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1. Introdução
Este procedimento é um documento corporativo, aplicável à todas as unidades do GNDI,
que contém diretrizes para o gerenciamento de resíduos com base nos requisitos legais, em
especial a RDC nº 222 de 29 de março de 2018 e a Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de
2005, e nos requisitos GNDI.
Nele, estão contidas as classificações dos resíduos e as orientações para o seu correto
manejo, do momento da geração até a destinação final. Também dispõe de instruções para a
elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS),
estabelecimento da Comissão de Resíduos e instruções para o processo de segregação, coleta de
resíduos e os seus documentos obrigatórios.
O PGRSS aplica-se aos geradores de resíduos de serviços de saúde – RSS cujas atividades
envolvam qualquer etapa do gerenciamento destes e é documento obrigatório para o
atendimento da legislação nacional vigente e às práticas de destinação final ambientalmente
corretas, além de padronizar os procedimentos internos.
A Comissão de Resíduos é um requisito do GNDI que tem o intuito de promover debates,
divulgar atualizações de diretrizes estabelecidas pelo corporativo e possibilitar a discussão e
alinhamento entre os responsáveis técnicos, coordenador do PGRSS e líderes dos setores da
unidade, para aperfeiçoamento e correção da gestão de resíduos na unidade.
Todo os setores envolvidos (unidades hospitalares, prontos-socorros, centros clínicos,
centros médicos, Qualividas, Cases, NotreLabs, Ghelfond, Unidades Avançadas e Espaço 50+) têm
a responsabilidade de cumprir com todos os requisitos mencionados neste procedimento.
2. Objetivo
O objetivo deste manual é orientar todas as unidades administrativas e assistenciais do
Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) quanto ao correto Gerenciamento dos Resíduos de
Serviços de Saúde, visando à padronização dos processos, à proteção dos trabalhadores e à
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
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3. Responsabilidade
Os responsáveis técnicos do PGRSS respondem juridicamente pelo gerenciamento de
resíduos nas unidades sendo:
•

Unidades hospitalares: diretores médicos, gerentes administrativos e gerentes de
enfermagem;

•

Prontos-socorros:

gerentes

médicos,

coordenadores

administrativos

e

coordenadores de enfermagem;
•

Centros clínicos/ centros médicos e Qualividas: gerentes médicos, supervisores
administrativos e RT de enfermagem;

•

NotreLabs: RT biomédicos e,

•

Ghelfond: RT de enfermagem

Nota: Nas unidades que possuem profissionais com cargos hierárquicos superiores aos citados
acima, esses colaboradores devem ser os responsáveis técnicos.
Há, ainda, os coordenadores do PGRSS, aos quais competem as seguintes funções:
•

Prover capacitação inicial sobre as regras de segregação a todos os membros da comissão
de resíduos;

•

Acompanhar a capacitação inicial e continuada para todos os colaboradores do GNDI
sobre o gerenciamento de resíduos da unidade;

•

Elaborar e atualizar o PGRSS, com contribuição da comissão de resíduos, especialmente
os responsáveis técnicos pelo PGRSS;

•

Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença
ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e os
documentos de cadastro emitidos pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta
e o transporte dos resíduos;

•

Manter registro das movimentações de resíduos, incluindo operações de venda ou de
doação dos resíduos destinados à reciclagem ou compostagem;

•

Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade
competente e dos funcionários.
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Nas unidades hospitalares o colaborador responsável pela hotelaria é o coordenador do
PGRSS, nos centros clínicos, centros médicos e unidades de Qualividas são os enfermeiros RT,
nos NotreLabs são os RT Biomédicos e nos prontos socorros, unidades avançadas e unidades
Ghelfond, o coordenador administrativo.
4. PGRSS
O PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos
sólidos, que corresponde às etapas de segregação, acondicionamento, identificação, coleta
interna, armazenamento interno e externo, transporte, tratamento e disposição final
ambientalmente adequados dos RSS. O planejamento do programa deve ser feito em conjunto
com todos os setores da unidade, definindo-se responsabilidades e obrigações de cada um em
relação aos riscos.
O PGRSS deve ser elaborado com base na realidade de cada unidade, conforme as
orientações descritas nesse manual e no modelo de PGRSS.
O PGRSS deverá contemplar as quantidades e características dos resíduos gerados,
classificação, condições de segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento
temporário, transporte, tecnologias de tratamento, formas de disposição final ambientalmente
corretas e programas de controle na fonte (3R - Redução, Reutilização e Reciclagem) quando
aplicáveis, objetivando a eliminação de práticas e procedimentos incompatíveis com a legislação
e normas técnicas pertinentes.
Todas as operações de resíduos, incluindo destinação, tratamento, venda e doação
destinados à logística reversa, recuperação, reciclagem ou compostagem, quando aplicáveis,
devem ser registradas.
O PGRSS deve ser revisado anualmente, podendo ser modificado antes desse período
conforme alterações nos procedimentos e atendimento da unidade. Toda nova versão do PGRSS
deve ser protocolada no órgão municipal de meio ambiente, autoridade estadual de vigilância
sanitária, e outros cabíveis.
Os responsáveis pelo PGRSS devem monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando o
desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores
claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS
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implantado. A avaliação deve ser realizada levando-se em conta, no mínimo, os seguintes
indicadores:
•

Variação da geração de resíduos

•

Variação da proporção de resíduos infectantes – Grupo A

•

Variação da proporção de resíduos químicos – Grupo B

•

Variação da proporção de resíduos radioativos – Grupo C, quando aplicável

•

Variação da proporção de resíduos comuns – Grupo D

•

Variação da proporção de resíduos perfurocortantes – Grupo E

•

Variação do percentual de resíduos recicláveis
O PGRSS deve conter também as medidas preventivas e corretivas de controle de vetores

e pragas contemplando as tecnologias empregadas e a periodicidade da implantação, as rotinas
e processo de higienização de limpeza definidos pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
-SCIH, as ações para emergências e acidentes, a descrição dos programas de capacitação de todos
os envolvidos nas unidades geradoras, bem como do setor de limpeza e conservação juntamente
com os documentos comprobatórios da realização dos treinamentos e, por fim, as ações
referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador.
Em alguns estados e/ou municípios, a legislação pode ser mais restritiva do que a
legislação federal, devendo, portanto, se sobrepor a ela. Para essa situação, cabe às unidades
adequarem o PGRSS aos requisitos legais de sua região.

5. Comissão de Resíduos
Toda unidade GNDI deve possuir uma comissão de resíduos ou pertencer à uma comissão
de resíduos regional, formada pelos responsáveis dos setores. As reuniões da comissão de
resíduos devem ser realizadas mensalmente e registradas em ata e lista de presença dos
participantes.
O Anexo VIII apresenta o Regimento Interno da Comissão de Gerenciamento de Resíduos
e o Anexo IX apresenta o Regimento Interno da Comissão Regional de Gerenciamento de
Resíduos, o qual deve ser seguido em sua totalidade.
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6. Definições

Abrigo externo: ambiente no qual ocorre o armazenamento externo dos coletores de resíduos;
Abrigo temporário: ambiente no qual ocorre o armazenamento temporário dos coletores de
resíduos;
Acondicionamento: 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;
Agentes biológicos: microrganismos capazes ou não de originar algum tipo de infecção, alergia
ou toxicidade no corpo humano, tais como: bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias,
micoplasmas, parasitas e outros agentes, linhagens celulares, príons e toxinas;
Área de higienização: local destinado à limpeza e desinfecção simultânea dos carros de coleta,
contêineres e demais equipamentos;
Armazenamento externo: guarda dos coletores de resíduos em ambiente exclusivo, com
acesso facilitado para a coleta externa;
Armazenamento interno: guarda do resíduo contendo produto químico ou rejeito radioativo
na área de trabalho, em condições definidas pela legislação e normas aplicáveis a essa atividade;
Armazenamento temporário: guarda temporária dos coletores de resíduos de serviços de
saúde, em ambiente próximo aos pontos de geração, 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;
Aterro de resíduos perigosos - Classe I: local de disposição final de resíduos perigosos no solo,
sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e utilizando
procedimentos específicos de engenharia para o confinamento destes;
Cadáver de animal: corpo animal após a morte;
Carcaça de animal: produto de retalhação de animal;
Coleta e transporte externos: remoção dos resíduos de serviços de saúde do abrigo externo
até a unidade de tratamento ou outra destinação, ou disposição final ambientalmente adequada,
utilizando-se de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento;
Coleta Interna I: operação de transferência dos resíduos do local de geração para o abrigo
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temporário de resíduos. NBR 12807:2013 – Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia –
Capítulo 3.8 ;
Coleta Interna II: operação de transferência dos resíduos do abrigo temporário de resíduos
para o abrigo externo ou diretamente para tratamento. NBR 12807 – Capítulo 3.9;
Coletor com rodas ou carro de coleta: recipiente com rodas utilizado para acondicionar e
transportar internamente os sacos com resíduos;
Coletor: recipiente utilizado para acondicionar os sacos com resíduos;
Compostagem: processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo
como produto o composto orgânico;
Container: equipamento fechado, de capacidade superior a 120L, empregado no
armazenamento de resíduos de forma adequada;
Contentores: cestas ou lixeiras destinadas a armazenar sacos plásticos de resíduos;
Decaimento radioativo: desintegração natural de um núcleo atômico por meio da emissão de
energia em forma de radiação;
Desinfecção: destruição de agentes infectantes na forma vegetativa situados fora do organismo,
mediante a aplicação direta de meios físicos ou químicos;
Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização,
a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária (Suasa), entre elas a disposição final ambientalmente adequada,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e
à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
Disposição final: consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para
recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento
ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97;
Embalagem primária: acondicionamento que está em contato direto com o produto e que pode
se constituir em recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, removível ou não,
destinado a envasar ou manter, cobrir ou empacotar matérias-primas, produtos semielaborados
ou produtos acabados (RDC nº 214, de 12/12/2006) ;
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Embalagem secundária: embalagem que protege a embalagem primária para o transporte,
armazenamento, distribuição e dispensação (RDC nº 214, de 12/12/2006), sem entrar em
contato direto com o medicamento;
Equipamento de proteção individual (EPI): dispositivo ou produto de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho;
Esterilização: destruição ou eliminação total de todos os micro-organismos na forma vegetativa
ou esporulada;
Explantes: remoção de substância ou objeto previamente inserido no corpo com fins protéticos,
terapêuticos ou estéticos (Marcapasso, Portcath, Haste, Placa, Arruela, Parafuso, Pino de schanz,
Fixador externo, prótese de mama, eletrodo cerebral, Fio e entre outras);
Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ): ficha que contém
informações essenciais detalhadas dos produtos químicos, especialmente sua identificação, seu
fornecedor, sua classificação, sua periculosidade, as medidas de precaução e os procedimentos
em caso de emergência;
Forma livre: saturação de um líquido em um resíduo que o absorva ou o contenha, de forma que
possa produzir gotejamento, vazamento ou derramamento espontaneamente ou sob
compressão mínima;
Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: conjunto de procedimentos de gestão,
planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o
objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos
recursos naturais e do meio ambiente;
Hemoderivados: produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por meio de
processamento físico-químico ou biotecnológico;
Identificação dos resíduos de serviços de saúde: 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;
Licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas para localizar,
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instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental;
Licença sanitária: documento emitido pelo órgão sanitário competente dos Estados, Distrito
Federal ou dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que
exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária;
Líquidos corpóreos: líquidos originados no corpo humano, limitados para fins desta resolução,
em líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico;
Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;
Manejo dos resíduos de serviços de saúde: atividade de manuseio dos resíduos de serviços
de saúde, cujas etapas são a segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno,
armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo,
destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos de serviços de saúde;
Metal pesado: qualquer substância ou composto contendo antimônio, cádmio, cromo (IV),
chumbo, estanho, mercúrio, níquel, prata, selênio, telúrio e tálio;
Patogenicidade: é a capacidade que tem o agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo
do homem e dos animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os
hospedeiros infectados;
Periculosidade: qualidade ou estado de ser perigoso;
Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): 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,
identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e
disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do
trabalhador e do meio ambiente;
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Quimioterápicos antineoplásicos: produtos químicos que atuam ao nível celular com
potencial de produzirem genotoxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e
teratogenicidade;
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou
novos produtos;
Recipiente rígido (caixa de perfurocortante): invólucro resistente e estanque, empregado no
acondicionamento de resíduos perfurocortantes;
Recipiente vazio de medicamento: embalagem primária de medicamentos usada em sua
preparação ou administração, que tenha sido esvaziado em decorrência da total utilização ou
transferência de seu conteúdo deste para outro recipiente;
Redução de carga microbiana: aplicação de processo que visa à inativação microbiana das
cargas biológicas contidas nos resíduos;
Rejeito radioativo: material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos limites
de dispensa especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para o
qual a reutilização é imprópria ou não prevista;
Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresente
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
Resíduo Classe I – Perigoso: são aqueles que apresentam periculosidade, quer sejam em função
de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, a ponto de poderem ocasionar
risco à saúde pública, provocando mortalidade ou incidência de doenças, ou então riscos ao meio
ambiente, sempre que gerenciado o respectivo resíduo de modo inadequado. Também são
considerados perigosos os resíduos caracterizados como inflamáveis, corrosivos, reativos,
tóxicos ou, ainda patogênicos. Exemplo destes resíduos são as baterias, pilhas, óleo usado,
resíduo de tintas e pigmentos, resíduo dos serviços de saúde, resíduo inflamável etc., elencado
na NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos - Classificação;
Resíduo Classe II - Não Perigosos: compreendem os resíduos não inertes da Classe IIA e os
inertes da Classe IIB, cuja estrutura não integra a de resíduos perigosos da Classe Ie podendo ter
propriedade de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;
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Classe IIA - Não Inertes: são os resíduos considerados secos, inorgânicos, cujos produtos
admitem submissão ao processo de reciclagem, vale dizer: sucatas de metais ferrosos e
não ferrosos, resíduos de papel e plásticos em geral, etc.; bem como os resíduos orgânicos,
ditos resíduos úmidos, de origem animal ou vegetal, cujos produtos admitem
transformação, por processo de compostagem, em fertilizantes e corretivos do solo,
próprios ao uso na produção agrícola, quais sejam: restos de alimentos em geral; resíduos
dos serviços públicos da varrição, composta de restos vegetais, incluídos os lodos de
estações de tratamento de água e esgoto, e resíduos descartados irregularmente pela
própria população, como entulhos, restos de embalagens etc.;

•

Classe IIB - Inertes: apresentam-se os tijolos e demais materiais inertes da construção
civil, vidros, certos plásticos e borrachas etc.;

Resíduo Orgânico: São aqueles representados pela fração orgânica dos resíduos sólidos,
passível de compostagem, sejam eles de origem urbana, industrial, agrossilvipastoril ou outra
(Resolução CONAMA Nº 481/2017);
Resíduo perigoso: aquele que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresenta significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental ou à
saúde do trabalhador, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
Resíduos da construção civil (RCC): resíduos provenientes de construções, reformas, reparos
e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico,
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
caliça ou metralha. (Resolução CONAMA nº 307/2002);
Resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes
biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção, elencados no Anexo
I da RDC nº 222/2018;
Resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
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inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, elencados no Anexo I da RDC nº
222/2018;
Resíduos de serviços de saúde do Grupo C: rejeitos radioativos, elencados no Anexo I da RDC
nº 222/2018;
Resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico,
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares, elencados no Anexo I da RDC nº 222/2018;
Resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios
ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de
Petri), elencados no Anexo I da RDC nº 222/2018;
Resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos
serviços definidos, de acordo com a classificação adotada pela NBR 12808:2016 - Resíduos de
serviço de saúde - Classificação, e que por suas características necessitam de processos
diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.
Englobam os resíduos relacionados, de um modo geral, ao atendimento da saúde humana ou
animal, encontrados nos diversos equipamentos públicos e privados de saúde;
Resíduos

eletroeletrônicos

(REEE):

aparelhos

eletrodomésticos,

equipamentos

e

componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, industrial, comercial ou no setor de serviços
que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, tais como: componentes e periféricos de
computadores, monitores e televisores, acumuladores de energia, produtos magnetizados,
teclados de computador, equipamentos descartáveis de engenharia clínica, lâmpadas LED, fio
elétricos, reatores de lâmpadas e outros;
Resíduos especiais: são assim considerados em função de suas características tóxicas,
radioativas e contaminantes, merecendo por isso cuidados especiais em seu manuseio,
acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final (pilhas e baterias, lâmpadas
fluorescentes, óleos lubrificantes e de uso culinário, embalagens de agrotóxicos,
eletroeletrônicos e seus componentes);
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Resíduos farmacêuticos: resíduos de produtos medicamentosos com prazo de validade
vencido, contaminado, interditado ou não utilizado;
Resíduos não Recicláveis: aqueles que não podem ser reutilizados, após transformação
química ou física, por ainda não existir tecnologia para o tipo específico de material, tais como:
•

Papéis não recicláveis: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel
toalha, papel higiênico, papeis e guardanapos engordurados, papeis metalizados,
parafinados ou plastificados;

•

Plásticos não recicláveis: cabos de panelas, tomadas, adesivos, espumas, teclados de
computador;

•

Metais não recicláveis: clipes, grampos, esponjas de aço, garrafa térmica;

•

Vidros não recicláveis: espelhos, cristal, cerâmicas e louças, lâmpadas (exceto
fluorescentes, que demandam separação específica), vidros temperados planos.

