo de resíduos biológicos
Procedimento Para Sangue E Hemoderivados Líquidos:
Material: Bolsas e equipamentos de sangue e hemoderivados, com prazo de validade
vencido ou com sorologia positiva, frascos de cultura com Kit de leitura (descartável)
fechado.
Descarte Final: Saco plástico branco leitoso duplo - conforme NBR 9190
Manuseio e Acondicionamento: O saco plástico tem que ser fechado de forma a não
possibilitar o vazamento, torcendo e amarrando sua abertura com material apropriado
(barbante, nó, presilha plástica). Ao fechar o saco deve-se retirar o excesso de ar,
tomando o cuidado de não inalar ou se expor ao fluxo de ar produzido. Após o
fechamento o recipiente deve ser imediatamente retirado da unidade geradora.
Coleta e Transporte: A freqüência e horário devem respeitar a quantidade de resíduos
acumulados em cada área; A coleta da área geradora até o expurgo interno deverá ser
feita manualmente não devendo exigir esforços excessivos ou risco de acidentes para
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o funcionário. Os recipientes não devem exceder 20 litros e quando isto ocorrer utilizar
o carro coletor; O funcionário que executará a coleta da área geradora até o expurgo
interno, deverá fechar o saco plástico e retirá-lo com luvas, botas e uniforme; O
funcionário que realizou a coleta até o expurgo interno deverá proceder à limpeza das
luvas com as mãos enluvadas e a posterior lavagem das mãos; A desinfecção do
expurgo interno deverá ser feita diariamente ou quando necessário conforme técnica
de limpeza terminal.

7.

Monitoramento
Serão feitas avaliações frequentes de todas as atividades que compõem a

operação do PGRSS. Periodicamente serão realizadas auditorias em todos os
processos padronizados e as falhas serão registradas e discutidas, bem como o
apontamento das necessidades dos setores com definição da competência dos setores
envolvidos.
Deverão ser mantidos todos os registros de operação de venda ou de doação
dos resíduos destinados à empresas terceirizadas devidamente licenciadas. Os
registros devem ser mantidos para verificação da geração do empreendimento no
decorrer dos anos. No monitoramento do plano deve constar o desenvolvimento de
instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores claros,
objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do
PGRSS implantado.
A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em conta, no
mínimo, os seguintes indicadores, conforme RDC 306:
• Taxa de acidentes com resíduo perfuro cortante
• Variação da geração de resíduos
• Variação da proporção de resíduos do Grupo A
• Variação da proporção de resíduos do Grupo B
• Variação da proporção de resíduos do Grupo D
• Variação da proporção de resíduos do Grupo E
• Variação do percentual de reciclagem
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8.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PGRSS
Atividades a serem realizadas no período de implantação do PGRSS:

• Reuniões de planejamento
As reuniões de planejamento contemplarão os mecanismos e estudos para
implantação do PGRSS no Hospital Municipal de QUIJINGUE.
• Definição dos responsáveis pela implantação e gerenciamento do PGRSS
Deverá ser definido responsável de implantação e gerenciamento do Plano
• Construção do sistema de armazenamento dos resíduos
A implantação do abrigo é de suma importância para o Hospital, foi contemplado
nesse cronograma para possível intervenção a ser realizada nos abrigos.
• Aquisição dos equipamentos para acondicionamento e armazenamento de resíduos
Deverá ser realizado o levantamento de todo o material para acondicionamento
e armazenamento disposto no PGRSS e complementadas nas reuniões de
planejamento que estarão mais perto da realidade operacional do empreendimento.
• Realizar auditoria documental da empresa responsável pela coleta, transporte e
destinação final dos resíduos
A empresas deverá disponibilizar as licenciadas para transporte e destinação
final dos resíduos pertinentes.
• Treinamento do pessoal - Capacitação para o trabalho com RSS
O treinamento dos funcionários é etapa primordial para o sucesso na
implantação do PGRSS.
• Implantação do PGRSS
O plano deve contar com prazo para sua implantação
• Monitoramento e avaliação da implantação do PGRSS
A fase de monitoramento deverá persistir durante toda a vida útil do empreendimento.

9.

