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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO INSTITUTO 
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE – CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (IMS/CAT/UFBA) 
 
 

INTRODUÇÃO 
A gestão eficiente de resíduos dos serviços de saúde é, atualmente, de 
grande importância para que haja menor geração, manejo e destino final 
corretos do mesmo. Assim, é preciso que haja uma precaução específica 
neste sentido, de todos aqueles envolvidos na gestão de resíduos.  
 
Para tanto, vê-se a necessidade da criação de um plano no qual estejam 
contidos todos os procedimentos relacionados ao processo de geração de 
resíduos. O mesmo compreende as atividades de segregação, pré-tratamento 
e destinação dos resíduos produzidos no IMS/CAT/UFBA. 
 
Atendendo a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, o 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), sucintamente, se configura num manual para os geradores de 
resíduos. Dessa forma, o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS) pode ser definido como plano que atende a todo o conjunto de 
procedimentos que envolvem a gestão, elaborado sobre bases científicas e 
técnicas, normativas e legais, e que têm como objetivo a preservação da 
saúde pública e dos trabalhadores, dos ecossistemas e dos recursos naturais.  
 
O gerenciamento deve abranger o planejamento de recursos físicos, recursos 
materiais e a capacitação de recursos humanos envolvidos no manejo dos 
resíduos de serviços de saúde baseado nas características e no volume 
gerado. 
 
Neste manual, o principal interesse é padronizar as rotinas e métodos 
necessários para o descarte apropriado dos resíduos biológicos, químicos, 
comuns e perfurocortantes a serem realizados no IMS/CAT/UFBA. 
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OBJETIVO 
O objetivo das recomendações presentes neste documento é de reduzir a 
produção de resíduos, bem como conscientizar as pessoas envolvidas neste 
processo quanto ao manejo inadequado dos mesmos, buscando orientar e 
recomendar o procedimento correto de descarte. Além disso, visa-se 
padronizar a rotina de atividades relacionadas à gestão de resíduos como um 
todo. As instruções aqui descritas possuem base na Resolução RDC nº 306 
de 07/12/2004, além da Resolução CONAMA: Nº 358, 29 de Abril de 2005 e 
demais legislações e normativas. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 
Nome 

Universidade Federal da Bahia 
Campus Anísio Teixeira 
Instituto Multidisciplinar em Saúde 

Endereço Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17 - Lote 58 
Bairro Candeias - Vitória da Conquista - Bahia  
CEP. 45.029-094. 

Tipo de Atividade Educação na área da Saúde 

Classificação do 
Empreendimento 

Universidade 

Porte do 
Empreendimento 

Porte médio, sendo:1260 alunos de graduação: 
Biotecnologia: 190; Ciências Biológicas: 156; 
Enfermagem: 171; Farmácia: 210; Medicina: 123; 
Nutrição: 181; Psicologia: 229. 
89 Alunos de Pós-graduação: 
Doutorado: 10; Mestrado: 60; Residência: 19. 
61 Técnicos administrativos: 
Nível superior: 17; Nível médio: 44. 
136 professores: 
Efetivos: 117; Substitutos: 19. 
57 funcionários terceirizados: 
Higienização: 16; Motoristas: 02; Porteiros: 06; 
Seguranças: 22; Manutenção: 03; Jardinagem: 02; 
Informática: 03; Recepcionistas: 03. 

Área do 
Empreendimento 

Área do terreno: 81.400,00 m² 
Área total das edificações: 13.401,79 m² 
Área total ocupada: 6.276,50 m² 
Área construída Pavilhão de laboratórios: 3.296,92m2 
Área construída Pavilhão de Aulas: 3.745,69m2 
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Área construída Bloco Administrativo: 5.511,32m2 
Área impermeável estacionamento + edificações: 
14.376,50m² 
 Área permeável: 67.023,50 m² 

Horário de 
Funcionamento: 