Resíduos Perigosos de Medicamentos (RPM): resíduos contendo medicamentos vencidos ou
sem condição de uso, sobras resultantes de seu preparo ou utilização, incluindo subprodutos,
embalagens primárias, materiais e equipamentos descartáveis contaminados com esses
medicamentos, de acordo com Portaria CVS nº 21, de 10/09/2008;
Resíduos químicos não-perigosos: são aqueles resultantes de atividades laboratoriais de
estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que não apresentam características de
toxicidade, reatividade, inflamabilidade e/ou corrosividade de acordo com a NBR 10004. Esses
resíduos enquadram-se no grupo D (resíduos comuns).
Resíduos químicos perigosos: apresentam características de toxicidade, reatividade,
inflamabilidade e/ou corrosividade. Pertencem ao Grupo B, conforme Resolução CONAMA nº
358, de 29 de abril de 2005, e classificados como perigosos, de acordo com a NBR 10004;
Resíduos recicláveis: resíduos que constituem interesse de transformação, que têm mercado
ou operação que viabiliza sua transformação industrial. Exemplos: plásticos, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras e outros;
Resíduos sólidos: resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
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líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou
corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à
melhor tecnologia disponível;
Resíduos volumosos: entendem-se os resíduos sólidos secos constituídos basicamente por
material volumoso não removido pela coleta de resíduos sólidos domiciliares, dos serviços da
saúde ou dos resíduos da construção civil rotineiros, como móveis, colchões e equipamentos
domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais
provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros, comumente
chamados de bagulhos, e não caracterizados como resíduos industriais;
Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química;
Risco à saúde: é a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos à saúde relacionados com a
exposição humana a agentes físicos, químicos ou biológicos, em que um indivíduo exposto a um
determinado agente apresente doença, agravo ou até mesmo morte, dentro de um período
determinado ou idade;
Risco ao meio ambiente: é a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos ao meio ambiente,
decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, causadores de condições
ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a persistência, disseminação e modificação
desses agentes no ambiente;
Sala de utilidades: ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas
utilizados na assistência ao usuário do serviço e guarda temporária de resíduos;
Segregação: 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;
Transporte interno: traslado dos resíduos dos pontos de geração até o abrigo temporário ou o
abrigo externo;
Tratamento: Etapa da destinação que consiste na aplicação de processo que modifique as
características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de
dano ao meio ambiente ou à saúde pública;
Unidade geradora de resíduos de serviço de saúde: unidade funcional dentro do serviço no
qual é gerado o resíduo;
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Veículo coletor: veículo utilizado para a coleta externa e o transporte dos resíduos de serviços
de saúde.
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7. Classificação

7.1 Resíduos Infectantes – Grupo A

Definição: Resíduos do Grupo A são denominados “Resíduos Infectantes”. Os resíduos
infectantes são os resíduos com presença de agentes biológicos que, por suas características de
maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Os resíduos infectantes
subdividem-se em cinco grupos A1, A2, A3, A4 e A5, apresentados na Tabela 1 a seguir, conforme
RDC nº 222 de 2018.
Complementarmente, ao lado direito da tabela estão apresentados como esses resíduos
devem ser acondicionados no momento da geração dos mesmos, que devem ocorrer de quatro
formas: sacos plásticos brancos leitosos com simbologia de infectante, sacos plásticos vermelhos
com simbologia de infectante, coletor rígido/ caixa de perfurocortantes com simbologia de
infectante e sistema de coleta de esgoto.
Tabela 1 – Resíduos Infectantes
Classificação

Itens

Acondicionamento

1. Culturas e estoques de micro-organismos;
resíduos de fabricação de produtos biológicos,
exceto os medicamentos hemoderivados; descarte 1. Sacos plásticos brancos
de vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou leitosos com simbologia de
inativados; meios de cultura e instrumentais resíduo infectante
utilizados para transferência, inoculação ou
mistura de culturas; resíduos de laboratórios de
manipulação genética.
Subgrupo A1

2. Resíduos resultantes da atividade de ensino e
pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou
animais, com suspeita ou certeza de contaminação
biológica por agentes classe de risco 4, 2. Sacos plásticos
microrganismos com relevância epidemiológica e vermelhos com simbologia
risco de disseminação ou causador de doença de infectante
emergente que se torne epidemiologicamente
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja
desconhecido.
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3. Bolsas transfusionais contendo sangue ou
hemocomponentes rejeitadas por contaminação
ou por má conservação, ou com prazo de validade
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.

3. Caixa rígida de
infectante e saco vermelho
com simbologia de
infectante

4. Sobras de amostras de laboratório contendo
sangue, recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, contendo sangue
(exemplo seringa de coleta de curva glicêmica).

4. Caixa rígida de
infectante e saco vermelho
com simbologia de
infectante

Subgrupo A2

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros
resíduos provenientes de animais submetidos a
processos de experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas forrações, e os Sacos plásticos brancos
cadáveres de animais suspeitos de serem leitosos com simbologia de
portadores de microrganismos de relevância resíduo infectante.
epidemiológica e com risco de disseminação, que
foram
submetidos
ou
não
a
estudo
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.

Subgrupo A3

Peças anatômicas (membros) do ser humano;
produto de fecundação sem sinais vitais, com peso
menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 Sacos plásticos vermelhos
centímetros ou idade gestacional menor que 20 com
simbologia
de
semanas, que não tenham valor científico ou legal infectante2
e não tenha havido requisição pelo paciente ou
seus familiares1.
1. Kits de linhas arteriais, endovenosas e
dialisadores, quando descartados.
2. Filtros de ar e gases aspirados de área
contaminada; membrana filtrante de equipamento
médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros
similares.

Subgrupo A4

3. Sobras de amostras de laboratório e seus Sacos plásticos brancos
recipientes contendo fezes, urina e secreções, leitosos com simbologia de
provenientes de pacientes que não contenham e resíduo infectante
nem sejam suspeitos de conter agentes classe de
risco 4, e nem apresentem relevância
epidemiológica e risco de disseminação, ou
microrganismo causador de doença emergente que
se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou
com suspeita de contaminação com príons.
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4. Recipientes e materiais resultantes do processo
de assistência à saúde, que não contenha sangue
ou líquidos corpóreos na forma livre.
5. Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a
placenta, e outros resíduos provenientes de
procedimentos cirúrgicos ou de estudos
anatomopatológicos
ou
de
confirmação
diagnóstica.
6. Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras
e outros resíduos provenientes de animais não
submetidos a processos de experimentação com
inoculação de microrganismos.
7. Bolsas transfusionais vazias ou com volume
residual pós transfusão.
Recipiente descartável
8. Resíduos de tecido adiposo proveniente de
para resíduos de
lipoaspiração,
lipoescultura
ou
outro
Lipoaspiração e saco
procedimento de cirurgia plástica que gere este
leitoso branco com
tipo de resíduo.
simbologia de infectante

Subgrupo A5

Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta
infectividade para príons, de casos suspeitos ou
confirmados, bem como quaisquer materiais Saco plástico vermelho
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou duplo com simbologia de
animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram infectante
contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta
infectividade para príons.

Nota 1: Os RSS do Subgrupo A3 maiores que 500 gramas devem ser destinados para
sepultamento, cremação ou outra destinação licenciada pelo órgão ambiental competente.
Nota 2: Quando as peças anatômicas forem encaminhadas para incineração, o saco vermelho
deve ser identificado com a inscrição "PEÇAS ANATÔMICAS".
Nota geral: O saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as
regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o tratamento
indiscriminado de todos os RSS do Grupo A, exceto para acondicionamento dos RSS do subgrupo
A5.

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

POP-MAS-022
Folha n º 21/99

A Tabela 2 a seguir detalha resíduos que são gerados nas unidades GNDI e que também
devem ser descartados como resíduos infectantes.
Tabela 2 - Resíduos Infectantes GNDI
Item

Descrição

Acondicionamento

1

Todos os resíduos advindos de pacientes em
isolamento ou de materiais que tiveram contato
Sacos vermelhos com simbologia
com paciente em isolamento, incluindo materiais
de infectante ou caixa de
de assistências, restos alimentares, EPIs
perfurocortantes.
descartáveis, resíduos de higiene pessoal dos
pacientes e resíduos dos banheiros.

2

Soluções de Diálise e Hemodiálise / Bolsa e Sacos brancos leitosos com
equipo1 de Nutrição Parenteral Prolongada – NPP. simbologia de resíduo infectante

3

Equipos2, bolsas de soro fisiológico3, máscara de
Sacos brancos leitosos com
inalação e outros similares com potencial contato
simbologia de resíduo infectante
com sangue ou secreções corpóreos.

4

Sacos brancos leitosos com
Seringas e flaconetes de água e soro com potencial
simbologia de resíduo infectante ou
contato com sangue ou secreções corpóreos.
caixa de perfurocortantes.

5

Lâminas de barbear e tricotomia, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro que não sejam de
medicamentos, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos
Caixa de perfurocortantes.
capilares, tubos teste TCA, micropipetas, lâminas e
lamínulas, espátulas, utensílios de vidro
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

6

Líquidos corpóreos, desde que não advindos de
pacientes
em
isolamento
(Líquidos
Sistema de coleta de esgoto.
cefalorraquidianos, pericárdico, pleural, articular,
ascítico e amniótico), EXCETO tecido adiposo.

7

Swab para coleta e transporte de amostras, multiSacos brancos leitosos com
collect e materiais similares utilizados ou
simbologia de resíduo infectante
vencidos.

Nota 1: O líquido das bolsas de NPP considerados vencidos devem ser descartados na rede de
esgoto. E as embalagens devem ser descartadas como resíduos comuns.
Nota 2: A RDC 222/2018 estabelece que o equipo de soro que não entrou em contato com sangue
ou líquidos corpóreos pode ser considerado como resíduo do grupo D (comum). Contudo, o GNDI
recomenda o descarte de todos os equipos como infectante.
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Nota 3: O líquido das bolsas de soro fisiológico considerados vencidos deve ser descartado na
rede de esgoto. E as embalagens devem ser descartadas como resíduos infectantes.
Orientações Gerais:
A caixa de perfurocortantes deve ser identificada com nome do enfermeiro responsável por sua
montagem e data de abertura. Deve ser respeitado o limite tracejado marcado na caixa e, após o
fechamento, deve ser vedada com fita adesiva. Posteriormente, as caixas de perfurocortantes
devem ser embaladas em saco plástico correspondente (branco leitoso ou vermelho com
símbolo de infectante). A utilização da caixa de perfurocortante não pode exceder 30 dias da sua
data de abertura, independente da sua capacidade estar abaixo do limite tracejado.

7.1.1 Laboratório
As sobras de amostras de laboratório contendo sangue, tubos de coleta sanguínea e
hemocultura devem ser descartadas em caixa rígida de infectante e, posteriormente,
acondicionadas em saco plástico vermelho com simbologia de infectante. Para situações de
vencimento de hemoculturas devem ser descartados em caixa rígida de infectante.
Os líquidos corpóreos, fezes, urina, secreções e todos os utensílios que não forem
perfurocortantes devem ser descartados como resíduo infectante (saco branco com simbologia
de infectante). Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas e placas de Petri)
e outros similares devem ser descartados em caixa de perfurocortante infectante e,
posteriormente, acondicionadas em saco plástico branco com simbologia de infectante.
Os indicadores biológicos e suas embalagens devem ser descartados em caixas de
perfurocortante de infectante.
7.1.2 Banco de Sangue/Hemocentro
As bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por
contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de
coleta incompleta com mais de 50 ml devem ser descartadas em caixa rígida de infectante e,
posteriormente, acondicionada em saco vermelho com simbologia de infectante.
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7.2 Resíduos Químicos – Grupo B
Definição: Os resíduos do Grupo B, denominados “Resíduos Químicos”, são resíduos que contém
substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade
e, de acordo com a Resolução CONAMA nº 358 de 2005, RDC nº 222 de 2018, ABNT NBR 10004,
Portaria CVS 21 de 2008 e Portaria ANVISA 344 de 1998.

Tabela 3 - Resíduos Químicos
Item

Descrição

1

Frascos e ampolas de vidro de medicamento,
especialmente os citados no Anexo VII deste
documento.

2

Medicamentos usados ou não usados, fora do prazo
de validade ou sem condição de uso, especialmente
os citados no Anexo VII.

3

Seringas1 com agulhas que apresentem soluções
parciais visíveis de medicamentos.

4

Resíduos
e
insumos
farmacêuticos
dos
medicamentos controlados pela Portaria MS
344/1998 e suas atualizações.

5

Recipientes vazios ou recipientes de medicamentos
que apresentem sinal visível de resíduo do seu
conteúdo original, inclusos frascos, cartelas de
comprimidos e capsulas ampolas, tubos e outros
recipientes.

6

Resíduos provenientes de derramamento de
medicamentos, bem como os materiais de contenção,
absorção, remoção e limpeza por eles contaminadas.

Acondicionamento

Galão rígido laranja com
simbologia de tóxico
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Filtros HEPA de cabines de segurança em que se lida
com medicamentos.

Sacos laranjas com simbologia
de resíduo tóxico

8

Flaconetes de medicamentos de alto risco.

Sacos laranjas com simbologia
de resíduo tóxico ou galão
rígido laranja com simbologia
de tóxico

9

Os resíduos provenientes de tratamento oncológico,
incluindo medicamentos, frascos, ampolas, EPIs
descartáveis, materiais de assistência, forrações de
bancadas.2 Resíduos dos pacientes em tratamento
oncológico. Resíduos oriundos do banheiro de
pacientes em tratamento oncológico.3

10

Resíduos de saneantes, desinfetantes, reagentes de
laboratório, inclusive os recipientes contaminados
por esses líquidos.

7

11

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos;
citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores;
digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais,
quando descartados por serviços de saúde,
farmácias,
drogarias
e
distribuidores
de
medicamentos ou apreendidos.

12

Demais produtos considerados perigosos, conforme
classificação da NBR 10004 da ABNT (tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e reativos). As características
dos riscos destas substâncias são as contidas na
Ficha de Informações de Segurança de Produtos
Químicos – FISPQ, conforme NBR 14725 DA ABNT e
Decreto / PR 2.657/98.

Sacos laranjas com simbologia
de resíduo tóxico ou galão
rígido laranja com simbologia
de tóxico, quando o resíduo
apresentar características
perfurocortantes

Nota: Os itens descritos acima são diferenciados na Portaria CVS como Tipo 1 e Tipo 2. Porém,
conforme mesma Portaria, subitem 3.1.3 “O gerenciamento dos RPM poderá ser único, ou seja,
todos os RPM, inclusive os do tipo 2, poderão ser gerenciados como tipo 1, desconsiderando-se
a diferenciação por tipo.” Portanto nas Unidades Hospitalares do GNDI todos os RPM serão
gerenciados como tipo 1 e denominados como Resíduos Químicos.
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Nota 1: As seringas utilizadas para aspiração de medicamentos que não apresentam soluções
parciais destes podem ser descartadas na caixa de perfurocortante infectante ou no saco branco
leitoso com simbologia (neste caso, apenas se não possuírem agulha acoplada).
Nota 2: Os resíduos de alimentação dos pacientes em tratamento oncológico devem ser
descartados como resíduo comum.
Nota 3: A orientação padronizada no GNDI para descarte de resíduos do banheiro de paciente
em tratamento oncológico é como resíduo químico, porém em casos de adversidades com a
empresa de coleta externa, orientamos a utilização de saco branco leitoso de infectante nos
banheiros destes pacientes.
Nota 4: Todos os resíduos mencionados para descarte em galão rígido laranja, podem também
ser descartados na caixa de perfurocortante de químico (cor laranja) que é utilizada nos carros
beira leitos do sistema Tasy.
Observação: Os filtros de carvão ativado é um resíduo químico que deve ser incinerado. Nas
unidades do Estado de São Paulo deve ser descartado como resíduo químico desde que o CADRI
de Grupo B possua informações específicas sobre resíduos químicos em estado sólido.