GLOSSÁRIO

Abrigo de resíduos: local destinado ao armazenamento temporário de resíduos
sólidos que aguardam a coleta.
Acondicionamento: ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes
que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. (RDC ANVISA no
306/04)
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Agente biológico: bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, microplasmas,
príons, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas (RDC ANVISA no
306/04).
Armazenamento temporário: 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.
Aterro controlado: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo,
por meio de confinamento em camadas cobertas com material inerte, sem coleta e
tratamento do chorume, drenagem e queima do biogás.
Aterro de resíduos perigosos - classe I: técnica de disposição final de resíduos
químicos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os
impactos ambientais e utilizando procedimentos específicos de engenharia para o
confinamento destes (RDC ANVISA no 306/04).
Aterro sanitário: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por
meio de confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo normas
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os
impactos ambientais (RDC ANVISA no 306/04).
Carros coletores: são os contenedores providos de rodas, destinados à coleta e
transporte interno de resíduos de serviços de saúde (RDC ANVISA no 306/04).
Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade):
condição de um agente biológico que representa grande ameaça para o ser humano e
para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder
de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de
tratamento para esses agentes (RDC ANVISA no 306/04).
Coleta externa: consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento
externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, pela utilização de 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 dos órgãos de limpeza urbana.
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Coleta: consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado
ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de
disponibilização para a coleta.
Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde: Coletor
construído especificamente para a coleta e transporte de resíduos de serviços de
saúde, tendo como principal característica caixa fechada e total estanqueidade.
Comissão de controle de infecção hospitalar - CCIH: órgão de assessoria à
autoridade máxima da instituição e de coordenação das ações de controle de infecção
hospitalar (RDC ANVISA no 306/04).
Disposição final: é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente
preparado para recebê-los, de acordo com critérios técnico construtivos e operacionais
adequados, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes
(Resolução CONAMA no 358/05).
Equipamento de Proteção Individual - EPI: dispositivo de uso individual, destinado a
proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades de
cada atividade profissional ou funcional (RDC ANVISA no 306/04).
Estabelecimento de saúde: denominação dada a qualquer edificação destinada à
realização de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na área da
saúde ou que estejam a ela relacionadas (RDC ANVISA no 306/04).
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ: ficha que
contém informações sobre características desses produtos (substâncias ou
preparados) quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.
Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: constitui-se em um conjunto de
procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e
técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e
proporcionar, aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente,
visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos
naturais e do meio ambiente (RDC ANVISA no 306/04).
Gerenciamento integrado de resíduos: conjunto de ações normativas, operacionais,
financeiras e de planejamento, baseado em critérios sanitários, ambientais e
econômicos, que possibilita as administrações municipais coletar, tratar e dispor os
resíduos (IPT, 1995: 3).
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Identificação: conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS
(RDC ANVISA no 306/04).
Insumos farmacêuticos: qualquer produto químico ou material (por exemplo:
embalagem) utilizado no processo de fabricação de um medicamento, seja na sua
formulação, envase ou acondicionamento (RDC ANVISA no 306/04).
Licenciamento ambiental: atos administrativos pelos quais o órgão de meio ambiente
aprova a viabilidade do local proposto para uma instalação de tratamento ou destinação
final de resíduos, permitindo a sua construção e operação, após verificar a viabilidade
técnica e o conceito de segurança do projeto (RDC ANVISA no 306/04).
Líquidos corpóreos: são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico,
pleural, articular, ascítico e amniótico (RDC ANVISA no 306/04).
Lixão ou vazadouro: caracteriza-se pela simples descarga de resíduos sobre o solo,
sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
Local de geração: representa a unidade de trabalho onde é gerado o resíduo (RDC
ANVISA no 306/04).
Manejo de RSS: ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra
estabelecimento, desde a geração até a disposição final (RDC ANVISA no 306/04).
Materiais de assistência à saúde: materiais relacionados diretamente com o processo
de assistência aos pacientes (RDC ANVISA no 306/04).
Meia-vida física: tempo que um radionuclídeo leva para ter a sua atividade inicial
reduzida à metade (RDC ANVISA no 306/04).
Metal pesado: qualquer composto de antimônio, cádmio, cromo (IV), chumbo, estanho,
mercúrio, níquel, selênio, telúrio e tálio, incluindo a forma metálica (RDC ANVISA no
306/04).
Minimização: consiste na redução de resíduos comuns, perigosos ou especiais na
etapa de geração, antes das fases de tratamento, armazenamento ou disposição. Visa
à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais
e do meio ambiente.
PGR: documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos
sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos,
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento,
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coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações
de proteção à saúde pública e ao meio ambiente (RDC ANVISA no 306 - Capítulo V 4.1).
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de
beneficiamento para o reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para fabricação
de novos produtos (RDC ANVISA no 306/04).
Redução na fonte: toda atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na
origem, no processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos, incluindo
modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de
tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças na prática de
gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento na eficiência dos
equipamentos e dos processos (Resolução CONAMA no 358/05).
Resíduos de serviços de saúde - RSS: são todos aqueles resultantes de atividades
exercidas nos serviços definidos no artigo 1o da RDC ANVISA no 306/04, que, por suas
características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final (RDC ANVISA no 306/04).
Reutilização: reaproveitamento direto sob a forma de um produto, tal como as garrafas
retornáveis e certas embalagens reaproveitáveis.
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo: aqueles que são fabricados e
comercializados com a finalidade específica de acondicionar os resíduos sólidos
resultante da atividade humana.
Segregação: consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração,
de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os
riscos envolvidos (RDC ANVISA no 306/04).
Sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde: conjunto de unidades,
processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas,
químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização,
visando à minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do meio
ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador (RDC ANVISA no 306/04).
Sobras de amostras: restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro,
líquido espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo e unha que
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permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material necessário para a
realização de investigação (RDC ANVISA no 306/04).
Tecnologias de tratamento: quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos,
químicos ou biológicos que alterem as características dos resíduos, de forma a reduzir
o seu volume ou periculosidade bem como a facilitar a sua movimentação, valorização
ou eliminação.
Transporte interno: traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado
ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de
apresentação para a coleta (RDC ANVISA no 306/04).
Veículo coletor: veículo utilizado para a coleta externa e o transporte de resíduos de
serviços de saúde (RDC ANVISA no 306/04).
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