07:00 às 13:00h 
13:00 às 19:00h 

Telefone: 77 – 3429-2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Visão aérea das instalações do Campus.      Fonte: Google Maps 
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Biólogo: 
Ivan Santos Batista Sobrinho - CRBio: 46.920/08-D 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PGRSS 
Ivan Santos Batista Sobrinho – Biólogo do IMS/CAT/UFBA 
Antonio Iderval Sodré Neto – Graduando em Ciências Biológicas 
Cleiton Peña Ferreira – Graduando em Ciências Biológicas 
Plano Elaborado em: 30/01/2017 
 
Revisado por: Ivan Santos Batista Sobrinho 
Em: 15/02/2018 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO 
PLANO E ATRIBUIÇÕES 

Funcionário Atividade Frequência 

Biólogo 

Supervisão do processo de segregação, 
coleta, pesagem e saída dos RSS. 
 
Capacitação dos terceirizados 

Diariamente 
 
 
Semestral 

Responsáveis 
em cada 
laboratório 

Segregação e armazenamento em local 
pré-definido dos resíduos do grupo A, B, D 
e E gerados nos respectivos laboratórios 
do IMS/CAT/UFBA. 

Quando 
necessário 

Funcionários da 
Higienização 

Recolhimento dos resíduos dos grupos A, 
B, D e E dos laboratórios para a área de 
armazenamento temporário. 
Segregação, acondicionamento, coleta 
interna e destinação dos RSS produzidos 
nos ambientes do IMS/CAT/UFBA. 

Diariamente 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS BIOLÓGICOS – Grupos A e E 

Razão social RETEC – Tecnologia em Resíduos  

CNPJ 02.524.491/0001-03 

Tipo de estabelecimento Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde 

Endereço AV TANCREDO NEVES, 1485, EDIF 
ESPLANADA T. CENTER - SALA 803.  
BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES 

Cidade Salvador 

CEP 43.700-000 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS – Grupo B 

Razão social AMBSERV – SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA  

CNPJ 07.067.001/0001-00 

Tipo de estabelecimento Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde 

Endereço Alameda Bom Pastor, 90 – Campina 

Cidade São José dos Pinhais - PR 

CEP 83.015-000 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COMUM – Grupo D 

Razão social Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

CNPJ 14.239.578/0001-00 

Tipo de estabelecimento Prefeitura Municipal 

Endereço Praça Joaquim Correia, 55 - Centro 

Cidade Vitória da Conquista - BA 

CEP 45.000-907 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 
De acordo com a RDC nº 306 de 7 de dezembro de 2004, CONAMA 358/05 
os resíduos de serviços de saúde são classificados em 4 grupos, são eles: 

GRUPO CARACTERIZAÇÃO DESTINO FINAL ILUSTRAÇÃO 

A 

Cultura e estoque de 
microrganismos 

Autoclave 
Incineração 

 

Resíduos líquidos 
humanos 

Autoclave ou 
desinfecção 
químicaRede de 
esgoto ou 
Incineração 

 

Resíduos 
patológicos (tecidos 
contaminados 
quimicamente ou 
com material 
infectante) 

Freezer 
Incineração 

 

Animais 
FreezerIncinera-

ção ou Vala 
asséptica 

 

B 
Resíduos químicos 
ou contaminados por 
eles; 

Incineração 
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C Rejeitos radioativos; - 

 

D 
Resíduos comuns, 
ou semelhantes aos 
domésticos; 

Resíduos 
orgânicosAterro 
sanitário 
Resíduos 
recicláveis (papel, 
metal, plástico e 
vidro)Reciclagem  

E 
Materiais 
perfurocortantes. 

Autoclave 
Incineração 
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TIPOS DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM CADA PAVILHÃO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MANEJO 
Define-se por manejo a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra 
e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final. Tal manejo 
se dá de forma diferenciada em cada grupo, conforme classificação a seguir: 
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GRUPO A 
Conforme as Resoluções RDC nº 306 de 07 de 
Dezembro de 2004 e CONAMA nº 358, de 29 de Abril 
de 2005, os resíduos elencados no Grupo A são 
aqueles com a possível presença de agentes 
biológicos que, por suas características de maior 
virulência ou concentração, podem apresentar risco 
de infecção. Neste grupo há subdivisões (A1, A2, A3, 
A4 e A5) conforme o tipo de material. 