Orientações Gerais:
7.2.1 Medicamentos:
A Portaria Estadual CVS nº 21 de 2008 apresenta a Norma Técnica sobre gerenciamento
de resíduos de medicamentos perigosos. A Portaria trata sobre o tratamento especial para
Resíduos de Medicamentos Perigosos (RPMs) devido à toxicidade de seus componentes, bem
como os materiais contaminados por esses medicamentos, abrangendo um tratamento especial
para os seguintes itens:
•

Medicamentos listados no Anexo VII, parcialmente usados, fora do prazo de validade ou
sem condição de uso;

•

Recipientes vazios ou recipientes que apresentem sinal visível de resíduo do seu
conteúdo original ou que apresente quantidade residual de medicamento inferior a 3%
do conteúdo original da embalagem dos medicamentos listados no Anexo VII;

•

Resíduos provenientes de derramamento de medicamentos listados no Anexo VII, bem
como os materiais de contenção, absorção, remoção e limpeza por eles contaminadas;

•

Filtros HEPA de cabines de segurança em que se lida com medicamentos listados no
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Anexo VII e;
•

Bolsas de infusão e equipos, cheias ou parcialmente utilizadas e outros recipientes não
vazios contendo soluções de medicamentos listados no Anexo VII, acima dos limites
estabelecidos, tais como: embalagem primária que apresente quantidade residual de
medicamento superior a 3% do conteúdo original da embalagem, ou de soluções
intravenosa que apresente quantidade residual de solução acima de 15 ml (quinze
mililitros).
Medicamentos líquidos, tais como frascos com medicamentos vencidos ou parcialmente

usados, sempre que possível, permaneçam nas embalagens primárias dos produtos originais ou
embalagens similares, devidamente fechadas, evitando-se o descarte de líquidos na forma livre
diretamente nos coletores de Medicamentos.
As embalagens secundárias de medicamentos devem ser descaracterizadas antes de ser
descartadas, podendo ser cortadas, rasgadas ou jogadas em lixeiras separadas, evitando que
esses medicamentos sejam usados de forma indevida fora das unidades GNDI.
Nos locais em que a geração de resíduos de medicamentos não seja rotineira, admite-se
que o coletor de Medicamentos permaneça em ambiente próximo, desde que situado no mesmo
pavimento e a uma distância inferior a 30 metros.
7.2.2 Portaria MS 344 de 1998 – Medicamentos Controlados
A Portaria ANVISA 344 de 1998 dispõe sobre o regulamento técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial.
Em caso de vencimento ou avarias dos medicamentos ou substância controladas pela
referida Portaria, esses medicamentos devem ser acondicionados em galões rígidos laranjas,
com simbologia de resíduo tóxico e inscrição de RPM, porém separadamente dos demais
resíduos de medicamentos gerados na unidade. Esses resíduos devem ficar sob a
responsabilidade do Farmacêutico Responsável da unidade e de forma que os colaboradores do
GNDI não tenham livre acesso.
Após acondicionamento desses resíduos, o Farmacêutico Responsável deverá entrar em
contato com a autoridade Municipal da Vigilância Sanitária e verificar o procedimento específico
deste descarte junto ao controle da Vigilância Sanitária Municipal.
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Os procedimentos específicos de descarte dos medicamentos constantes na Portaria 344
de 1998, bem como suas atualizações, devem estar descritos no PGRSS da unidade conforme
orientações da Vigilância Sanitária Municipal.
7.2.3 Laboratório
Os reagentes utilizados nos equipamentos dos laboratórios para a realização dos exames
são químicos. Com o bulário fornecido pelo fabricante é possível classificar as composições
químicas dos reagentes, tendo como referência norma da CETESB P4 262 de 2003 e a ABNT NBR
10004 de 2004. Portanto, os Serviços de Laboratório devem informar a classificação de seus
reagentes, a forma de acondicionamento, disposição e tratamento final no Plano de
Gerenciamento de Resíduos. Quando o laboratório alocado dentro da unidade for terceirizado,
deve apresentar PGRSS próprio alinhado aos procedimentos de segregação da GNDI.
Os efluentes dos equipamentos que não estão interligados à rede de esgoto devem ser
tratados com hipoclorito de sódio a 1% e posteriormente descartados na rede de esgoto.
Os corantes utilizados no laboratório não podem ser descartados diretamente na rede de
esgoto, sendo assim, o descarte deve ser em galão rígido próprio para líquidos e acondicionado
em saco de cor laranja com simbologia de tóxico. Todos os materiais que tiveram contato com o
corante devem ser descartados como resíduo químico. Por exemplo, lâminas, frascos bem como
os materiais de contenção, absorção, remoção e limpeza por eles contaminadas.
Os tubos para amostras de sangue, vencidos e sem uso, devem ser descartados em galão
rígido para resíduos químicos e acondicionados em sacos de cor laranja com simbologia de
tóxico.

7.2.4 Efluentes e filmes de processadores e demais resíduos de imagens
As unidades GNDI que possuem equipamentos de processadores de imagens (RX,
Tomografia, mamografia e outros) que não são digitais e geram efluentes, devem ser segregados,
acondicionados e destinados adequadamente. Para destinação desses resíduos, seguir
procedimento abaixo:
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Unidades que possuem estação de tratamento dos efluentes dos equipamentos: Os filtros
devem ser recolhidos por empresa especializada e enviada para tratamento e destinação
específica.

•

Unidades que não possuem estação de tratamento dos efluentes: Reveladores e Fixadores
que saem dos equipamentos devem ser armazenados em galões para contenção de
líquidos e ser identificados com a simbologia de resíduo tóxico. É proibido o descarte
desses efluentes no sistema de rede de esgoto.

•

Todas as unidades: Os filmes de raio x de equipamentos analógicos inutilizados,
danificados ou deixados por pacientes devem ser segregados e armazenados
separadamente dos demais resíduos, devendo ser armazenados em um caixa coletora de
papelão identificada, a qual deve ser utilizada exclusivamente para esse fim. Os filmes
devem ser recolhidos por empresa especializada e enviada para tratamento e destinação
específica. Os filmes de equipamentos digitais devem ser descartados como resíduo
comum.

•

Todas as unidades: As Placa de Chassis utilizados na Tomografia e Raio X devem ser
segregados e armazenados separadamente dos demais resíduos, devendo ser
armazenados em um caixa coletora de papelão identificada, a qual deve ser utilizada
exclusivamente para esse fim. As placas devem ser recolhidas por empresa especializada
e enviada para tratamento e destinação específica.
Os efluentes de equipamentos de imagens são inflamáveis e apresentam um risco maior

por estar no estado líquido. Desta forma, no caso das unidades que armazenam esse líquido em
galões, solicitar à empresa de coleta que a retirada seja feita constantemente, de forma a evitar
o acúmulo dentro das unidades GNDI. Deve-se evitar entrar em contato com esses efluentes.
Havendo necessidade, deve-se usar EPIs adequados.

7.2.5 Embalagens de Produtos Químicos
As embalagens de produtos químicos são descartadas conforme orientação da FISPQ Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, detalhadas no anexo I desse manual.
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As embalagens dos produtos químicos classificadas como Grupo B - químicos apontados
no anexo I devem ser acondicionados em sacos laranja com simbologia de resíduo tóxico ou
galão rígido laranja com simbologia de resíduo tóxico quando o resíduo apresentar
características perfurocortantes e escarificantes. Deve ser respeitado o limite tracejado marcado
no galão e, após o fechamento, deve ser embalado em saco plástico correspondente (sacos
laranja com simbologia de resíduo tóxico). A utilização do galão rígido não pode exceder 01 ano
da sua data de abertura.
Recomenda-se que, sempre que possível, resíduos líquidos de produtos químicos
permaneçam nas embalagens primárias dos produtos originais ou embalagens similares,
devidamente fechadas, evitando-se o descarte de líquidos na forma livre diretamente nos
coletores.
Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos laranja com simbologia de resíduo
tóxico devem estar identificados com a simbologia de resíduo tóxico na parte superior.
7.2.6 CIDEX® OPA
O CIDEX® OPA deve ser armazenado em galões para contenção de líquidos (no próprio galão
do produto) e deve ser descartado como resíduo químico.
Importante: É proibido o descarte no sistema de rede de esgoto mesmo após a sua
neutralização.

7.2.7 ARPO®SEPT
O ARPO®SEPT não é classificado como resíduo perigoso, podendo ser descartado no sistema
de rede de esgoto convencional desde que diluído em água. A embalagem do ARPOSEPT deve
ser descartada como resíduo químico.
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7.3 Resíduos Radioativos – Grupo C
Definição: Os resíduos do Grupo C segundo Resolução CONAMA nº 358 de 2005 e RDC
nº222/2018, serão, para efeito deste manual, denominados “Resíduos Radioativos”, que são
provenientes de quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos níveis de dispensa especificados nas normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou não
prevista. Dentre os radionuclídeos utilizados pela medicina nuclear se incluem: iodo (131I), índio
(111In), gálio(67Ga), tecnécio(99mTc), tálio (201Tl) e samário(153Sm).
Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido com
sistema de blindagem (chumbo), com identificação de acordo com símbolo internacional de
presença de radiação ionizante e forrados internamente com saco plástico específico de acordo
com a tipologia do resíduo após o decaimento.
Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em
bombonas de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível de plástico,
resistente, rígido e estanque, com tampa rosqueada, vedante. Eles devem ser acomodados em
locais com sistemas de blindagem (chumbo) e dispostos sobre paletes de contenção com
capacidade suficiente para conter o volume total do rejeito. É obrigatória a identificação de
acordo com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante. O recipiente
posteriormente deve ser acondicionado em saco plástico específico de acordo com a tipologia do
resíduo após o decaimento.
O transporte de rejeitos radioativos deve ser realizado por equipamento com rodas, provido de
recipiente com sistema de blindagem e com tampa. Independentemente de seu volume, não
poderá possuir válvula de drenagem no fundo. É necessário o monitoramento a cada operação
de transporte e ser submetido à descontaminação, quando necessário.
Os rejeitos do grupo C são identificados pelo símbolo internacional de presença de
radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos,
acrescido da expressão MATERIAL RADIOATIVO.
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Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o
tempo de decaimento necessário ao atingimento do nível de dispensa. O decaimento do nível de
radiação dos materiais radioativos está relacionado com a quantidade e a meia vida de cada
radioisótopo presente. A meia vida é o tempo que leva para o elemento químico ter a sua
atividade reduzida pela metade da atividade inicial.
Os rejeitos radioativos devem ser armazenados na sala de decaimento da unidade e,
quando atingido o nível de dispensa, passam a ser considerados resíduos das categorias
biológica, química ou de resíduo comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual
pertencem, sendo estes e demais procedimentos previstos no Plano de Radioproteção1 aprovado
pela CNEN para a instalação.
A norma CNEN NN3.05 estabelece que a unidade deve possuir um local destinado ao
armazenamento provisório dos rejeitos radioativos e, ainda, manter um inventário atualizado
desses rejeitos. A circulação de rejeitos no interior das instalações deve estar prevista no Plano
de Proteção Radiológica e ocorrer dentro de blindagens adequadas.
O gerenciamento dos rejeitos radioativos deve possuir a descrição dos rejeitos gerados
(características físicas, químicas, biológicas e radiológicas), a existência, quando aplicável, de
outros riscos associados, tais como: putrescibilidade, patogenicidade e inflamabilidade,
classificação dos rejeitos, descrição dos processos propostos para o tratamento dos rejeitos
radioativos; descrição do local escolhido para o armazenamento provisório dos rejeitos
radioativos, anexando croqui; descrição dos procedimentos adotados para controle de rejeitos
gerados e para a determinação do tempo de armazenamento necessário para o seu decaimento
e posterior dispensa; estimativa do volume total de rejeitos a ser produzido pelo Serviço de
Medicina Nuclear e garantia de sua capacidade de armazenamento; detalhamento dos
procedimentos de coleta, segregação, acondicionamento e identificação dos rejeitos gerados,
descrevendo, inclusive, a capacidade volumétrica de armazenamento do Serviço de Medicina
Nuclear e dos volumes ou recipientes a serem utilizados, identificação dos volumes ou
recipientes contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) conteúdo do volume: luva, frascos, seringas etc.;

1

Para as unidades GNDI que gerarem resíduos radioativos é obrigatório haver uma cópia do Plano de
Radioproteção aprovado pela CNEN como anexo ao PGRSS.
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b) características físico-químicas;
c) características biológicas e origem;
d) massa ou volume;
e) tipo de radionuclídeos;
f) atividade estimada no armazenamento;
g) taxa de exposição na superfície; no armazenamento e na liberação;
h) data de armazenamento e data prevista para liberação;
i) nome e visto do responsável pela radioproteção; e
j) identificação da instalação radiativa que gerou o rejeito.
O registro e inventário devem permanecer na unidade e incluir:
a) a localização dos respectivos volumes;
b) procedência e destino;
c) transferências e eliminações realizadas;
d) identificação da embalagem;
e) massa ou volume de rejeitos contidos na embalagem;
f) tipos de radionuclídeos;
g) atividade estimada no armazenamento;
h) taxa de exposição na superfície, no armazenamento e na liberação;
i) data de armazenamento, data prevista para liberação e data da liberação;
j) visto do responsável pelo preenchimento das informações; e
k) nome e visto do Supervisor de Proteção Radiológica
7.4 Resíduos Comuns – Grupo D
7.4.1 Comum
Definição: Os resíduos do Grupo D segundo Resolução CONAMA nº 358 de 2005 e RDC
nº 222/2018 serão, para efeito deste manual, denominados “Resíduos Comuns”, que são os
resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, e que não permitem sua
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reciclagem. Os itens apresentados na tabela abaixo devem ser acondicionados em sacos plásticos
pretos sem simbologia. Os cestos e lixeiras de acondicionamento devem estar identificados com
a simbologia de resíduo comum na parte superior.

Tabela 4 - Resíduos Comuns
Item

Descrição

1

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de
vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material
utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que
não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, abaixadores de língua
e outros similares não classificados como A1.1-2

2

Sobras de alimentos e do preparo de alimentos (incluindo resíduos alimentares de
pacientes oncológicos).

3

Resto alimentar de refeitório.

4

Esponjas e palhas de aço utilizadas em copas, cozinhas e refeitórios.

5

Resíduos de copas, restaurantes e lanchonetes, como: papeis e guardanapos
engordurados, papéis toalhas usados, papéis parafinados ou plastificados, palitos e
espetos de madeira.3

6

Resíduos provenientes das áreas administrativas, como: adesivos, etiquetas, fita
crepe, papel carbono, clipes, grampos e fotografias.

7

Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.

8

Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

Nota 1: Conforme apresentado no item 1 da Tabela 4, materiais assistenciais que não entraram
em contato com sangue ou líquidos corpóreos podem ser descartados como resíduo comum.
Sendo assim, recomenda-se a substituição de lixeiras de infectante por lixeiras de comum em
consultórios médicos (exceto ginecológicos, proctológicos e urológicos).
Nota 2: Os resíduos de higiene provenientes de pacientes em isolamento devem ser descartados
como resíduos infectantes (saco vermelho com símbolo de infectante).
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Nota 3: Os palitos e espetos de madeira precisam ser descartados em caixa de papelão ou similar
e, posteriormente acondicionado em saco preto. Dessa forma os colaboradores envolvidos no
processo de coleta dos resíduos estão protegidos.
Alinhado aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2010),
bem como no atendimento a legislações municipais, o GNDI segrega parte de seu resíduo comum
em resíduos recicláveis. Para efeito de gerenciamento deve ser adotada a segregação dos
resíduos recicláveis em quatro grupos: “Reciclável Papel”, “Reciclável Plástico”, “Reciclável
Metal” e “Reciclável Vidro” por constituírem a maior parte do material passível de reciclagem
gerados nas unidades GNDI.

7.4.2 Reciclável Papel
Os resíduos recicláveis de papéis estão presentes em diversas formas, tanto como jornais
e revistas, como caixas de papelão. Mas existem materiais que são agregados aos papéis
tornando-os difícil de reciclar. Desta forma, a tabela a seguir apresenta uma lista de papéis
recicláveis e os não recicláveis que são gerados dentro das unidades GNDI:
Tabela 5 – Resíduos de papéis recicláveis e não recicláveis
RECICLÁVEIS
Embalagens de papel e papelão dos
materiais de assistência ao paciente

NÃO RECICLÁVEIS
Embalagens de papel e papelão dos materiais
de assistência ao paciente, contaminadas com
material biológico ou molhadas

Caixas de papelão

Papéis sanitários ou sujos

Jornais

Papéis plastificados

Revistas

Papéis parafinados

Impressos em geral

Papel carbono

Fotocópias

Fotografias

Rascunhos

Fitas adesivas

Envelopes

Etiquetas adesivas

Papéis Timbrados

Guardanapos

Cartões

Papel toalha
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Papel amassado

-

Papel de ponto eletrônico e senha¹

-

Os resíduos do grupo Reciclável Papel devem ser segregados dos demais resíduos e ser
acondicionados em sacos azuis. Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos azuis devem
estar identificados com a simbologia de resíduo reciclável papel na parte superior.
Nota 1: O papel de ponto eletrônico e senha devem ser descartados como resíduo papel para as
unidades que são atendidas pela empresa Multilixo / Flacipel. As unidades que são atendidas
por outras empresas devem realizar o descarte em saco preto como resíduo comum.

7.4.3 Reciclável Plástico
Assim como os resíduos recicláveis de papéis, os plásticos estão presentes em diversas
formas, tanto como copos ou sacos plásticos. Mas existem materiais que são agregados aos
plásticos tornando-os difícil de reciclar. Desta forma, a tabela a seguir apresenta uma lista dos
plásticos recicláveis e não recicláveis que são gerados dentro das unidades GNDI:

Tabela 6 – Resíduos de plástico recicláveis e não recicláveis
RECICLÁVEIS

NÃO RECICLÁVEIS

Embalagens plásticas de material de assistência
ao paciente¹

Embalagens plásticas de material de
assistência ao paciente, contaminados com
material biológico

Copos descartáveis

Tomadas

Embalagens de água e refrigerantes (PET)

-

Acrílicos, Tubos e canos de PVC

-

Embalagens de plásticos moles

-

Embalagens de margarina

-

Embalagens de shampoo

-
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Sacos plásticos

-

Isopor

-

Embalagens tetrapak (sucos, toddynho etc)

-

Embalagens metalizadas de biscoito, balas,
salgados e doces²

-

Gelox³
Nota 1: Inclusive embalagens plásticas de líquido preparatório para exame de teste de glicose,
lactose e garrafa de água deionizada.
Nota 2: O descarte de embalagens metalizadas de biscoito, salgado, balas e doces (entre outros)
devem ser descartadas como resíduo plástico para as unidades que são atendidas pela empresa
Multilixo / Flacipel. As unidades que são atendidas por outras empresas devem realizar o
descarte em saco preto como resíduo comum.
Nota 3: Para que gelox seja descartado como reciclável plástico é necessário seguir o seguinte
procedimento: deixar descongelar, descartar o produto interno (gel) na rede de esgoto e,
posteriormente, descartar o gelox no saco vermelho de reciclável.
Os resíduos do grupo Reciclável Plástico devem ser segregados dos demais resíduos e ser
acondicionados em sacos vermelhos. Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos
vermelhos devem estar identificados com a simbologia de resíduo reciclável plástico na parte
superior (quando aplicável).