 
TRATAMENTO                

Os resíduos biológicos necessitam de inativação da sua patogenicidade. A 
mesma é feita pelo processo físico de autoclave e/ou pelo processo químico 
com hipoclorito de sódio, a depender da necessidade ou do método mais 
apropriado para o material: 
 

 Inativação por Autoclave 
O método de tratamento consiste na aplicação de vapor de água sob 
pressão, garantindo-se condições de alta temperatura (entre 105 e 
150°C) e tempo de exposição que proporcionam a inativação dos micro-
organismos presentes. No IMS, é realizado com temperatura de 121ºC 
por 30 minutos. O processo de autoclavagem inclui ciclos de 
compressão e de descompressão de forma a facilitar o contato entre o 
vapor e os resíduos. Os valores usuais de pressão são da ordem dos 3 
a 3,5 bar. Após processados, esses resíduos sólidos tratados são 
encaminhados para disposição final, de armazenamento temporário e 
descarte. 

 

 Inativação com uso de Hipoclorito de Sódio 
Neste procedimento, o material é submetido à solução de hipoclorito de 
sódio a 2%, por tempo de 24 horas. Após processados, os resíduos são 
devidamente encaminhados para armazenamento temporário e 
descarte. 

 
COLETA 

 Para prevenção do acúmulo de resíduos nos locais de produção e 
atendimento à demanda dos laboratórios do IMS, a coleta dos resíduos 
biológicos se dará diariamente;  

 Os funcionários terceirizados passarão nos laboratórios e farão a coleta; 
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 Só fará a coleta do material que estiver inativado e acondicionado em sacos 
brancos, com o nome e a simbologia internacional de substância infectante; 

 A inativação dos resíduos é de exclusiva responsabilidade dos 
responsáveis pelo determinado laboratório; 

 Para coleta de carcaças de animais é preciso que estas estejam congeladas; 

 Toda vez que atingir a capacidade de 01 (um) freezer com carcaças de 
animais, o responsável pelo laboratório deverá entrar em contato com o NIMA 
– Núcleo de Infraestrutura e Meio Ambiente (Ramal 2734 ou e-mail: 
ivansobrinho@ufba.br) para solicitar coleta. 

 
ARMAZENAMENTO 

Os resíduos do Subgrupo A2 são armazenados em freezer apropriado, 
localizado no biotério, até o momento do descarte. 
 
Os resíduos dos demais subgrupos, após a coleta nos laboratórios, serão 
levados para a casa de Resíduos e acondicionados em bombonas. 
 

DESCARTE 
O descarte apropriado e regulamentado é feito por uma empresa contratada pela 
Universidade. A coleta para descarte é feita sob solicitação do NIMA (Núcleo de 
Infraestrutura e Meio Ambiente). 

 
 

GRUPO B 
Conforme as Resoluções RDC nº 306 de 07 de 
Dezembro de 2004 e CONAMA nº 358, de 29 de Abril 
de 2005, os resíduos elencados no Grupo B são 
aqueles contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
 

TRATAMENTO 
O tratamento de resíduos deste grupo não é realizado pelo IMS/CAT/UFBA. A 
empresa contratada pela Universidade se encarrega do tratamento e 
destinação final adequados. 
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COLETA 

 Para prevenção do acúmulo de resíduos nos locais de produção e 
atendimento à demanda dos laboratórios do IMS, a coleta dos resíduos 
químicos se dará toda sexta-feira.  

 Todo pessoal do laboratório deverá se programar para a coleta, 
deixando todo o material arrumado e etiquetado para o dia da coleta; 

 Os funcionários terceirizados passarão nos laboratórios e farão a coleta; 
 

ARMAZENAMENTO 

 Por questões de segurança, recomenda-se não acumular grandes 
quantidades de residuos nos laboratórios; 

 Os fracos de resíduos deverão permanecer sempre tampados; 

 Os frascos de resíduos devem conter a rotulagem adequada; 

 Frascos destinados a resíduos ácidos e básicos deverão ser 
armazenados em locais diferentes. O mesmo deve ser aplicado para 
resíduos ácidos e orgânicos; 

 Nunca armazenar frascos de resíduos na capela; 

 Não armazenar frascos de resíduos próximos a fonte de água e calor. 
 
Após a coleta nos laboratórios, esses resíduos serão levados para a casa de 
Resíduos e acondicionados em bombonas. 
 

DESCARTE 
O descarte apropriado e regulamentado é feito por uma empresa contratada 
pela Universidade. A coleta para descarte é feita sob solicitação do NIMA 
(Núcleo de Infraestrutura e Meio Ambiente). 

 
 

GRUPO C * 
*NÃO SÃO PRODUZIDOS NO IMS/CAT/UFBA RESÍDUOS DO GRUPO C, 
OU SEJA, RADIOATIVOS. 

 
Conforme as Resoluções RDC nº 306 de 07 de 
Dezembro de 2004 e CONAMA nº 358, de 29 de Abril 
de 2005, os resíduos elencados no Grupo B são 
quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados nas normas da Comissão Nacional de  
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Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a 
reutilização é imprópria ou não prevista. 
 

TRATAMENTO 
O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C - Rejeitos Radioativos é o 
armazenamento, em condições adequadas, para o decaimento do elemento 
radioativo. O objetivo do armazenamento para decaimento é manter o 
radionuclídeo sob controle até que sua atividade atinja níveis que permitam 
liberá-lo como resíduo não radioativo. Este armazenamento poderá ser 
realizado na própria sala de manipulação ou em sala específica, identificada 
como sala de decaimento. A escolha do local de armazenamento, 
considerando as meia-vidas, as atividades dos elementos radioativos e o 
volume de rejeito gerado, deverá estar definida no Plano de Radioproteção da 
Instalação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da CNEN. Para serviços 
com atividade em Medicina Nuclear, observar ainda a norma NE - 3.05 da 
CNEN. 
 

COLETA 
O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos radioativos deve ser 
provido de recipiente com sistema de blindagem com tampa para 
acomodação de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser monitorado a cada 
operação de transporte e ser submetido à descontaminação, quando 
necessário. Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de 
drenagem no fundo. Deve conter identificação com inscrição, símbolo e cor 
compatíveis com o 
resíduo do Grupo C. 
 

ARMAZENAMENTO 
O tratamento para decaimento deverá prever mecanismo de blindagem de 
maneira a garantir que a exposição ocupacional esteja de acordo com os 
limites estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN. Quando o tratamento for 
realizado na área de manipulação, devem ser utilizados recipientes blindados 
individualizados. Quando feito em sala de decaimento, esta deve possuir 
paredes blindadas ou os rejeitos radioativos devem estar acondicionados em 
recipientes individualizados com blindagem. 
 
A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu acesso 
controlado. Deve estar sinalizada com o símbolo internacional de presença de 
radiação ionizante e de área de acesso restrito, dispondo de meios para 
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garantir condições de segurança contra ação de eventos induzidos por 
fenômenos naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção 
aprovado pela CNEN para a instalação. 
 

DESCARTE 
O limite de eliminação para rejeitos radioativos sólidos é de 75 Bq/g, para 
qualquer radionuclídeo, conforme estabelecido na norma NE 6.05 da CNEN. 
Na impossibilidade de comprovar-se a obediência a este limite, recomenda-se 
aguardar o decaimento do radionuclídeo até níveis comparáveis à radiação de 
fundo.  
 
A eliminação de rejeitos radioativos líquidos no sistema de esgoto deve ser 
realizada em quantidades absolutas e concentrações inferiores às 
especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, devendo esses valores ser parte 
integrante do plano de gerenciamento.  
A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera deve ser realizada 
em concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, 
mediante prévia autorização da CNEN. 