7.4.4 Reciclável Vidro

Os resíduos recicláveis de vidro estão presentes como garrafas de bebidas ou potes de
alimento de vidro, que podem ser descartados em locais como cozinha, lanchonetes e refeitórios,
por exemplo.
Os resíduos do grupo Reciclável Vidro devem ser segregados dos demais resíduos e ser
acondicionados em sacos verdes. Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos verde
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devem estar identificados com a simbologia de resíduo reciclável vidro na parte superior
(quando aplicável).
Os resíduos de vidro provenientes da manutenção possuem maneiras de
acondicionamento e destinação diferenciados deste item, o que será descrito no item 7.6.
Em caso de quebra do material de vidro o descarte deve ser feito em caixa de papelão ou
similar e, posteriormente acondicionado em saco verde. Dessa forma os colaboradores
envolvidos no processo de coleta dos resíduos estão protegidos.
7.4.5 Reciclável Metal
Os resíduos recicláveis de metal estão presentes em latas de refrigerante e sucos, que
podem ser descartados em locais como lanchonetes e refeitórios, por exemplo.
Os resíduos do grupo Reciclável Metal devem ser segregados dos demais resíduos e ser
acondicionados em sacos amarelos. Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos amarelo
devem estar identificados com a simbologia de resíduo reciclável metal na parte superior
(quando aplicável).
As

sucatas

de

metal

provenientes

da

manutenção

possuem

maneiras

de

acondicionamento e destinação diferenciados deste item, o que será descrito no item 7.6.
7.4.6 Orgânico
Os resíduos orgânicos são aqueles representados pela fração orgânica dos resíduos
sólidos, passível de compostagem, sejam eles de origem urbana, industrial, agrossilvipastoril ou
outra. São compostos pelos restos alimentares (legumes, verduras, cascas diversas, pequenos
ossos, pó de café e chá) sendo da sobra limpa ou resto ingesta. Não estão considerados os
resíduos orgânicos de pacientes em isolamento, pois estes são descartados como resíduo
infectante (Grupo A).
Os resíduos orgânicos no GNDI são encaminhados para a compostagem, onde são
transformados em adubo orgânico.
Os resíduos orgânicos devem ser segregados dos demais resíduos e ser acondicionados
em sacos marrons. Os cestos e lixeiras de acondicionamento dos sacos amarelo devem estar
identificados com a simbologia de resíduo reciclável metal na parte superior (quando aplicável).
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7.5 Resíduos Perfurocortantes – Grupo E
Definição: Os resíduos do Grupo E segundo Resolução CONAMA nº 358 de 2005 e RDC
nº 222/2018, serão, para efeito deste manual, denominados “Resíduos Perfurocortantes”, são os
resíduos que apresentam características perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas;
espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de petri) e outros similares.
Esses resíduos são segregados e acondicionados de acordo com o risco que apresentam,
podendo ser risco biológico no caso de contato com os pacientes ou risco químico caso os
materiais tenham entrado com contato com os produtos e medicamentos listados no grupo de
resíduos químicos deste manual.
O acondicionamento deve ser de acordo com o risco:
•

Se apresentar risco biológico deve ser armazenado em coletor rígido/ caixa de
perfurocortantes com simbologia de infectante;

•

Se apresentar risco químico deve ser armazenado em galão rígido laranja/ caixa
de perfurocortante com simbologia de resíduo tóxico.

7.6 Resíduos da Manutenção
Os Resíduos da Manutenção são segregados em dois grupos, conforme ABNT NBR 10004 de
2004: Perigosos (Classe I) e Não-Perigosos Classe II (A ou B).
7.6.1 Resíduos Perigosos da Manutenção
Os resíduos perigosos da manutenção são aqueles que apresentam características de
corrosividade, inflamabilidade ou toxicidade, sendo os principais apresentados na tabela a
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seguir. As sobras devem ser mantidas na própria embalagem do produto e acondicioná-las em
tambor ou barris.

Tabela 7 – Resíduos Perigosos da Manutenção
Descrição
Adesivo de Emulsão
Adesivo Plástico Pastoso
Aguarrás
Brancola
Cola
Desengraxante e Desengordurante - Powersolv 300 para limpeza de ar condicionado.
Desengripante Aerossol
Detergente Ácido - Jato Plus Refrigeração
Esmalte Sintético
Filtros de água do SND e os filtros dos purificadores de água
Látex Acrílico
Massa Corrida
Massa Plástica
Neutrol
Óleo Diesel
Óleos lubrificantes utilizados pelo setor de manutenção
Querosene
Removedor
Removedor de cola
Resíduo de óleos lubrificantes provenientes dos grupos de geradores
Seladora
Soluções a base de cloro
Solvente Desengraxante
Thinner
Tinta Tráfego
Tintas em geral
Unilaca Branco Paina
Os resíduos perigosos da manutenção devem ser segregados no momento de geração. Na
medida do possível deve manter as sobras dentro da própria embalagem e depois acondicioná-
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las em barris ou tambores identificados com a simbologia de resíduo tóxico com a nomeação de
“Resíduos Perigosos da Manutenção”. Tais coletores devem estar alocados sobre contenção
(conforme tabela 9) para evitar vazamento desses resíduos e dispostos em locais cobertos a fim
de não propiciar o acúmulo de água de chuva. Os líquidos contidos devem receber a mesma
destinação dos resíduos perigosos de manutenção. Para as unidades GNDI que geram
pontualmente um grande volume deste tipo de resíduo pode ser utilizado caçamba, desde que
tenha a destinação final adequada.
7.6.2 Resíduos Não Perigosos da Manutenção
Os resíduos não perigosos da manutenção são aqueles que não apresentam
características de corrosividade, inflamabilidade ou toxicidade. Sendo os principais gerados
dentro das unidades GNDI: sucatas de metal, materiais ferrosos e resíduos de obras.
Ressalta-se que os resíduos da manutenção não podem ser descartados da mesma forma
que resíduos comuns (grupo D), pois além de não receberem a destinação adequada, os
caminhões coletores de resíduos comuns são normalmente caminhões compactadores e podem
ser danificados em caso de destinação inadequada de resíduos da manutenção. Para tal, devem
ser alocadas caçambas específicas.
Observação Geral:
No caso dos Centros Clínicos, Centros Médicos, Qualivida, Unidade Avançada, Case,
NotreLabs e demais unidades que não possuam manutenção própria, os resíduos de manutenção
devem ser levados pela Manutenção Volante da GNDI.

7.6.3 Lâmpadas
As unidades GNDI possuem lâmpadas fluorescentes, incandescentes e LED1. Após seu uso,
as lâmpadas queimadas, danificadas ou retiradas de uso devem ser segregadas dos demais
resíduos para destinação.
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As lâmpadas devem ser embaladas individualmente com papelão ou plástico bolha e
posteriormente armazenadas em um coletor apropriado para lâmpadas. Esses recipientes
devem ser rígidos, resistentes à ruptura, de material adequado como, por exemplo, Fiberglass,
material “ecológico” com filtro de carvão para retenção de vapor de mercúrio, e outros similares.
Seu formato deve armazenar toda área da lâmpada e possuir tampa como única forma de acesso
ao material.
O coletor deve ser identificado com a descrição de “Resíduos de Lâmpadas” e deve ficar
em local de acesso restrito. Quando ele estiver cheio, deve ser encaminhado para tratamento e
destinação final ambientalmente adequados.
O tamanho do coletor deve ser compatível com o consumo de lâmpadas da unidade. A
periodicidade de descarte de lâmpadas deve ser apontada pela unidade, porém respeitando
sempre o limite do tamanho do coletor, sendo proibido o armazenamento de lâmpadas fora do
coletor ou sobre a tampa. Caso a unidade gere pouca quantidade de resíduo de lâmpadas e não
tenha previsão de completude do coletor, esses devem ser encaminhados para destinação no
período máximo de um ano.
No caso dos Centros Clínicos, Centros Médicos, Qualivida, Unidade Avançada, Case,
NotreLabs e demais unidades que não possuam manutenção própria, os resíduos de lâmpadas
devem ser levados pela Manutenção Volante da GNDI.
Nota 1: As lâmpadas de LED podem ser segregadas junto aos resíduos eletrônicos da
unidade.
7.6.4 Pilhas e Baterias

As unidades GNDI utilizam diversos tipos de pilhas e baterias, sendo algumas fabricadas
a partir de metais pesados que são considerados perigosos e outras não, sendo as principais:
•

Pilhas e Baterias de Chumbo-ácido ventiladas ou seladas: Baterias industriais, baterias
automotivas, etc;

•

Pilhas e Baterias de Níquel-Cádmio: Baterias industriais, baterias de telefonia celular,
baterias de telefone sem fio, etc;

•

Baterias de óxido de Mercúrio;
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•

Baterias do termômetro de Mercúrio;

•

Pilhas e Baterias portáteis de Zinco-Manganês tipos AA e AAA;

•

Pilhas e Baterias portáteis dos tipos alcalina-manganês modelos: Grande (D), Médio (C),
Pequeno (AA), Palito (AAA), Mini (N), 6V (Bateria), 9V (Bateria), 12V (Bateria) e dos tipos
miniaturas e botão;

•

Pilhas e Baterias dos tipos: Níquel-metal hidreto, Lithium-ion, Zinco-Ar e dos tipos
miniaturas e botão.
As unidades GNDI devem fazer a segregação, acondicionamento e transporte desses

resíduos adequadamente, conforme descrito a seguir:
Os resíduos de pilhas e baterias devem ser segregados dos demais resíduos e
acondicionados em coletores de material resistente como, por exemplo, Fiberglass, material
“ecológico” resistente, Polietileno, PET e outros similares. Alternativamente, pode-se armazenar
os resíduos de pilhas e baterias em uma caixa de papelão com identificação.
O coletor deve ser identificado com a descrição de “Pilhas e Baterias” e deve ficar em local
de fácil acesso dos colaboradores GNDI e em área restrita de funcionários. Fica proibido o
armazenamento de pilhas e baterias fora do coletor.
No período máximo de 1 ano (indicar a data do início do descarte no coletor), ou ao atingir
2/3 da capacidade do suporte, os resíduos de pilhas e baterias devem ser encaminhados a
destinação final, seguindo o procedimento seguinte:
•

Armazenar os resíduos em recipiente plástico próprio (tambor). Se a unidade estiver em
processo de aquisição do recipiente, pode armazenar pilhas e baterias em uma caixa de
papelão de uso exclusivo e com identificação;

•

Fechar os coletores de forma a não apresentar risco de abertura durante o transporte;

•

Acionar empresa contratada para realizar a coleta dos resíduos.

7.6.5 Resíduos de Engenharia Hospitalar, Clínica, Manutenção e TI
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No GNDI temos ainda os resíduos eletroeletrônicos gerados pelo Serviço de Engenharia
Hospitalar, Serviço de Engenharia Clínica, Serviço de Manutenção, Tecnologia da Informação
(TI).
•

Equipamentos Clínicos;

•

Móveis;

•

Sensores de oxímetros;

•

Cabos de ECG e EEG;

•

Sensores de temperatura;

•

Braçadeiras manguitos e peras de aparelhos de pressão não invasivos;

•

Computadores e Componentes.
Os equipamentos de responsabilidade da Engenharia Hospitalar e Clínica quebrados e

sem condições de conserto, precisam receber baixa no patrimônio e registrado no formulário
(08.002) “Transferência de Bens Imobilizados”. O formulário em questão é encaminhado para a
Diretoria Administrativa do Hospital para aprovação. Aprovado pela Diretora é solicitado pela
Engenharia Hospitalar o transporte do equipamento ao almoxarifado central (SEALM). Todos os
equipamentos transferidos devem ser acompanhados do laudo que aponta destinação a ser dada
ao equipamento e o risco do material.
O almoxarifado central (SEALM) recebe o equipamento juntamente com o formulário
08.002 “Transferências de Bens Imobilizados”. Os equipamentos e materiais são avaliados,
podendo ser reaproveitados em outras unidades ou são classificados como venda ou descarte.
Cabe ao SESEC providenciar a destinação final do equipamento de acordo com a legislação local.
7.6.6 Resíduos Eletroeletrônicos
Os resíduos eletroeletrônicos diversos gerados dentro da unidade GNDI devem ser
armazenados dentro do setor de manutenção. Esses resíduos devem ser armazenados, quando
possível, em caixas com a identificação de “Resíduo Eletroeletrônico”. Exemplos de resíduos
eletroeletrônicos gerados dentro das unidades GNDI são: cabos e fios eletrônicos, reatores e
suporte de lâmpadas, aparelho telefônicos, chips diversos, transformadores de energia, botijões
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de ar-condicionado, cartuchos e toners de impressoras, componentes eletrônicos diversos e
outros.
No caso dos Centros Clínicos, Centros Médicos, Qualivida, Unidade Avançada, Case,
NotreLabs e demais unidades que não possuam manutenção própria, os resíduos
eletroeletrônicos devem ser levados pela Manutenção Volante da GNDI.
7.7 Enxovais
Os resíduos de enxovais, como exemplo, cobertores, travesseiros, colchões e lençóis,
devem ser triturados ou descaracterizados e destinados como resíduos infectantes, devido ao
risco biológico que apresentam.
7.8 Explantes cirúrgicos
No CME Classe II2, os produtos para saúde oriundos de explantes devem ser submetidos
ao processo de limpeza, seguida de esterilização. Após o processo de esterilização, estes
explantes podem ser considerados como resíduos sem risco biológico, químico ou radiológico e
devem ficar sob guarda temporária em setor a ser designado pelo Comitê de Processamento de
Produtos para Saúde ou do Responsável Legal pela empresa processadora. Os explantes
constituídos de componentes desmontáveis, após a esterilização, não devem ser acondicionados
na mesma embalagem, de forma a impedir a remontagem do produto.
É proibida a entrega deste material às cooperativas de catadores ou empresas que
recolhem materiais inservíveis denominadas de "ferro velho".
O material explantado poderá ser entregue ao paciente mediante solicitação formal.
Admite-se também pedido de encaminhamento dos explantes tratados para fins de estudo ou
análise, por solicitação do fabricante do produto ou instituições de pesquisa ou ensino, mediante
autorização do paciente. A entrega dos explantes deverá ser precedida de assinatura de termo

O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos
de conformação não complexa, passíveis de processamento. O CME Classe II é aquele que realiza o processamento
de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis
de processamento.
2
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de recebimento e responsabilidade e a embalagem de esterilização deverá ser rompida e retida
antes da entrega. Caso o paciente não queira receber o material, este deve ser enviado para
destinação final por empresa licenciada para tal fim.
Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle e aqueles com resultados
positivos devem ser submetidos a tratamento prévio antes de serem descartados. Os indicadores
com resultado negativo não precisam de tratamento prévio antes do descarte.
No momento da coleta externa é necessário seguir o procedimento de entrega de
Manifesto de Transporte de Resíduos – Anexo X – em 4 vias, sendo que uma delas fica em posse
da unidade com a assinatura do motorista e as demais são levadas por ele.
7.9 Uniformes

Os uniformes inutilizados dos funcionários e colaboradores GNDI devem ser enviados ao
Almoxarifado Central (SEALM), onde será encaminhado para destinação final ambientalmente
correta.
7.10 Logística Reversa
O GNDI tem como objetivo melhorar e evoluir no gerenciamento de resíduos e para isso
tem incentivado suas unidades a implementar ações de logística reversa.

7.10.1 Mantas SMS
As mantas de SMS são classificadas como tecido não tecido, compostas por 3 camadas de
polipropileno e são utilizadas para a cobertura das caixas de instrumentais cirúrgicos
submetidos ao processo de esterilização.
As unidades hospitalares são responsáveis pela segregação das mantas SMS que não
possuem risco biológico e acondicionamento das mesmas em saco transparente, para que o
fornecedor estabelecido realize a coleta e encaminhe o material à reciclagem e ressignificação.
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Manta SMS

7.10.2 Embalagens de Dieta Enteral
A dieta enteral é um tipo de tratamento destinado a indivíduos que não podem ou não
conseguem se alimentar totalmente pela boca. Neste caso, os pacientes recebem a alimentação
por meio de um tubo ou sonda flexível.
As embalagens de dieta enteral são feitas de polipropileno e podem ser recicladas como
plástico. As unidades hospitalares são responsáveis pela segregação dessas embalagens1,
lavagem e acondicionamento das mesmas em saco transparente, para que o fornecedor
estabelecido realize a coleta e encaminhe o material à reciclagem e ressignificação.
Nota 1: As embalagens utilizadas no atendimento à pacientes em isolamento devem ser
descartadas como resíduo infectante no saco vermelho com simbologia de infectante.

Embalagem de Dieta Enteral
NovaSource
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Embalagem de Dieta Enteral
Peptamen Júnior

Embalagem de Dieta Enteral
Impact

7.10.3 Protetores de Chumbo
Protetores de chumbo são aventais plumbíferos, proteção de tireoide, luvas de chumbo,
proteção de gônada entre outros materiais de chumbo utilizados para proteção do paciente
durante exames com emissão de radiação (raio-x, tomografia, mamografia entre outros).
Os protetores que forem reprovados no teste de qualidade devem ser segregados e
armazenados separadamente dos demais resíduos em caixa coletora específica e identificada até
que sejam coletados por empresa terceira. No momento da coleta externa é necessário seguir o
procedimento de entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos – Anexo XI – em 4 vias, sendo
que uma delas fica em posse da unidade com a assinatura do motorista e as demais são levadas
por ele.
7.11 Óleo de Cozinha
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A segregação do óleo de cozinha fica sob responsabilidade do SND de cada unidade
hospitalar. O descarte deste resíduo deve ser feito em galão próprio e o mesmo deve ser
encaminhado para destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente para a
reciclagem.
Importante que a empresa responsável pela coleta, tratamento e destinação final deste
resíduo possua toda a documentação pertinente para manejo deste resíduo.
8. Acondicionamento

8.1 Orientações sobre os sacos plásticos e contentores de resíduos
Deve ser utilizado no máximo 2/3 de sua capacidade, respeitado os limites de peso de
cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento (ABNT NBR 9191 e ABNT
NBR 7500).
Ao fechar o saco plástico, deve-se evitar o excesso de ar, devendo ser imediatamente
retirado do local de geração e, através da coleta interna, levado até o abrigo temporário de
resíduos ou abrigo externo.
Não deve ser apoiado/segurado pela parte inferior, devendo este ocorrer apenas pela
parte superior (nó). Os colaboradores da limpeza que executam a coleta dos sacos não devem
apoiar estes sobre seus corpos, para que, em caso de vazamento, ou presença de objetos
perfurocortantes, o funcionário não sofra acidente.
Os sacos plásticos de todos os grupos de resíduos devem estar contidos em recipientes
de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa
provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. Devem ser
resistentes a tombamento e devem ser respeitados os limites de peso de cada invólucro.
A tabela 8 a seguir apresenta os tipos de sacos plásticos que devem ser utilizados para o
acondicionamento de resíduos.