 
 
 

GRUPO D 
Conforme as Resoluções RDC nº 306 de 07 de 
Dezembro de 2004 e CONAMA nº 358, de 29 de Abril 
de 2005, os resíduos elencados no Grupo B são 
aqueles resíduos que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
 
 

TRATAMENTO 
Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de 
estabelecimento de saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo 
receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre que não houver sistema de 
tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está localizado o 
serviço, conforme definido na RDC ANVISA nº. 50/2002. 13.3.2 - Os resíduos 
orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de 
alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios 
e de outros que não tenham mantido contato com secreções, excreções ou 
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outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de 
compostagem. 
 

COLETA 

 A coleta destes resíduos se dá diariamente;  

 Os funcionários terceirizados passarão nos Pavilhões de Aulas, 
Administrativo e Laboratórios, e realizarão a coleta;  

 A mesma é feita em sacos impermeáveis, já obedecendo a segregação 
dos baldes onde são acondicionados (recicláveis e não recicláveis). 

 
ARMAZENAMENTO 

Após a coleta nos pavilhões, estes resíduos são levados, em seus respectivos 
sacos de acondicionamento, devidamente amarrados, pelos funcionários 
terceirizados, para a Casa de Resíduos do Grupo D, onde serão 
acondicionados em contêineres coletores próprios para este fim e 
permanecerão até o momento de descarte. 

 
DESCARTE 

A coleta destes resíduos é realizada pelo serviço de coleta e transporte de lixo 
da cidade de Vitoria da Conquista, 3 vezes na semana (na terça-feira, quinta-
feira e sábado). Depois de coletados, os resíduos são direcionados para o 
aterro sanitário da Cidade. 
 
 
 

GRUPO E 
Pelas atividades desenvolvidas nos laboratórios do 
IMS/CAT/UFBA que produzem resíduos de diversas 
naturezas, dentre eles os resíduos perfurocortantes, 
no intuito de zelar pela segurança de sua força de 
trabalho e buscando atender as exigências da NR 32 
e seguir a classificação da NBR 12808/1993, sugere-
se parâmetros a serem seguidos. 

 
 
São materiais perfurocortantes ou escarificantes: 

 Escalpes; 

 Ampolas de vidro; 

 Lâminas de bisturi; 
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 Lancetas; 

 Tubos capilares; 

 Tubos de vidro com amostras ou Micropipetas; 

 Lâminas e lamínulas; 

 Espátulas; 

 Ponteiras de pipetas automáticas; 

 Vidros quebrados 

 

TRATAMENTO 
O descarte apropriado e regulamentado é feito por uma empresa contratada pela 
Universidade. A coleta para descarte é feita sob solicitação do NIMA (Núcleo de 
Infraestrutura e Meio Ambiente). 
 

COLETA 

 Todos os materiais perfurocortantes, limpos ou contaminados por 
resíduo infectante deverão ser acondicionados em recipientes com 
tampa, rígidos e resistentes à punctura, ruptura e vazamento. Esta 
etapa deverá ser realizada pelo pessoal gerador dos resíduos, no local 
de geração. É expressamente proibido o esvaziamento desses 
recipientes para o seu reaproveitamento 

 Para prevenção do acúmulo de resíduos nos locais de produção e 
atendimento à demanda dos laboratórios do IMS, a coleta dos resíduos 
biológicos do grupo E, perfurocortantes, se dará diariamente;  

 Os funcionários terceirizados passarão nos laboratórios e farão a coleta; 

 Só fará a coleta do material que estiver em caixas específicas para 
perfurocortantes, lacradas e etiquetadas (são as mesmas etiquetas 
para resíduos biológicos); 

 
ARMAZENAMENTO 

Após a coleta nos laboratórios, essas caixas com perfurocortantes serão 
levadas para a casa de Resíduos e acondicionadas até o momento da coleta 
final.  
 

DESCARTE 
O descarte apropriado e regulamentado é feito por uma empresa contratada pela 
Universidade. A coleta para descarte é feita sob solicitação do NIMA (Núcleo de 
Infraestrutura e Meio Ambiente). 
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SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 
O local de deposito temporário se dá em uma instalação apropriada para tal 
função dentro do campus. A instalação se encontra com dimensões 
suficientes para abrigar a produção de resíduos biológicos e químicos, com 
espaço suficiente para manobras do carrinho de coleta. O local se encontra 
devidamente iluminado e munido dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) referentes àquele local. Somente funcionários relacionados com a coleta 
de resíduos terá permissão à entrada na instalação, devido aos riscos 
encontrados no interior da mesma. 
 

Abrigo de resíduos dos grupos A, E e D. 

 
 

Abrigo de resíduos do grupo B 
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As etapas de segregação, acondicionamento e identificação são realizadas 
conforme mostrada na tabela a seguir: 

Grupo Descrição 
Local de 

Acondicionamento 
Recipiente Utilizado 

A 

Possível presença de 
agentes biológicos que, por 
suas características de 
maior virulência ou 
concentração, podem 
apresentar risco de 
infecção. Neste grupo há 
subdivisões (A1, A2, A3, A4 
e A5). 

Área de 
Armazenamento 
Temporário nos 

Laboratórios 

Saco branco leitoso 
contido em 
recipiente*, que 
devem ser 
substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua 
capacidade. 

B 

Solventes clorados e não 
clorados, metais pesados 
em solução, metais 
pesados no estado sólido, 
ácidos e bases. 

Área de 
Armazenamento 
Temporário nos 

Laboratórios 

Recipiente original 
contido em saco 
plástico preto. 

D 

Papel de uso sanitário,  
Absorventes higiênicos,  
Peças descartáveis de 
vestuário, Resto alimentar 
 e do preparo de alimentos; 
Resíduos das áreas 
administrativas; Resíduos 
de varrição, flores, podas e 
jardins; Resíduos de 
materiais de construção, 
reformas, etc. 

Área de 
armazenamento 

temporário em todo o 
Campus 

Baldes plásticos com 
a identificação para o 
lixo comum: 
Recicláveis (baldes 
amarelos) e não 
recicláveis (baldes 
cinzas). 

E 

Escalpes, ampolas de vidro, 
lâminas de bisturi, lancetas, 
tubos capilares, tubos de 
vidro com amostras ou 
micropipetas, lâminas e 
lamínulas, espátulas, 
ponteiras de pipetas 
automáticas e vidros 
quebrados. 

Área de 
Armazenamento 
Temporário nos 

Laboratórios 

Caixa de papelão 
amarela identificada 
como: Coletor de 
materiais 
perfurocortantes. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSAVEIS PELO MANUSEIO DOS 
RESIDUOS 

A coleta interna dos resíduos dos Grupos A, B, D e E é feita pelos 
funcionários da limpeza, conforme orientação dos profissionais responsáveis 
pela elaboração e implementação do PGRSS.  

 
 

PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE 
HIGIENIZAÇÃO E OUTROS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO 

O biólogo, juntamente com seus bolsistas, são responsáveis pela aplicação e 
execução dos procedimentos de capacitação e conscientização de todos os 
técnicos, professores ou alunos do instituto uma vez por semestre e 
eventualmente, quando houver a aquisição de um novo funcionário ou aluno 
de uma nova turma. 
 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PGRSS 
Conforme a RDC da ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004, compete ao 
gerador de Resíduos de Serviços de Saúde 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 Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 
 
Os indicadores implantados devem ser produzidos no momento da 
implantação do PGRSS e, posteriormente, com frequência anual, conforme 
descrito no anexo I. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Campus Anísio Teixeira, enquanto instituto de ensino federal, compromete-
se com sua responsabilidade social em relação do ensino de Educação 
Ambiental, buscando orientar todos os envolvidos nos procedimentos 
anteriormente citados, da forma mais segura e efetiva possíveis. O instituto se 
compromete ainda a sensibilizar os técnicos, professores e alunos perante a 
minimização da quantidade de resíduos gerados, bem como as demais 
atividades ambientais sob responsabilidade da universidade. 
 