Tabela 8 - Sacos plásticos utilizados para descarte de resíduos
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Forma de Acondicionamento dos Resíduos
Grupo de
Resíduo

Descrição

A

Saco branco de 30, 50,
90 e 200L com
simbologia de
infectante.

Identificado com a
simbologia de resíduo
infectante

Saco vermelho de 20,
90 e 200L com
simbologia de
infectante para
resíduos específicos do
Grupo A.

Identificado com a
simbologia de resíduo
infectante

Saco laranja de 50 e
90L com simbologia de
tóxico.

Identificado com
simbologia de resíduo
tóxico

Saco preto de 20, 40 e
90L (comum)

Sem identificação,
utilizado para coleta de
resíduo comum não
reciclável.

Saco azul de 40, 60 e
90L (reciclável).

Sem identificação,
utilizado na coleta
seletiva de papel.

Saco vermelho de 40,
60 e 90L (reciclável)

Sem identificação,
utilizado na coleta
seletiva de plástico.

A

B

D

Pa

Pl

Fotos

Observações
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Vi

Saco verde de 60 e 90L
(reciclável)

Sem identificação,
utilizado na coleta
seletiva de vidro.

Me

Saco amarelo de 60 e
90L (reciclável)

Sem identificação,
utilizado na coleta
seletiva de metal.

Comp

Saco marrom de 200L
(orgânico)

Sem identificação,
utilizado na coleta de
resíduo orgânico

Baseado na NBR 9190; NBR 7500; e NBR 12608.
A tabela 9 a seguir apresenta exemplos dos demais recipientes para acondicionamento
de resíduos.

Tabela 9 - Recipientes diversos utilizados para descarte de resíduos.
Forma de Acondicionamento dos Resíduos
Grupo de
Resíduo

A&E

Descrição

Caixa de
Perfurocortantes

Fotos

Observações

Identificado com a
simbologia de
resíduo infectante
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B&E

Galão ou Caixa de
resíduo químico
perfurocortante ou
líquido

Identificado com
simbologia de
resíduo tóxico e
“RPM” quando
destinado a
medicamentos

A

Caixa rígida de resíduo
infectante

Identificado com a
simbologia de
resíduo infectante

A

Recipiente descartável
para resíduos de
Lipoaspiração

Deve ser
acondicionado em
saco branco com
simbologia de
infectante

B & RI

Galão rígido com
simbologia de resíduo
tóxico

Deve ser identificado
com adesivo de
resíduo tóxico

Reciclável

Lixeira (50L) para coleta
seletiva

Deve ser identificado
com adesivos de
resíduo reciclável
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Diversos

Lixeiras de 25, 35, 50,
100 ou 120 L, utilizadas
para descartes de
resíduos diversos

Deve ser identificado
com adesivos do
resíduo a ser
descartado

Diversos

Módulo coletor em inox
de reciclagem (plástico,
papel, metal, vidro e
comum)

Para disposição nas
entradas das
unidades

Diversos

Módulo coletor em inox
de reciclagem (plástico,
papel, metal, vidro e
comum)

Para disposição nas
entradas das
unidades

Reciclável

Lixeiras de 50L
individualizadas com
tampa basculante para
coleta seletiva

Área interna próximo
as recepções,
lanchonetes, áreas de
espera

Reciclável
Plástico

Lixeira circular para
coleta de copos plásticos

Deve ser identificado
com adesivos de
resíduo reciclável
plástico
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Reciclável

Contêiner para
armazenamento de
resíduos recicláveis

Deve ser identificado
com adesivos de
resíduo reciclável

D

Contêiner para
armazenamento de
resíduos comuns

Deve ser identificado
com adesivo de
resíduo comum

AeE

Contêiner para
armazenamento de
resíduos infectante

Deve ser identificado
com adesivo de
resíduo infectante

B

Contêiner para
armazenamento de
resíduos químico

Deve ser identificado
com adesivo de
resíduo químico
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P&B
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Coletores para resíduos
de lâmpadas

Coletores próprios
para coleta de
lâmpadas
identificados

Coletores de resíduos de
pilhas e baterias

O coletor pode ser de
diversos materiais,
desde que seja para
uso exclusivo de
coleta de pilhas e
baterias e
devidamente
identificado.

EEE

Coletores de Resíduos
Eletroeletrônicos

PM

Container para resíduos
perigosos de
manutenção

O coletor pode ser de
diversos materiais,
desde que seja para
uso exclusivo de
coleta de resíduos
eletroeletrônicos e
devidamente
identificado
Coletor capaz de
conter líquidos e de
material não
inflamável,
identificado com
simbologia de
resíduo tóxico
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Bacia de contenção para
Contêineres de resíduos
perigosos de
manutenção

Para impedir o
vazamento de
resíduos perigosos

Caçambas para entulhos
e resíduos de construção
civil

Caçambas devem ser
devidamente
sinalizadas

Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas cirúrgicas e nas salas de parto
não necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos ser recolhidos imediatamente após
o término dos procedimentos.
As lixeiras de tampa basculante podem ser dispostas apenas nas entradas das unidades,
recepções e salas de espera.
8.2 Orientações sobre disposição de lixeiras e coletores nas unidades
A tabela abaixo apresenta orientações sobre disposição de lixeiras e coletores em cada
setor.
Atenção: A unidade deve verificar a aplicabilidade da tabela segundo a sua realidade.

Grupos de Resíduos
AeE

D

Pa

Pl

Vi4

Me4

Saco
preto

Saco
azul

Saco
vermelho

Saco
verde

Saco
Amarelo

Áreas Adm.

x

x

x

Recepção

x

x

x

Sala de Espera

x

x

x

x

x

Almoxarifado

x

x

x

Arquivo

x

x

Copa

x

x

x

Vestiários

x

Setores
Saco
branco

Saco
vermelho

BeE
Caixa
Perfuro

Caixa
Rígida

Saco
laranja

Galão
rígido

x
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Consultórios
Ginecológico,
Proctológicos e
Urológico

x

x

Consultórios
Demais
especialidades

x

x

Sanitários¹

x

Sanitários de
pacientes em
isolamento²
Sanitários de
pacientes
oncológicos
Posto de
Enfermagem
Área de
medicação

x
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x

x

x
x

x

x

x

x

UTI

x

x

x

Semi UTI

x

x

x

Salas cirúrgicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Centro
Obstétrico
Centro de Parto
Normal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lactário

x

Sala de ordenha

x

Laboratório

x

x

x

Agência
transfusional

x

x

Sala rotulação

x

Sala de coleta

x

Sala de coleta
ginecológica
Sala de coleta
curva glicêmica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Raio-X
SADT³

x

x
x

x

x

Câmara Escura

x
x

Sala de triagem

x

x

Sala de
Observação

x

x

Sala de Gesso

x

x

Sala de
curativos

x

x

Quartos

x

Quarto de
isolamento²
Antessala
isolamento

x

X
x

x
x

x

x

x
x

x

X

x

x
x
x

Rouparia

x

Refeitório

x

x

x

x
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CME – área
limpa

x

CME – área suja

x

Farmácia

x

Tomografia

x

x

Ressonância

x

x
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Densitometria
Óssea
Salas de
comando
Mamografia

Nota 1: Os sanitários para pessoas com necessidades especiais ou deficientes (PNE/ PCD), por
motivos de acessibilidade e segurança, devem ser sem tampa e pedal.
Nota 2: Os quartos, antessalas e sanitários de isolamento a depender da ocupação do
Hospital podem ser utilizados como leitos convencionais, sendo nestas situações a disposição
padrão de lixeiras.
Nota 3: Adequar lixeiras conforme os grupos de resíduos gerados no setor.
Nota 4: As lixeiras de vidro e metal devem ser colocadas conforme a geração desses
grupos de resíduos na unidade.
Adicionalmente, seguem abaixo alguns pontos de dúvida frequentes nas unidades:
•

Em consultórios pode-se manter apenas lixeiras de resíduos comum, exceto consultórios
com procedimento com sangue ou secreção, como o ginecológico, proctológico e o urológico.

•

Resíduos de pacientes de isolamento ou em suspeita de isolamento devem sempre ser
acondicionados no saco vermelho com símbolo de infectante. Estes sacos devem ser
mantidos nas lixeiras do quarto, banheiro e antessala.

•

O posto de enfermagem é considerado área limpa, portanto, não devem ser mantidas lixeiras
de resíduo infectante.

•

O DML é considerado área limpa, portanto, não devem ser armazenados resíduos neste local.

•

Gesso é um resíduo comum, exceto em casos que há contato com sangue ou secreção. Por
este motivo, recomenda-se que na sala de gesso tenha uma lixeira grande de resíduo comum
e uma lixeira pequena de resíduo infectante. Também deve haver lixeira de recicláveis.

•

Na sala de raio-x deve ter lixeira de infectante em casos de unidades que recebem pacientes
de poli trauma.
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Sobre as lixeiras dos quartos:

1) Disponibilizar uma lixeira de comum e uma lixeira para recicláveis (papel e plástico) com
dupla identificação por quarto.
2) Dentro dos banheiros do quarto é obrigatório que a lixeira seja de resíduos comum (exceto
em caso de isolamento ou pacientes em tratamento oncológico).
3) A médio-longo prazo, orienta-se a implantação de carros de medicação beira leitos adaptados
para o descarte de resíduos infectantes perfurocortantes, resíduos químicos perfurocortantes e
resíduos infectantes não perfurocortantes (em lixeira de inox de 5L, com tampa e pedal, com
saco branco leitoso com simbologia de infectante).
9. Identificações
Os sacos plásticos e coletores rígidos devem ser identificados com simbologia
correspondente aos resíduos contidos. A Tabela 10 apresenta as identificações que devem ser
adotadas para cada grupo de resíduo.
A inscrição/adesivo correspondente deve estar fixada sobre a tampa (quando aplicável)
ou na parte frontal, respeitando as simbologias de cada grupo de resíduos, conforme resumido
abaixo.
Tabela 10 - Amostra de Identificações
IDENTIFICAÇÕES

Resíduos Infectantes
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Resíduos Químicos

Resíduo de Medicamento Perigoso
- Químicos

Resíduo de Efluentes de
Processadores de Imagens

Filmes de Processadores de
Imagens

Efluentes de
Imagens

Filmes
Inutilizados
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Resíduos Comuns

Reciclável Papel

Reciclável Plástico

Reciclável Vidro
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Reciclável Metal

Resíduos Eletroeletrônicos - REEE

Resíduos Perigosos de
Manutenção

Resíduos
Eletroeletrônicos

Resíduos
Perigosos da
Manutenção

Nota 1: Não há adesivo padrão para pilha, baterias e lâmpadas.
10. Coleta e Transporte Interno

A coleta e transporte interno dos RSS consistem no traslado dos resíduos dos pontos de
geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo. 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. Desta forma, a
coleta e transporte interno dos resíduos devem seguir os seguintes requisitos:
•

A coleta e o transporte devem atender ao roteiro e horário previamente definido e devem
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ser feitos de forma a não coincidir com a distribuição de roupas, alimentos e
medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades;
•

A coleta deve ser feita separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em
recipientes específicos a cada grupo de resíduos;

•

A coleta interna de RSS deve ser planejada com base no tipo de RSS, volume gerado,
roteiros (itinerários), dimensionamento dos abrigos, regularidade, frequência de
horários de coleta externa;

•

A coleta deve ser dimensionada considerando o número de funcionários disponíveis,
número de carros de coletas, EPIs e demais ferramentas e utensílios necessários;

•

O transporte interno dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de
acidente para o funcionário. Após as coletas, o funcionário deve lavar as mãos ainda
enluvadas, retirar as luvas e colocá-las em local próprio;

•

Ressalte-se que o funcionário também deve lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois
de retirá-las.

10.1 Carros de Coleta Interna I
•

Devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e providos de tampa
articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, rodas
revestidas de material que reduza o ruído. Também devem ser identificados com o
símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido apresentado na Tabela 10. Os
recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no
fundo;

•

Ser de uso exclusivo para coleta de resíduos;

•

Ter capacidade de carga compatível à geração e frequência da coleta;

•

Atender às condições ergonômicas e locais;

•

O carro de coleta deve ser submetido à limpeza e desinfecção simultânea após cada dia
de coleta, e sempre que houver extravasamento de resíduos;

•

Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar devidamente
identificados com símbolos de risco;

•

Não utilizar transporte por meio de dutos ou tubos de queda;
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•

Fazer a manutenção preventiva dos carros para a coleta interna;

•

Os carros funcionais de limpeza que tem espaço reservado para depósito de sacos de
resíduos podem ser utilizados para transporte interno dos resíduos, desde que os sacos
não sejam misturados, ou seja, deve haver uma divisória no carro de coleta, de forma a
não armazenar sacos plásticos de diferentes resíduos no mesmo espaço.

O carro

funcional também deve estar identificado com a(s) simbologia(s) do(s) resíduo(s) que
está transportando.
10.2 Carros de Coleta interna II
O carro de coleta interna II deve atender às características especificadas para o carro de
coleta I e mais as seguintes especificações:
•

Ter rodas do tipo giratório, com bandas de rodagem de borracha maciça ou material
equivalente;

•

Ser preferencialmente branco;

•

A tampa do carro de coleta deve permanecer fechada, sem empilhamento de recipientes
sobre esta;

•

O efluente de lavagem do carro de coleta deve receber tratamento, conforme exigências
locais, ambientais e de saneamento.
11. Armazenamento Interno
O armazenamento interno é uma modalidade que não estava prevista na RDC nº 306/2004

e foi criado na RDC nº 222/2018 para atender geradores de pequenos volumes de resíduos do
grupo B. Este armazenamento consiste na guarda do resíduo químico na própria área de
trabalho.
NOTA: De acordo com a Portaria CVS 21/2008, fica dispensada a obrigatoriedade de
armazenamento interno de RPM quando a unidade geradora apresentar condições de promover
a retirada imediata dos coletores e encaminhá-los à área de armazenamento externo sempre que
tiverem atingido o limite da capacidade ou em caso de coletas regulares previamente
estabelecidas.
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12. Armazenamento temporário de resíduos
Consiste na guarda temporária dos recipientes contentores de resíduos já
acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do
estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à
disponibilização para coleta externa.
O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre
o ponto de geração e o armazenamento externo se justifique, sendo o encaminhamento dos
resíduos direto ao armazenamento externo.
Quando o armazenamento temporário for feito em local exclusivo, deve ser identificado
como “ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS” que pode ser um compartimento adaptado para
isso, caso não tenha sido concebida na construção, desde que atenda às exigências legais para
este tipo de ambiente. A quantidade de salas de resíduos será definida em função do porte,
quantidade de resíduos, distância entre pontos de geração e layout do estabelecimento.
Dependendo do volume de geração e da funcionalidade do estabelecimento, poderá ser
utilizada a "Sala de Utilidades" ou “Expurgo” de forma compartilhada. Neste caso, é necessária
área mínima de dois metros quadrados para armazenar recipientes coletores para posterior
traslado até o local de armazenamento externo, bem como a identificação destes ambientes
como “ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS”.
O abrigo temporário de resíduos, área destinada à guarda temporária dos resíduos, deve:
•

Atender a cada unidade geradora em quantidade e tipo de resíduo gerado;

•

Ter área suficiente para abrigar os recipientes coletores necessários para os diferentes
tipos de resíduo gerado, sendo no mínimo 2m²;

•

Ter lavatório e torneira de lavagem;

•

Ter piso e paredes revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável;

•

Ter ralo sifonado com tampa escamoteável, ligado à rede de esgoto;

•

Ter porta dimensionada de modo a permitir a passagem dos recipientes coletores;

•

Ter abertura de ventilação correspondente a no mínimo 1/20 da área do piso e não
inferior a 0,20 m², ou exaustão mecânica;

•

Ter pontos de água e luz;

•

Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre
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o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento;
•

Os resíduos devem ser armazenados em recipientes e/ou carros com tampa e rodas;
permanecerem fechados e sem empilhamento de recipientes;

•

Os recipientes devem ser submetidos a limpeza e desinfecção simultânea após cada dia
de coleta, e sempre que necessário;

•

É obrigatória a remoção dos resíduos de risco biológico em período inferior a 24 h, se não
houver refrigeração;

•

Para pequenos geradores é facultativo o abrigo temporário de resíduos, encaminhando
os contentores diretamente ao abrigo externo.

•

Duas ou mais unidades geradoras, desde que contíguas, podem utilizar a mesma sala de
resíduos.

Orientações Gerais:
Deve haver pelo menos um contentor para cada grupo de resíduo gerados nos setores das
unidades GNDI - Infectante, Químico, Comum e Reciclável.
Todos os sacos plásticos devem ser armazenados dentro de contentores, sendo
proibido colocá-los diretamente sobre o chão, sobre pallets ou sobre a tampa dos
contentores.
Os coletores rígidos de resíduos perfurocortantes infectantes (caixa de perfurocortantes)
e galões rígidos de resíduos químicos, após sua completude devem ser acondicionados em
prateleiras, para que a equipe da higiene os recolha. A prateleira deve estar na altura máxima de
1,20 metros. Não deve haver empilhamentos dos coletores rígidos de resíduos nas prateleiras,
de forma a evitar acidentes.
Os coletores de resíduos perfurocortantes infectantes (caixa de perfurocortantes) devem
ser ensacados no saco branco leitoso com simbologia de infectante, assim como os galões rígidos
de resíduos químicos devem ser ensacados no saco laranja com simbologia de tóxico para
transporte desse resíduo até o abrigo externo.
12.1 Armazenamento Provisório de Rejeitos Radioativos
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Consiste no armazenamento provisório de rejeitos radioativos de forma que, após certo
período avaliado pelo responsável técnico e físico da unidade, este rejeito seja considerado sem
risco radioativo e possa ser liberado para descarte de acordo com o risco do material (químico,
infectante e comum).
O local utilizado para armazenamento temporário de rejeitos radioativos deve:
•

Estar sinalizado com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante;

•

Estar localizado dentro da mesma edificação do Serviço de Medicina Nuclear que gerou
os rejeitos;

•

Possuir acesso controlado;

•

Permitir a segregação dos rejeitos radioativos em grupos definidos, conforme a seguir:
a) de acordo com as meias–vidas físicas dos radionuclídeos: curta/longa;
b) de acordo com as características físicas: sólido/líquido, compactável ou não,
perfurocortante ou não, rouparia etc.;
c) de acordo com as características químicas: orgânico/inorgânico; e
d) de acordo com as características biológicas: putrescíveis/patogênicos

13. Pesagem dos Resíduos

As unidades hospitalares do Grupo NotreDame Intermédica devem realizar o
procedimento de pesagem de resíduos setorizada. Esse processo tem como objetivo auxiliar na
elaboração e acompanhamento de estratégias para minimização de resíduos de acordo com as
metas definidas.

Padronizar os fluxos a serem cumpridos pelo setor de higiene, SND e

acompanhamento da hotelaria, a fim de garantir a prática adequada de pesagem de resíduos.
Para garantir a eficácia de pesagem por setor, a área da Hotelaria, junto à Higiene, e se
houver necessidade, o acompanhamento de um analista do MAS, devem estabelecer os setores
para a pesagem. Podendo ser por andar, por criticidade de área, por coordenação administrativa
ou por disposição de abrigos temporários, desde que todas as áreas estejam contempladas.
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A seguir, exemplos para divisão de setores:
•

Almoxarifado

•

Pronto Socorro Adulto

•

Pronto Socorro Infantil

•

SND / Cozinha

•

Farmácia

•

Centro Cirúrgico

•

Centro Obstétrico

•

Internação X°andar

•

Internação Y° andar

•

UTI Pediátrica

•

UTI Adulto

•

UTI Neonatal

•

SADT

•

NotreLabs / Laboratório

•

Administração

•

Manutenção

Observação: O detalhamento do processo de setorização da pesagem se encontra no POP-MAS-017.

14. Abrigo Externo

Destinado à guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta
externa, deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados e com capacidade
de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta.
O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser construído em
ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 ambiente
para armazenar os coletores dos RSS do Grupo A (infectante), podendo também conter os RSS
do grupo E (perfurocortante), e outro ambiente exclusivo para armazenar os coletores de RSS
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do grupo D (comum e reciclável). O abrigo deve ser identificado conforme o tipo de resíduo
armazenado, e as identificações devem seguir o mesmo padrão. Os coletores de transporte
interno não podem transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo
externo de resíduos.
O abrigo deve permanecer trancado e de acesso restrito aos trabalhadores da coleta
interna II e aos serviços de coleta externa, paramentados com seus respectivos EPIs.
Com base na RDC Nº 222, RDC Nº 50 e na ABNT NBR 12809:2013 o abrigo externo de
resíduos devem ter as seguintes características:
•

Ser construído de alvenaria, fechado dotado de aberturas teladas que possibilitem uma
área mínima de ventilação correspondente a 1/20 da área do piso e não inferior a 0,20
m²

•

Ser revestido internamente (piso, teto e paredes) com material liso, resistente, lavável,
impermeável e de cor clara, preferencialmente branca

•

Ter porta com abertura para fora, dotada de proteção inferior, para dificultar o acesso de
vetores; com dimensões compatíveis com as dos coletores utilizados

•

Ser dotado de ponto de água (preferencialmente quente e sob pressão), piso com
caimento direcionado ao ralo sifonado, dotado de tampa escamoteável, ligado à rede de
esgoto, iluminação artificial interna e externa

•

Ter localização tal que permita facilidade de acesso e operação das coletas interna e
externa

•

Possuir identificação conforme o tipo resíduo armazenado

•

Armazenar os sacos plásticos de resíduos dentro de contentores, de modo a impedir sua
disposição direta sobre o piso

•

Ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima equivalente à ausência de
uma coleta regular, obedecendo à frequência de coleta de cada grupo de RSS (vide POPMAS-018 para construção de novos abrigos externos)

•

Possuir área específica para higienização dos carros de coleta interna e demais
equipamentos utilizados, dotada de cobertura, iluminação artificial, ponto de água
(preferencialmente quente e sob pressão), piso impermeável com caimento direcionado
ao ralo sifonado com tampa escamoteável ligado à rede de esgoto
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Ser de acesso restrito aos profissionais envolvidos com as operações de coleta,
paramentados com seus respectivos EPIs

•

Não deve ser utilizado para guarda ou permanência de utensílios, materiais,
equipamentos de limpeza ou qualquer outro objeto. A guarda de materiais e utensílios
para a higienização do abrigo deve ser feita em local próprio, anexo a este

•

Possuir ao menos dois contêineres por abrigo, a depender da demanda de geração da
unidade e frequência de coleta

O abrigo externo dos RSS do Grupo B (químicos) deve, ainda:
•

Ter piso cônico com declividade preferencialmente para o centro e sistema de contenção,
que permita o acúmulo de no mínimo 10% do volume total de líquidos armazenados, ou
sistema de recolhimento com desempenho equivalente

•

No caso de armazenamento em prateleiras, estas devem ser constituídas de material não
poroso, com acabamento liso, resistente, lavável, impermeável. Recomenda-se instalar
sistema de contenção de derramamentos tipo bandeja, com drenagem e coleta, ou outro
que seja conveniente

•

Possuir placa de identificação, indicando “Abrigo para Resíduos Químicos Perigosos”, em
local de fácil visualização e sinalização de segurança que identifique a instalação quanto
aos riscos de acesso ao local

•

Prover de blindagem os pontos internos de energia elétrica, quando houver

•

Ter dispositivo de forma a evitar incidência direta de luz solar

•

Ter sistema de combate a princípio de incêndio por meio de extintores

•

Ter conjunto de emergência (incluindo produtos absorventes) próximo ao abrigo para
casos de derramamento ou vazamento

14.1 Armazenamento externo de Resíduos Recicláveis
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A utilização de gaiolas tem como objetivo permitir o acondicionamento adequado dos
resíduos recicláveis para as unidades que não dispõem de abrigo externo de resíduos recicláveis
de alvenaria ou possuem limitações de infraestrutura para tal construção.
Faz-se necessário a construção de uma cobertura no local onde serão dispostas as gaiolas, a
fim de evitar que haja acúmulo de água da chuva no material acondicionado (vide POP-MAS018).
14.2 Abrigo Reduzido para Resíduo Infectante
O estabelecimento gerador cuja produção semanal não excede 700 L e cuja produção diária
não exceda 150 litros é considerado pequeno gerador e pode optar pela instalação de um abrigo
reduzido com as seguintes características (ABNT NBR 12809:2013):
•

Ser exclusivo para guarda temporária de resíduos, devidamente acondicionados em
recipientes fechados;

•

Ser um local fechado com dimensões suficientes para armazenar a produção entre coletas
sucessivas;

•

Ter piso, paredes e teto de material liso, impermeável, lavável e de cor clara,
preferencialmente branca;

•

Ter ventilação constituída por aberturas teladas, abrindo para a área externa do
estabelecimento, ou porta de material não poroso dotada de ventilação;

•

Ter piso com caimento para o lado oposto à entrada, sendo recomendada a instalação de
ralo sifonado com tampa escamoteável ligado à rede de esgoto;

•

Não ter nenhuma instalação elétrica como lâmpadas, interruptores e tomadas;

•

Ostentar o símbolo de “substância infectante” conforme ABNT NBR 7500;

•

Ter localização tal que não abra para áreas de permanência de pessoas, e que facilite o
acesso e operações de coleta externa.

14.3 Abrigo Reduzido para Resíduo Químico
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A sala de armazenamento externo de resíduos químicos (grupo B) pode ser dispensada
em estabelecimentos nos quais a quantidade total desse grupo de resíduos não ultrapasse 10 Kg
por mês e o total acumulado nas dependências do estabelecimento não ultrapassar 50 Kg
(Portaria CVS 21 de 2008).
A dispensa da sala de armazenamento externo de resíduos químicos fica condicionada à
apresentação no PGRSS de uma declaração do responsável técnico pelo estabelecimento de que
não são gerados resíduos químicos ou apresentação de descrição e justificativa do método
alternativo adotado, incluindo a definição de um abrigo reduzido para armazenamento de
resíduo químico.
O estabelecimento gerador pode utilizar a área de armazenamento interno como abrigo
reduzido de resíduos químicos, desde que este seja o único local de armazenamento no
estabelecimento.
14.4 Higienização do Abrigo Externo
•

Os abrigos de resíduo devem ser higienizados após a coleta externa;

•

No caso de derramamento de resíduos no interior do abrigo deve ser feita, de imediato,
limpeza e desinfecção e de saneamento;

•

O efluente da lavagem do abrigo e da área de higienização deve receber tratamento
adequado, conforme exigência dos órgãos locais, ambientais e de saneamento.
15. Tratamento e Destinação Final
Todos os grupos de resíduos gerados dentro das unidades GNDI devem receber

tratamento e destinação ambientalmente adequada, respeitando legislação vigente e buscando
formas contínuas de minimização de resíduos.
A Tabela 11 apresenta o tratamento e destinação adequada para cada grupo ou tipo de
resíduo gerado dentro das unidades GNDI.

Tabela 11 - Formas de tratamento e destinação de resíduos
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Tratamento/ Destinação

1

Resíduos Infectantes

Desativação Microbiana

2

Resíduos Químicos

Incineração

3

Rejeito Radioativos

Decaimento Radioativo

4

Resíduo de efluentes e filmes de Processadores
de Imagens

Recuperação
incineração

5

Resíduos Comuns

Aterro Sanitário Classe IIA

6

Reciclável (Papel, plástico, vidro e metal)

Reciclagem

7

Lâmpadas

Reciclagem

8

Pilhas e Baterias

Aterro Classe I

9

Resíduos Eletroeletrônicos

Reciclagem

10

Não perigosos da Manutenção

Aterro Sanitário Classe IIB

11

Perigosos da Manutenção

Incineração ou Aterro Classe I

da

prata

e

16. Equipamentos de Proteção Individual – EPI

O manuseio de resíduos oferece riscos aos colaboradores da higiene, devido a suas
características físico-químicas. Desta forma, a seguir estão apresentados os equipamentos de
proteção individual que devem ser utilizados pela equipe da Higiene:
•

Colaborador de Higiene: Responsável por retirar os sacos plásticos das salas e setores e
levar à sala de resíduos (abrigo temporário de resíduos). Deve usar: uniforme, botas e
luvas.

•

Colaborador da Coleta: Responsável por levar os resíduos da sala de resíduos (abrigo
temporário de resíduos) ao abrigo externo. Deve usar: avental, botas, luvas, máscara e
óculos.
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17. Documentos Obrigatórios para Coleta de Resíduos

Para atendimento à legislação vigente e rastreabilidade dos resíduos gerados dentro das
unidades GNDI, todos os grupos de resíduos devem ter os seguintes documentos:
•

Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), apenas para resíduos perigosos;

•

Certificado de Destinação de Resíduos (CDR).
O Manifesto de transporte de resíduos pode ser providenciado pelo fornecedor ou pode

ser elaborado pela própria unidade GNDI.
Resumidamente o MTR deve conter os dados do gerador, dados do transportador, dados
do destinatário, tipo(s) de resíduo(s), quantidade, n° veículo, placa, município, estado, nome do
motorista, placa do caminhão, dia e o horário.
Devem ser geradas quatro vias¹ do Manifesto de resíduos pelo gerador da seguinte
forma:
•

O gerador tem a obrigação de preencher, assinar e datar todas as quatro vias do
Manifesto, arquivando a primeira via após a assinatura do transportador;

•

As vias 2, 3, e 4 deverão ser entregues para o transportador;

•

O transportador, por sua vez, assinará as três vias, e as entregará para assinatura do
receptar do resíduo, arquivando a segunda via;

•

O receptor do resíduo, após a assinar as três vias, deverá devolver a quarta via, ao gerador
(unidade GNDI), que poderá ser feito via empresa transportadora.
O procedimento de entrega, recebimento e arquivamentos dos manifestos devem ser

controlados pelo coordenador do PGRSS e pode ser realizado em conjunto com a equipe de
Higiene e Portaria.
Todas as vias do Manifesto que ficarem sob a posse das unidades GNDI devem ser
guardadas durante cinco anos.
O modelo do Manifesto de Resíduos Infectantes (Grupo A) está no Anexo II, devendo esse
ser modificado conforme a realidade da unidade. No canto superior direito do Manifesto há um
campo para preencher o número de controle do MTR, que deve ser mantido em ordem
sequencial conforme coletas dos resíduos.
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Os Manifestos dos Resíduos Químicos (Grupo B) devem conter detalhadamente os
resíduos constantes dentro das cestas, lixeiras e galões, apresentando o nome do resíduo
conforme item 3.1.2 da ANTT nº 420 de 2004 e classe do resíduo conforme ABNT NBR 10004 de
2004. O Anexo III apresenta o modelo de Manifesto de Resíduos Químicos, devendo esse ser
modificado conforme a realidade da unidade. No canto superior direito do Manifesto há um
campo para preencher o número de controle do MTR, que deve ser mantido em ordem
sequencial conforme coletas dos resíduos.
Para os resíduos infectantes (Grupo A) e Resíduos Químicos de Serviço de Saúde (Grupo
B), as três vias dos Manifestos devem estar acompanhadas de cópia do Certificado de Aprovação
de Destinação de Resíduos de Interesse (CADRI) correspondente ao resíduo transportado e
Ficha de Emergência correspondente ao resíduo transportado, dentro de envelope padrão
conforme Norma ABNT NBR 7503 de 2012 e entregues ao transportador do resíduo.
As fichas de emergências dos resíduos infectantes (Anexo V) e dos resíduos químicos
(Anexo IV) e o envelope padrão (Anexo VI) estão disponíveis no almoxarifado central para
solicitação das unidades. Caso imprima a ficha de emergência na unidade, atentar-se que deve
seguir o padrão em anexo, após inserir dados da unidade no cabeçalho e número de telefone. Os
demais itens não devem ser alterados. A ficha de emergência deve ser impressa colorida em
papel A4.
Os Certificados de Destinação de Resíduos (CDR) devem ser fornecidos pelo destinatário
dos resíduos, como comprovante que o resíduo gerado na unidade foi entregue ao destino
correto. Este documento deve conter dados do gerador e destinatário, bem como o tipo de
resíduo recebido (podendo este estar representado de forma genérica, por classificação de
periculosidade).
Todas as vias do CDR que ficarem sob a posse das unidades GNDI devem ser guardadas
durante cinco anos.
Os descartes de pilhas e baterias devem seguir o mesmo fluxo descrito acima, com
apresentação de MTR e CDR. A empresa de destinação também pode exigir a apresentação do
CADRI.
Nota 1: todas as vias deverão estar devidamente carimbadas por parte do gerador.

ANEXO I – DESCARTE DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS
a) Embalagens de produtos químicos que devem ser descartados como resíduos químicos
– Grupo B:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Acetona
Água Oxigenada 10%
Água Sanitária
Almotolias (todas)
Álcool 70%
Álcool Gel
Bravo Lustra Móveis
Butterfly
Cal Sodada
Cheiro Bom
Cidex Opa
Clorexidina 0,2%
Clorexidina Alcoólica 0,5%
Clorexidina degermante 2%
Clorin Alvejante

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

16 Detergente Liquído¹

48

17 Detergente Removedor

49

18
19
20
21
22
23
24

50
51
52
53
54
55
56

25
26
27
28
29
30
31
32

Drastic
Eco Force
Eco Lavy Líquido
Eco Line
Eco Line Super
Eco Stripper Super
Enziclean
Fixador automático para filmes de RX
parte A
Fixador automático para filmes de RX
parte B
Formol
Flaconetes medicamentos de alto risco
Gel Limp Líquido
Gel Soap
Glicerina Bidestilada
Hanns - Fixador (Parte A)

Hanns - Fixador (Parte B)
Hanns - Revelador (Parte A)
Hanns - Revelador (Parte B)
Hanns - Revelador (Parte C)
Peresal
Peresal
Plaza – Selador Universal
Pratic Super
Prolub
Prostrip
Proxi Plus
Prozime L
PVPI Degermante
PVPI Tintura
PVPI Tópico
Revelador automático para filmes de RXParte A
Revelador automático para filmes de RXParte B
Revive
Riciexidina
Riodeine Tintura RioQuimica
Suma Break Up
Suma Chlor
Suma Dify
Suma Grill

57 Suma Lube
58 Suma Pan Clean
59
60
61
62
63
64

Suma Soft Care Handsept Clean
Sumaveg
Taski Profi
Tintura de Benjoin
UHS Limpador
Vaselina

Observação: Alguns resíduos de produtos químicos não oferecem risco à saúde ou ao meio
ambiente, conforme RDC nº 222 de 2018 e Anexo H da ABNT NBR 10004 de 2004, mas devido a não
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padronização de compras de produtos dentro do GNDI, todas as embalagens de produtos químicos
devem ser descartadas como resíduos químicos.
Nota 1: Em alguns municípios as empresas responsáveis pela coleta externa dos resíduos
químicos não caracterizam o detergente líquido como resíduo químico. Exclusivamente neste
caso o descarte deste deve ser como resíduo plástico.
Acondicionamento: Sacos laranja com simbologia de tóxico, ou galão rígido laranja com
simbologia de tóxico quando apresentarem características perfurocortantes ou escarificantes.

b) Embalagens de produtos químicos que devem ser descartados como Resíduo Comum –
Grupos D:
Produto
Pasta B.O.M - Limpeza Multiuso
Pasta de Brilho Alumil
Sabão Pastoso
Sabonete líquido
Sabonete líquido Cremoso
Sabonete líquido glicerinado

Acondicionamento
Sacos pretos de resíduo comum
Sacos pretos de resíduo comum
Sacos pretos de resíduo comum
Sacos pretos de resíduo comum
Sacos pretos de resíduo comum
Sacos pretos de resíduo comum
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ANEXO II - MANIFESTO DE RESÍDUOS INFECTANTES

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE Nº xx/ano
1.