As atividades de capacitação, conscientização, sensibilização e instrução 
serão realizadas semestralmente. 
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ANEXO I (MODIFICADO) 
 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PGRSS 
 
Indicadores compulsórios de variação da geração e da proporção de resíduos 
de serviços de saúde em geral: 
Nome do indicador: variação anual da geração de resíduos de serviços de 
saúde no Campus Anísio Teixeira 
Descrição do indicador: este indicador avalia a variação mensal da geração 
dos resíduos de serviços de saúde, considerando a geração média por 
unidade de saúde dos resíduos em peso. Permite a avaliação a quantidade de 
resíduos gerados por unidade e elaborar estratégias para redução. 
Objetivo do indicador: é avaliar a variação anual da geração dos RSS. 
Fórmula para memória de cálculo: 
Variação da geração de RSS (%) = (peso total dos RSS no período atual - 1,0) x 100 
                     Peso total dos RSS no período anterior 

 
Obs.: Caso o resultado da equação seja negativo (-) a tendência é de 
redução, se positivo (+) a tendência é de aumento. 
Fontes de informação / Dados: planilha da geração de resíduos dos 
serviços de 
saúde (Apêndice A), com anotações mensais. 
Método: retrospectivo mensal. 
Amostra/Unidade de medida: (Kg/mês) - peso médio de todos os resíduos 
gerados, no período de 30 dias, mensurados em quilos. 
Frequência de coleta de dados: mensalmente. 
Medição de referência: é a primeira avaliação do último período do mês, 
realizada utilizando-se a fórmula para memória de cálculo. 
Meta: é a redução do peso dos resíduos gerados nos serviços de saúde. 
Estratégia: avaliação das estratégias de gestão objetivando melhorias com 
redução de risco, de custos e de impactos. 
Relatório de avaliação: frequência anual com justificativas das variações. 
Responsável pela elaboração do indicador: o RT do RSS. 
Modelo de gráfico: exemplo com dados simulados. Peso (Kg/mês) x mês. 
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APÊNDICE A 

 
QUANTIFICAÇÃO (KG) DE RESÍDUOS GERADOS PELO IMS/CAT/UFBA EM 2017 

 

GRUPOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

A 
 

0,0 201,3 37,4 20,5 52,2 30,3 62,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 

B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 548,5 0,0 0,0 0,0 

D* 147 145 165 138 192 160 161 178 176 149 216 275 

E 20,8 18,0 0,0 0,0 33,5 35,2 39,0 9,5 24,0 0,0 0,0 0,0 

* Recicláveis 
 
 
 
 

QUANTITATIVO ESTIMADO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM 2018 
 

GRUPOS TOTAL (kg) 

A 450 

B 950 

D* 2300 

E 200 

* Recicláveis 
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APÊNDICE B 
 

ETIQUETA PARA DESCARTE DE RESÍDUO BIOLÓGICO 

 

Etiqueta para  
RESÍDUOS BIOLÓGICOS 

Manuseie com 
Precaução 

Laboratório: Data: 

Responsável pela Entrega:  

Nome(s) da(s) substância(s):  
 

Observações: 

 
 

 
ETIQUETA PARA DESCARTE DE RESÍDUO BIOLÓGICO - PERFUROCORTANTES 

 

Etiqueta para  
RESÍDUOS BIOLÓGICOS 

Manuseie com 
Precaução 

Laboratório: Data: 

Responsável pela Entrega:  

PERFUROCORTANTES 
Observações: 

 
 
 

ETIQUETA PARA DESCARTE DE RESÍDUO QUÍMICO 

 

Etiqueta para  
RESÍDUOS 
QUÍMICOS 

Manuseie com 
Precaução 

Laboratório: Data: 

Responsável pela Entrega:  

Nome(s) da(s) substância(s):  
 

Observações: 
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Vitória da Conquista – Bahia, 03 de Abril de 2018. 
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