GERADOR: TIPO E NOME DA UNIDADE

1.1. RAZÃO SOCIAL: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
1.2. CÓDIGO DO GERADOR: xxx
1.3. ENDEREÇO: xxxx
1.4. BAIRRO: xxxx 1.5. MUNICÍPIO: xxx 1.6. ESTADO: SP
1.7. TELEFONE: xxx
1.8. C.G.C: xxx
1.9. I.E.: 1.10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: xxxx
2. A NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A. DECLARA QUE OS RESÍDUOS ABAIXO DESCRITOS ESTÃO
DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ACONDICIONADOS, EMBALADOS E ROTULADOS SEGUINDO AS NORMAS
VIGENTES E ESTÃO SOB TODOS OS ASPECTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS
DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.
3.
3.1.
ONU
-

3.2. Resíduo
Objetos perfurantes e objetos
cortantes
Materiais descartáveis com
risco biológico

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS

3.3. Classe 3.4. Estado 3.5.
Físico
Acondicionamento

3.6. Quantidade Total

3.7. UNID

A-8

(S)

E08

39,00

Kg

A-11

(S)

E07

636,00

Kg

4. TRANSPORTADOR:
4.1. RAZÃO SOCIAL: Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
4.2. ENDEREÇO: Avenida Marechal Mário Guedes, 221
4.3. BAIRRO: Jaguaré 4.4. MUNICÍPIO: São Paulo
4.5. ESTADO: SP
4.6. TELEFONE: 2165-3500
4.7. VEÍCULO Nº: ______ 4.8. PLACA:
4.9. MUNICÍPIO:
4.10.ESTADO: ___ __
4.11. MARCA E MODELO DO VEÍCULO: ___________________________________ ______________________
4.12. Nº DO LACRE:
4.13. NOME DO CONDUTOR: _______________________________
4.14 CNH DO CONDUTOR: ______________________________
5. DESTINATÁRIO:
5.1. RAZÃO SOCIAL: UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos S.A.5.2. Nº CADASTRO NA CETESB: 100-052823
5.3. ENDEREÇO: Rua Gonçalo Madeira, 400 5.4. BAIRRO: Jaguaré 5.5. MUNICÍPIO: São Paulo5.6. ESTADO: SP
5.7. TELEFONE: 3714-9966
6.

Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA

7.

Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do resíduo especificar o
nº do MTR anterior): VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA

8. GERADOR:
8.1. NOME LEGÍVEL: Nome do responsável técnico
8.2. ASSINATURA:
8.3. DATA: ______/______/______
9. RESÍDUO NÃO RECEBIDO:
9.1. MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO:
9.2. INSTRUÇÕES EM CASO DE DISCREPÂNCIA DAS INDICAÇÕES DESCRITAS DESTE MANIFESTO:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ANEXO III - MANIFESTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE Nº xx/ano
2. GERADOR: TIPO E NOME DA UNIDADE
1.1. RAZÃO SOCIAL: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
1.2. CÓDIGO DO GERADOR:XXX
1.3. ENDEREÇO: XXX
1.4. BAIRRO: XXX 1.5. MUNICÍPIO: XXX 1.6. ESTADO: XX
2.7. TELEFONE: XXX
2.8. C.G.C: XXX
1.9. I.E.: 1.10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXX
2. O GRUPO NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A DECLARA QUE OS RESÍDUOS ABAIXO DESCRITOS ESTÃO
DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ACONDICIONADOS, EMBALADOS E ROTULADOS SEGUINDO AS NORMAS VIGENTES E ESTÃO
SOB TODOS OS ASPECTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,
DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.
5.
3.1. ONU

1090
1993
1170
1993
1170
2209

1170
1170

2922

3093

1791

1760

3.2. Resíduo

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS
3.4.
3.5.
3.3.
Estado Acondicionament
Classe
Físico
o
3
(S)
E 07
3
(S)
E 07
3
(S)
E 07
(S)
E 07

Acetona - Ace Rio (Frasco)
Álcool Gel
Álcool 70% (Frasco)
Cal Sodada
Clorexidina Alcoolica - Riohex 0,5%
(Almotolia)
Laborhex 0,5% (Almotolia)
Clorexidina Degermante - Riohex 2%
(Almotolia)
Formol (Frasco)
Riodeine Tópico - PVPI (Almotolia)
Riodeine Degermante - PVPI (Almotolia)
Riodeine Tintura - PVPI (Almotolia)
Tintura de Benjoin - (Almotolia)
Vaselina Liquida - (Almotolia)
Clorexidina - Riohex 0,2% (Almotolia)
Riciexidina
Prolub
Enziclean
Proxi Plus
Fixador (Frasco)
Medicamento vencido
Medicamentos/ Contraste 50 ml
Medicamentos/ Contraste 75 ml,100 ml, 125
ml
Medicamentos/ Contraste 200ml
Medicamentos/ Contraste 500 ml
Antibióticos
Revelador (Frasco)
Quimioterápicos
Quimioterápicos (Saco Laranja)
Hipoclorito de Sódio
Eco Line Super
Pratic Super
Limpa Vidros
Eco Lavy Liquido

3

3

3
3

8

6.1

8

(S)

E 07

(S)

E 07

(S)

E 07

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 05
E 08 - Galão rígido

(S)

E 08 - Galão rígido

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

E 08 - Galão rígido
E 08 - Galão rígido
E 08 - Galão rígido
E 08 - Galão rígido
E 05
E 08 - Galão rígido
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07

3.6. Kilo
Total

3.7. UNID
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
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3267

1789

1824
1791

1760

3253

Taski Profi
Clorin Alvejante
Prostrip
Revive
Orquimol
Drastic
Lustra Móveis Johnson
Carefree
Freedom
Suma Grill
Soft Care
Suma Chlor
Suma Break
Jato
Mult Uso
Eco Stripper
Suma Lube
UHS Limpador
Suma Dify
Pan Clean
Detergente Ypê
Pas Alumil Plus
Plaza Plus
Neozime
Hipoclorito 5%
Hidralcol 70%
Plasma Esterilizante PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL
Optigerm

8

8

8
8

8

8
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(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 07
E 08 - Galão rígido

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

(S)
(S)

E 07
E 07

Kg
Kg

4.1. RAZÃO SOCIAL: Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
4.2. ENDEREÇO: Avenida Marechal Mário Guedes, 2214.3. BAIRRO: Jaguaré 4.4. MUNICÍPIO: São Paulo 4.5.
ESTADO: SP TELEFONE: 2165-3500
9.6. VEÍCULO Nº: 4.8. PLACA:
4.9. MUNICÍPIO:
4.10.ESTADO: ___ ____
4.11. MARCA E MODELO DO VEÍCULO: _______________________________________ ______________________
4.12. Nº DO LACRE:
4.13. NOME DO CONDUTOR: _________________________
4.14 CNH DO CONDUTOR: ______________________________
10. DESTINATÁRIO:
5.1. RAZÃO SOCIAL: Silcon Ambiental Ltda.

5.2. Nº CADASTRO NA CETESB:
442.041722-1
5.3. ENDEREÇO: R. Ruzzi, 440 5.4. BAIRRO: Sertãozinho 5.5. MUNICÍPIO: Mauá 5.6. ESTADO: SP 5.7. TELEFONE:
4543-6902
11. Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA
12. Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do resíduo especificar o
nº do MTR anterior): VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA
13. GERADOR:
8.1. NOME LEGÍVEL: NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
8.2. ASSINATURA:
8.3. DATA: ______/______/______

14. RESÍDUO NÃO RECEBIDO:
9.1. MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO:
9.2. INSTRUÇÕES EM CASO DE DISCREPÂNCIA DAS INDICAÇÕES DESCRITAS DESTE MANIFESTO :
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ANEXO IV - FICHA DE EMERGÊNCIA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS

5 mm

FICHA DE EMERGÊNCIA
EXPEDIDOR/GERADOR
Nome Apropriado para o Embarque:
Razão Social: Grupo NotreDame Resíduos Clínicos Inespecíficos, N.E
Intermédica SA
Endereço: Av. Paulista, 867
Bairro/Município/Estado: Bela
Vista, São Paulo – São Paulo

Numero de Risco: 6063.2
Numero de ONU: 3291
Classe ou subclasse: 6
Substância tóxica e infectante
Descrição da classe ou
subclasse de risco:
6.1
Substância tóxica
Grupo de embalagem: II

TELEFONE: (PREENCHER com o número do telefone do expedidor)
ASPECTO: RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE RSS
Contendo substância química – Grupo B: Quimioterápicos, antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos diversos,
embalagens de medicamentos ou produtos químicos. Resíduo sólido e líquido, provenientes de hospitais, ambulatórios
médicos e farmácia. Resíduos acondicionados em sacos plásticos laranja (classe II), identificado com o símbolo
substância tóxica indicando possível potencial tóxico, em frasco de plástico, em seringas, bombonas, galão rígido,
caixas de papelão ou caixa de perfurocortantes. A norma ABNT/NBR 14619 não apresenta incompatibilidade química para o
transporte por meio terrestre de produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem II.

250 mm

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA:
Luvas de PVC, óculos de ampla visão, avental de PVC, botas de borracha, protetores respiratório com filtro químico,
mecânico ou combinado, capacete, bonés, botas de segurança, luvas de material adequado ao produto, colete de
sinalização e equipamento de proteção respiratória - respirador facial, com filtro químico, mecânico ou combinado.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS
FOGO: Não inflamável, embalagem não projetada para prover contenção em caso de incêndio
SAÚDE: Risco de contaminação apenas com rompimento do saco. Caso haja rompimento do material perfurante, o
conteúdo deverá ser recolhido com auxílio de um apequena pá e vassoura, sendo conduzido para um novo recipiente
firme com tampa.
MEIO AMBIENTE: Risco de contaminação do solo por microrganismos patogênicos em caso de rompimento da
embalagem do material.
EM CASO DE ACIDENTE
VAZAMENTO: Use o kit de emergência e isole a área (veículo e carga). Não toque no produto derramado, estancar o
vazamento se isso puder ser feito sem riscos. Use areia, terra ou serragem para impedir que o líquido se espalhe. Recolha
o material contaminado em sacos plásticos e containers para posterior descarte. Lave o local com água e substância
desinfetante. Evite o despejo nos sistemas de águas pluviais (se isso ocorrer avise as autoridades públicas competentes).
Caso haja derramamento, utilize equipamentos de proteção individual: luvas de PVC, óculos de proteção, avental, botas
e borracha e máscara.
FOGO: Use os extintores de incêndio de Pó Químico e água pressurizada. Isole a área e proceda à extinção das chamas.
Se as chamas atingirem grandes proporções, mantenha o isolamento da área e chame o corpo de bombeiro (193). Ponto
de inflamabilidade 61ºC.
POLUIÇÃO: Risco de contaminação caso seja desprezado diretamente na água e no solo. Evite o derrame do produto
nas galerias de águas pluviais, tapando as bocas de lobo (esgotos). Ocorrendo o derrame notifique as autoridades
competentes.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Isolar a área, com fita zebrada e cones. Evite respirar os vapores do produto (use
protetor respiratório), especialmente se estiver aquecido ou em combustão. Em caso de inalação intensa, procurar
atendimento médico. Em caso de contato direto com a pele, lave com água e sabão. Se os olhos forem atingidos, laveos com água corrente durante pelo menos 10 minutos.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: No caso de acidente com perfurocortante, procure hospitais públicos da região.
OBSERVAÇÕES: Produto transportado em saco laranja com identificação conforme ABNT NBR 9190 e 7500.
Material cortante e/ou perfurante está acondicionado em caixas de papelão ou galões rígidos padronizado para este uso,
devidamente fechado e acondicionado nos sacos. As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se
descritas exclusivamente no envelope para transporte.

188 mm

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVEM SER IMPRESSAS NO VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA)

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:
BOMBEIROS

193

POLICIA MILITAR

190

DEFESA CIVIL

199

CETESB

0800 11 3560

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

191

(Nota:

As informações escritas em letras vermelhas, entre
parentes deste arquivo, são de caráter informativo devendo ser
eliminadas com o preenchimento do mesmo.)
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ANEXO V - FICHA DE EMERGÊNCIA DOS RESÍDUOS INFECTANTES

5 mm

FICHA DE EMERGÊNCIA

250 mm

EXPEDIDOR/GERADOR
Nome Apropriado para o Embarque:
Razão Social: Grupo NotreDame Resíduos Clínicos Inespecíficos, N.E
Intermédica SA
Endereço: Av. Paulista, 867
Bairro/Município/Estado: Bela
Vista, São Paulo – São Paulo

Número de Risco: 606
Número de ONU: 3291
Classe ou subclasse: 6.2
Descrição da classe ou
subclasse
de
risco:
Substância infectante
Grupo de embalagem: II

TELEFONE: PREENCHER com o número do telefone do expedidor
ASPECTO: RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE RSS
Resíduo Sólido, pastosos, líquidos corpóreos, resíduo do Grupo A e E. Provenientes de ambulatórios médicos,
laboratórios de análise clínica, consultórios odontológicos, hospitais. Resíduos acondicionados em sacos plásticos,
branco-leitoso e vermelho (classe II), identificados com o símbolo “substância infectante”, indicando possível potencial
de microorganismos patógenos. Resíduos com agentes biológicos, secreções, sangue, líquidos orgânicos, procedentes
de pacientes, materiais descartáveis e perfurocortantes, todos resíduos suspeitos de contaminação Biológica.
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA:
Luvas de PVC, óculos de ampla visão, avental de PVC, botas de borracha, protetores respiratório com filtro, capacete,
bonés, botas de segurança, luvas de material adequado ao produto, colete de sinalização e máscara de peça fácil inteira
com filtros.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS
FOGO: Não inflamável, embalagem não projetada para prover contenção em caso de incêndio
SAÚDE: Risco de acidentes com perfurantescortantes. Caso ocorra ferimento, a comunicação do acidente é obrigatória
para que o funcionário possa ser submetido à avaliação clínica, medicação e/ou imunização pertinentes
MEIO AMBIENTE: Risco de contaminação do solo por microrganismos patogênicos em caso de rompimento da
embalagem do material.
EM CASO DE ACIDENTE
VAZAMENTO: Use o kit de emergência e proceder o isolamento da área com fita zebrada, não permitindo acesso de
terceiros. Aplicar solução desinfetante sobre a massa de resíduos, aguardando o tempo de contato especificado pelo
fabricante. Não toque no produto derramado, estancar o vazamento se isso puder ser feito sem riscos. Use areia ou terra
para impedir que o líquido se espalhe. Recolha o material contaminado em sacos plásticos para posterior descarte. Lave
o local com água e substância desinfetante. Evite o despejo nos sistemas de águas pluviais (se isso ocorrer avise as
autoridades públicas competentes). Derrame líquido como sangue deve ser contido, previamente à aplicação com
sólidos absorventes (ex. areia ou terra). Aplicar solução desinfetante.
Caso haja derramamento, utilize equipamentos de proteção individual – EPI.
FOGO: Use os extintores de incêndio de Pó Químico e água pressurizada. Isole a área e proceda à extinção das chamas.
Se as chamas atingirem grandes proporções, mantenha o isolamento da área e chame o corpo de bombeiro (193).
POLUIÇÃO: Risco de contaminação caso seja desprezado diretamente na água e no solo. Evite o derrame do produto
nas galerias de águas pluviais, tapando as bocas de lobo (esgotos). Ocorrendo o derrame notifique as autoridades
competentes.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Isolar a área, com fita zebrada e cones. Evite respirar os vapores do produto (use
protetor respiratório), especialmente se estiver aquecido ou em combustão. Em caso de inalação intensa, procurar
atendimento médico. Em caso de contato direto com a pele, lave com água e sabão. Se os olhos forem atingidos, laveos com água corrente durante pelo menos 10 minutos. Procure assistência médica.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: No caso de acidente com perfurocortante, procure hospitais públicos da região.
Tratamento sintomático.
OBSERVAÇÕES: Produto transportado em saco branco leitoso com identificação conforme ABNT NBR
9190 e 7500. Material cortante e/ou perfurante está acondicionado em caixas de papelão padronizado para
este uso, devidamente fechado e acondicionado nos sacos. As instruções ao motorista, em caso de
emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. Comunicar a ocorrência
aos órgão competentes de saúde, meio ambiente e limpeza urbana.

188 mm

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVEM SER IMPRESSAS NO VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA)

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:
BOMBEIROS

193

POLICIA MILITAR

190

DEFESA CIVIL

199

CETESB

0800 11 3560

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

191

(Nota:

As informações escritas em letras vermelhas, entre parentes
deste arquivo, são de caráter informativo devendo ser eliminadas com o
preenchimento do mesmo.)
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ANEXO VI - ENVELOPE PADRÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS
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ANEXO VII – MEDICAMENTOS PERIGOSOS QUE DEVEM SER DESCARTADOS COMO
RESÍDUOS QUÍMICOS – GRUPO B
Anestésicos gerais
1

Alfentanila (Cloridrato) 0,544mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

2

Cetamina (Cloridrato) 50mg/ml (Portaria 344/98)

F/A

3

Clonidina 150mcg/ml 1ml

AMP

4

Etomidato 2mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

5

Fentanila (Citrato) 0,05mg/ml (Portaria 344/98) 10 ml

F/A

6

Fentanila (Citrato) 0,05mg/ml (Portaria 344/98) 5 ml

AMP

7

Fentanila + Droperidol 2ml (Portaria 344/98)

AMP

8

Propofol 200mg (Portaria 344/98)

AMP

9

Remifentanil 2mg (Portaria 344/98)

AMP

10

Sulfentanila (Citrato) 50mcg/ml 1ml Espinhal (Portaria 344/98)

AMP

11

Sulfentanila (Citrato) 50mcg/ml 5ml (Portaria 344/98)

AMP

12

Tiopental (Sódico) 0,5g (Portaria 344/98)

F/A

Anestésicos Inalatórios
13

Isoflurano 100ml (Portaria 344/98)

FR

14

Sevoflurano 250ml (Portaria 344/98)

FR

Anestésicos locais
15

Benz, mentol, Benzox, Benzet 46g

FR

16

Benzidamina + Eucaliptol + Terebentina

PST

17

Bupivacaína pesada 0,5% 4ml

AMP

18

Cinchocaína 10mg pomada 10g

TB

19

Fentanila (Citrato) 0,05mg/ml (Portaria 344/98) 2 ml

AMP

20

Fluocortolona+Lidocaína 1mg

FR

21

Hexamedina + Tetracaína SPR Oral

FR

22

Levobupivacaína + Epinefrina 0,25% C/V 20ml

F/A

23

Levobupivacaína + Epinefrina 0,5% C/V 20ml

F/A

24

Levobupivacaína 0,25% S/V 20ml

F/A

25

Levobupivacaína 0,5% S/V 20ml

F/A

26

Levobupivacaína 0,75% S/V 20ml

F/A

Anestésicos locais
27

Levobupivacaína isobárica 0,5% 4ml

AMP

28

Lidocaína (Cloridrato) 1% S/V 20ml

F/A

29

Lidocaína (Cloridrato) 2% C/V 20ml

F/A

30

Lidocaína (Cloridrato) 2% C/V Tubete 1,8ml

AMP

31

Lidocaína (Cloridrato) 2% S/V 20ml

F/A

32

Lidocaína (Cloridrato) 2% S/V 5ml

AMP

33

Lidocaína (Cloridrato) 2% S/V Tubete 1,8ml

AMP

34

Lidocaína 10% SPR 50ml

FR

35

Lidocaína 2% Geléia 30g

TB
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36

Lidocaína Pesada 5% 2ml

AMP

37

Ropivacaína 0,2% /20ml

F/A

38

Ropivacaína 0,75% /20ml

F/A

39

Ropivacaína 1% /20ml

F/A

40

Tetracaína + Fenilefrina colírio (Portaria 344/98)

FR

Anticonvulsivantes
41

Ácido Valpróico 250mg/5ml (Portaria 344/98)

FR

42

Carbamazepina 200mg (Portaria 344/98)

CMP

43

Carbamazepina 20mg/ml 100ml (Portaria 344/98)

FR

44

Clonazepan 2,5mg/ml Gotas (Portaria 344/98)

FR

45

Clonazepan 2mg (Portaria 344/98)

CMP

46

Diazepam 10mg (Portaria 344/98)

CMP

47

Diazepam 5mg (Portaria 344/98)

CMP

48

Diazepam 5mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

49

Fenitoína 100mg (Portaria 344/98)

CMP

50

Fenitoína 50mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

51

Fenobarbital 100mg (Portaria 344/98)

CMP

52

Fenobarbital Sódico 200mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

53

Fenobarbital sol oral 4% (Portaria 344/98)

GTS

54

Gabapentina 300mg

CMP

55

Hidrato de Cloral 10%

FR
Hipnoanalgésicos

68

Meperidina (Cloridrato) 50mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

69

Metadona 10mg (Portaria 344/98)

AMP

70

Metadona 5mg (Portaria 344/98)

CMP

71

Morfina 0,1mg/ml 1ml (Portaria 344/98)

AMP

72

Morfina 10mg (Portaria 344/98)

CMP

Hipnoanalgésicos
73

Morfina 10mg/ml 1ml (Portaria 344/98)

AMP

74

Morfina 1mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

75

Nalbufina (Cloridrato) 10mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

76

Paracetamol + Codeína 500/30mg (Portaria 344/98)

CMP

77

Tramadol (Cloridrato) 50mg (Portaria 344/98)

AMP

78

Tramadol 50mg (Portaria 344/98)

CMP

Sedativos-hipnóticos
79

Midazolan 15mg (Portaria 344/98)

CMP

80

Midazolan 2mg/ml 10ml (Portaria 344/98)

FR

81

Midazolan 15mg/3ml – 15mg (Portaria 344/98)

AMP

82

Midazolan 5mg/5ml – 5mg (Portaria 344/98)

AMP

83

Midazolan 5mg/ml 10ml – 50mg (Portaria 344/98)

AMP

Neurolépticos
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84

Clorpromazina (Cloridrato) 5mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

85

Clorpromazina 4% 20ml gotas (Portaria 344/98)

FR

86

Haloperidol 5mg/ml (Portaria 344/98)

AMP

87

Haloperidol 5mg (Portaria 344/98)

CMP

88

Levomepromazina 40mg/ml gotas

FR

89

Risperidona 1mg

CMP
Ansiolíticos

90

Bromazepan 3mg (Portaria 344/98)

CMP

91

Lorazepan 2mg (Portaria 344/98)

CMP

Antidepressivos
92

Amitriptilina 25mg (Portaria 344/98)

CMP

93

Fluoxetina 20mg (Portaria 344/98)

CMP

94

Imipramina 25mg (Portaria 344/98)

CMP

95

Biperideno 2mg (Portaria 344/98)

CMP

96

Biperideno 5mg/ml 1ml (Portaria 344/98)

AMP

97

Levodopa + Benserazida 250mg

CMP

Antiparkinsonianos

100 Riluzol 50mg (Esclerose Lateral Amiotrófica)

CMP

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR
Cardiotônicos
101 Deslanósideo 0,4mg/2ml

AMP

102 Digoxina 0,25mg

CMP

103 Digoxina 0,05mg/ml

FR

104 Milrinona 10mg/ 10ml

AMP
Antiarrítmicos

105 Adenosina 3mg/ml

AMP
Antiarrítmicos

106 Amiodarona 50mg/ml 3ml

AMP

107 Amiodarona 200mg

CMP

108 Diltiazem 30mg

CMP

109 Diltiazem 25mg

F/A

110 Verapamil 80mg

CMP
Antianginosos

111 Isossorbida 5mg Sublingual

CMP

112 Isossorbida 20mg

AMP

113 Isossorbida 10mg/ml

AMP

114 Nitroglicerina 25mg/5ml 5ml

CMP

115 Propatilnitrato 10mg

CMP
Hipertensores e Simpatomiméticos

116 Esmolol 10mg/ml 10ml

CMP

117 Atenolol 50mg

CMP
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118 Metoprolol 100mg

AMP

119 Metoprolol 5mg

AMP
Anti-hipertensivos

120 Anlodipino 5mg

CMP

121 Captopril 12,5mg

CMP

122 Captopril 25mg

CMP

123 Enalapril 5mg

CMP

124 Enalapril 20mg

CMP

125 Hidralazina 25mg

CMP

126 Hidralazina 20mg/ml

AMP

127 Metildopa 250mg

CMP

128 Nifedipino10mg

CAPS

129 Nifedipino retard 20mg

CMP

130 Nimodipina 30mg

CMP

131 Nitroglicerina 25mg/5ml 5ml

AMP

132 Nitroprussiato de Sódio 50mg

AMP

133 Propranolol 40mg

CMP

134 Pindolol 10mg

CMP

135 Valsartana 80mg

CMP
Adrenérgicos

136 Epinefrina 1mg/ml

AMP

137 Dopamina 50mg/10ml

AMP

138 Dobutamina 250mg/20ml

AMP

139 Efedrina 50mg/ml 1ml

AMP

140 Metaraminol 10mg

AMP

141 Norepinefrina 1mg/ml

AMP
Antilipêmicos

142 Sinvastatina 10mg

CMP

143 Atorvastatina 10mg

CMP
Insuficiência Cardíaca Congestiva

144 Carvedilol 6,25mg

CMP
Vasodilatadores

145 Cilostazol 50mg

CMP
Vasodilatadores

146 Cinarizina 75mg

CMP

147 Flunarizina 10mg

CMP

148 Milrinona 1mg/ml 20ml

F/A

149 Pentoxifilina 400mg

CMP

150 Pentoxifilina 20mg/ml 5ml

AMP

151 Sildenafil 12,5mg/ml

FR
Esclerosante Vascular
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152 Etanolamina 5% 2ml

AMP
Antivaricoso

153 Diosmina + Hesperidina 500mg

CMP
Antigotoso

284 Alopurinol 100mg

CMP

285 Alopurinol 300mg

CMP

286 Colchicina 0,5mg

CMP
Estimulantes Uterinos

287 Ocitocina 5UI/ml

AMP
Uterotônicos

288 Ergometrina 0,2mg

CMP

289 Ergometrina 0,2mg/ml

AMP
Inibidor do hormônio sexual

295 Ciproterona 50mg

CMP

296 Levonorgestrel 52mg

CART
Repositor Hormonal

297 Progesterona 200mg

CPS

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SANGUE E SISTEMA HEMATOPOIÉTICO
Antianêmicos
300 Ácido Fólico 5mg

CMP

301 Ácido Fólico 30ml

GTS

302 Eritropoetina Humana 4000UI

F/A

303 Ferro III EV 5ml

AMP

304 Ferro III IM 2ml

AMP

305 Sulfato Ferroso 109mg

CMP

306 Sulfato Ferroso 30ml(Ferro)

GTS
Anticoagulantes

307 Ácido Mucopolissacarídeo 500mg

TB

308 Enoxaparina 20mg

SER

309 Enoxaparina 40mg

SER

310 Heparina (Sódica) 25000UI/5ml

F/A

311 Heparina 5000UI/5ml

AMP

312 Heparina Subcutânea 5000UI/0,25ml

AMP

313 Rivaroxaban 10mg

CMP

314 Varfarina 5mg CMP

CMP
Antihemorrágicos

315 Ácido Tranexâmico 50mg/ml 5ml

F/A

316 Desmopressina 0,1mg/ml SPR nasal

FR

317 Desmopressina 4mcg 1ml

AMP

318 Ácido aminocapróico 1g

F/A

319 Octreotida 0,1mg /ml 1ml

AMP
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320 Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/ml 1ml IM

AMP

321 Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/ml 1ml EV

AMP

322 Vitamina K (Fitomenadiona) 2mg/0,2ml 1ml EV

AMP

Antiplaquetário
323 Ácido Acetilsalicílico 100mg

CMP

324 Clopidogrel 75mg

CMP

325 Tirofiban 50ml

F/A
Antitrombolítico

326 Alteplase 50mg (Ativador Tissular Plasminogênio)

F/A

327 Dipiridamol 5mg/ml 2ml

AMP
Neutropenico

328 Filgrastim 300mcg

AMP
Antivirais

443 Aciclovir 250mg

F/A

444 Aciclovir 200mg

CMP

445 Aciclovir 50mg creme dermatológico

TB

Penicilinas
446 Amoxicilina + Ácido clavulânico 500mg

F/A

447 Amoxicilina + Ácido clavulânico 250mg/5ml 150ml

FR

Penicilinas
448 Amoxicilina + Ácido clavulânico 500mg

CMP

449 Amoxicilina 250mg/5ml 150ml

FR

450 Ampicilina 1g

F/A

451 Ampicilina 500g

F/A

452 Ampicilina 250mg/5ml 100ml

FR

453 Ampicilina + Sulbactam 3g

F/A

454 Benzilpenicilina Potássica 50000000UI

F/A

455 Benzilpenicilina Benzatina 1200000 UI

F/A

456 Benzilpenicilina Benzatina 600000 UI

F/A

457 Benzilpenicilina Procaína + Potássica 400000 UI

F/A

458 Oxacilina 500mg

F/A

459 Piperacilina + Tazobactam 4,5g

F/A
Cefalosporinas

460 Cefalexina 500mg

CMP

461 Cefalexina 250mg/5ml 100ml

FR

462 Cefalotina (Sódica) 1g

F/A

463 Cefazolina 1gF/A

F/A

464 Cefuroxima 250mg

CMP

465 Cefuroxima 750mg

F/A

466 Ceftazidina 1g

F/A

467 Ceftriaxona 1g IV

F/A
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468 Ceftriaxona 1g IM

F/A

469 Cefepime 1g IV

F/A
Aminoglicosídeos

470 Amicacina 500mg

AMP

471 Amicacina 100mg

AMP

472 Gentamicina 80mg

AMP
Betalactâmicos

473 Cefoxitina 1g

F/A

474 Cefotaxima 1g

F/A

475 Ertapenem 1g

F/A

476 Imipenen + Cilastina 500mg

F/A

477 Meropenem 500mg

F/A
Glicopeptídeos

478 Teicoplamina 400mg

F/A

479 Vancomicina 500mg

F/A
Imidazóis

480 Metronidazol 250mg

CMP

481 Metronidazol 500mg

F/A
Quinolomas

482 Ciprofloxacino 200mg/100ml IV

F/A

483 Ciprofloxacino 500mg

CMP

484 Levoflaxacino 500mg

CMP

485 Levoflaxacino 5mg/100ml

AMP

486 Norfloxacino 400mg

CMP
Macrolídeos

487 Azitromicina 500mg

CMP
Macrolídeos

488 Azitromicina 900mg susp oral

FR

489 Claritromicina 500mg

CMP

490 Claritromicina 500mg

F/A

491 Neomicina 500mg

CMP
Lincosaminas

492 Clindamicina 600mg/4ml

AMP

493 Clindamicina 300mg

CMP
Sulfonamidas

494 Sulfametoxazol + Trimetropina 400/80mg

CMP

495 Sulfametoxazol + Trimetropina Susp Oral

FR

496 Sulfametoxazol + Trimetropina 400/80mg

AMP

Outros
497 Cloranfenicol 1g

F/A

498 Polimixina B 500000UI

F/A
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FR

ANTIFÚNGICOS
500 Anfotericina B 50mg

F/A

501 Anfotericina B Lipossomal 50mg

F/A

502 Clotrimazol creme

TB

503 Fluconazol 150mg

CMP

504 Fluconazol 2mg/ml 100ml

F/A

505 Nistatina 100000 UI/ml

GTS

506 Nistatina 25000 UI (Creme Vaginal)

TB

507 Micafungina 100mg/10ml

F/A

508 Miconazol 20mg (Creme Vaginal)

TB

QUIMIOTERAPICOS E HORMONIOTERAPIA
Quimioterápicos
514 Ácido zoledrônico 4mg 5ml

AMP

515 Ácido zoledrônico 5mg 5ml

AMP

516 Azacitidina 100mg

F/A

517 Bevacizumabe 100mg

AMP

518 Bevacizumabe 400mg

AMP

519 Bortezomibe 3,5mg

AMP

520 Capecitabina 500mg

CMP

521 Ciclofosfamida 50mg

CMP
Quimioterápicos

522 Clorambucil 2mg

CMP

523 Desatinibe 100mg

CMP

524 Desatinibe 20mg

CMP

525 Desatinibe 50mg

CMP

526 Doxorrubicina Lipossomal 2mg/ml 10ml

AMP

527 Everolimus 10mgCMP

CPS

528 Imatinibe 100mg

CPS

529 Imatinibe 400mg

CPS

530 Geftinib 250mg

CMP

531 Hidroxiureia 500mg

CMP

532 Melfalano 2mg

CMP

533 Lapatinibe 250mg

CMP

534 Metrotexato 2,5mg

CMP

535 Mitotano 500mg

CMP

536 Pazopanibe 400mg

CMP

537 Pemetrexede 100mg

AMP

538 Pemetrexede 500mg/50ml

AMP

539 Pertuzumabe 420mg

AMP

540 Rituximabe 100mg/10ml

AMP

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

POP-MAS-022
Folha n º 95/99

541 Rituximabe 500mg/50ml

AMP

542 Sorafenibe 200mg

CMP

543 Temozolamida 100mg

CPS

544 Temozolamida 20mg

CPS

545 Temozolamida 250mg

CPS

546 Trantuzumabe 440mg

F/A

547 Trantuzumabe Entasina 100mg

F/A

548 Trantuzumabe Entasina 160mg

F/A

549 Vinorelbine 20mg

CPS

550 Vinorelbine 30mg

CPS
Imunobiológicos

551 Abatacept 250mg

SER

552 Cetuximabe100mg

SER

553 Infliximabe 10mg/ml

AMP
Hormonioterapia

554 Abiraterona 250mg

CMP

555 Anastrozol 1mg

CMP

556 Bicalutamida 50mg

CMP

557 Dietilestilbestrol 1mg

CMP

558 Exemestano 25mg

DRG

559 Leuprorrelina 22,5mg

AMP

560 Leuprorrelina 7,5mg

AMP

561 Letrozol 2,5mg

CMP

562 Megestrol 160mg

CMP

563 Octreotida 20mg

AMP

564 Octreotida 30mg

AMP

565 Tamoxifeno 20mg

CMP

566 Fulvestranto 250mg

F/A

567 Gosserrelina 10,8mg

AMP

568 Gosserrelina 3,6mg

AMP

Legenda: CMP – Comprimido | AMP – Ampola | DRG – Draga | F/A – Frasco e Ampola |CPS – Capsulas | SER – Seringa | TB – Tubo| FR – Frasco
Nota: Os itens descritos acima são diferenciados na Portaria CVS como Tipo 1 e Tipo 2. Porém, conforme mesma Portaria, subitem 3.1.3 “O
gerenciamento dos RPM poderá ser único, ou seja, todos os RPM, inclusive os do tipo 2, poderão ser gerenciados como tipo 1, desconsiderandose a diferenciação por tipo.” Portanto nas Unidades Hospitalares
dos GNDI todos os RPM serão gerenciados como tipo 1 e denominados
como Resíduos Químicos.
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ANEXO VIII – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESÍDUOS
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ANEXO IX – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO REGIONAL DE RESÍDUOS
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