
 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO  
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 

PGRSS – IPTSP/UFG 
 

 

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço 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 – RDC 222/2018- ANVISA. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer e manter a sistemática do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde gerados nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e atendimento ao público do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG – Goiânia). 

2. BENEFÍCIOS 

 Garantir a segurança e bem estar das pessoas. 

 Reduzir a geração dos resíduos; 

 Facilitar a segregação; 

 Padronizar o acondicionamento; 

 Aprimorar e agilizar o sistema de coleta; 

 Favorecer a reciclagem; 

 Reduzir o volume de rejeito; 

 Reduz a possibilidade de contaminação ambiental 

 Minimizar os impactos ambientais 

 Preservação de recursos naturais 

3. ALCANCE  

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG – Goiânia). 

 

4. Manuseio e Armazenamento de Resíduos Sólidos – IPTSP/UFG 

4.1. Abrigo Temporário para Armazenamento de Resíduos Sólidos  Comuns (recicláveis e não-

recicláveis)  – IPTSP/UFG 

 Compartimento para Resíduos Infectantes – Grupo A  e Grupo E  

 Compartimento para Resíduos Comuns 

 Compartimento para Resíduos Recicláveis 

  

4.2. Segregação de resíduos infectantes, comuns e recicláveis 

É de responsabilidade do gerador a segregação (separação) dos resíduos infectantes, comuns e 

recicláveis no momento da geração, usando os sacos adequados, conforme tabela em anexo. 
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4.3          Manuseio dos Resíduos Sólidos  Infectantes – Grupo A e Grupo E 

Cuidados que devem ser seguidos no manuseio dos resíduos infectantes: 

 É obrigatório o uso de EPIs (uniforme, luvas grossas, touca, máscara e botas) durante o manuseio 

com resíduos infectantes. 

 Após realizar os tratamentos prévios recomendados, descartar os resíduos infectantes em saco 

branco leitoso, com simbologia adequada. 

 Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em caixas apropriadas (descarpak), sendo 

terminantemente proibido seu descarte em saco de lixo, junto com outros resíduos infectantes.  

 A equipe de limpeza deverá recolher diariamente os sacos com resíduos infectantes e transportar 

para o abrigo temporário,  utilizando carrinhos apropriados.. 

 Colocar os sacos com resíduos infectantes dentro das bombonas, usando bastão de madeira para 

acomodá-los. 

 Colocar também na bombonas, as caixas de perfurocortantes, tipo descarpak, tendo cuidado para 

não abri-las. 

 Tampar cada bombona que estiver cheia 

 É proibido colocar sacos com resíduos infectantes no piso  ou sobre as tampas das bombonas 

 

4.4  Manuseio dos Resíduos Químicos 

 É terminantemente proibido descartar qualquer resíduo químico na rede de esgoto (pia ou vaso 

sanitário)  

 Armazenar os resíduos químicos em embalagem compatível,  

 Preencher o rótulo com as descrições solicitadas e identificar as embalagens de resíduos 

 Listar os resíduos que estão sendo transferidos para o abrigo (grupo químico, nome comercial, 

etc..) em planilha word, para elaboração do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, no 

momento de  encaminhamento dos resíduos para destinação final. 

 Não usar caixas de papelão para transportar e armazenar embalagens de resíduos químicos 

 Solicitar as chaves do abrigo temporário para resíduos químicos com a pessoa responsável: (IPTSP 

-  Prof Adelair; Faculdade de Farmácia - ?; Faculdade de Odontologia - ?) 

 Pegar as caixas plásticas armazenadas no abrigo temporário para resíduos químicos, em número 

suficiente para acomodar as embalagens com os resíduos químicos 

 Transportar as caixas para o abrigo temporário para resíduos químicos e coloca-las nas prateleiras 

 É proibido colocar embalagens sobre a grelha de escoamento. 

 É proibido armazenar caixas com material perfurocortantes, contendo resíduo infectante, no 

abrigo de resíduos químicos 

 

 

5. Destinação Final -  
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      Os resíduos são encaminhados para incineração pela Empresa Stericycle – Ceilândia - DF 

 Resíduos Infectantes – Terças  e Sextas feiras, no período matutino  

 Resíduos Químicos – Mensal ou de acordo com a demanda. 

Os abrigos serão lavados com uso de água bombeada por máquina de alta pressão, sabão e água 

sanitária, após a realização das coletas de resíduos 

 

 BENEFÍCIOS 

 Garantir a segurança e bem estar das pessoas. 

 Reduzir a geração dos resíduos e rejeitos; 

 Facilitar a segregação; 

 Padronizar o acondicionamento; 

 Aprimorar e agilizar o sistema de coleta; 

 Favorecer a reciclagem; 

 Reduzir a possibilidade de contaminação ambiental 

 Minimizar os impactos ambientais 

  Preservação de recursos naturais. 
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CLASSIFICAÇÃO RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO INICIAL ARMAZENAMENTO EXTERNO PERÍODO DE COLETA  DESTINATÁRIO 

G
ru

p
o

 A
1 

Culturas e estoques de 

microrganismos; resíduos 

de fabricação de produtos 

biológicos hemoderivados; 

meios de cultura e os 

instrumentais utilizados 

para transferência, 

inoculação ou mistura de 

culturas; resíduos de 

laboratórios de 

manipulação genética, 

sobras de amostras 

contendo sangue ou 

líquidos corpóreos, EPIs 

descartados    

 

 

 

Tratados na unidade geradora 

Acondicionados em saco branco 

leitoso com símbolo  

risco biológico 

. 

 

 

 

Abrigo para resíduos 

infectantes  

 

 

 

Terças e sextas 

feiras 

 

 

 

Incineração - 

Sterycicle 

G
ru

p
o

 A
2

 Carcaças de animais - 

Biotério 

Acondicionamento em saco 

vermelho 

Armazenamento em freezer no 

biotério 

_____ Conforme 

necessidade 

Incineração na 

EVZ/UFG 

G
ru

p
o

 A
3 Peças anatômicas humanas Não há geração desse resíduo no 

IPTSP 
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G
ru

p
o

 A
4

 Kit de aplicação venosa, 

bolsa de sangue 

Tratados na unidade geradora 

Acondicionados em saco branco 

leitoso com símbolo  

 risco biológico 

Abrigo para resíduos 

infectantes 

 

Terças e sextas 

feiras 

 

Incineração - 

Sterycicle 

G
ru

p
o

 A
5 

Órgãos, tecidos, fluídos 

orgânicos, materiais 

perfurocortantes ou 

escarificantes resultantes da 

atenção a saúde de 

indivíduos ou animais  

suspeitos de contaminação 

por príons 

 

 

Não há geração desse resíduo no 

IPTSP 

   

G
ru

p
o

 B
 Químicos  Embalagem compatível com o 

resíduo 

Abrigo para resíduos 

químicos 

Conforme 

necessidade 

Incineração - 

Sterycicle 

G
ru

p
o

 C
 Radioativos  Não há produção desse rejeito 

no IPTSP 

   

G
ru

p
o

 D
 Comuns: Papeis, papelão, 

plásticos, isopor, madeira 

_______ Abrigo para recicláveis Conforme 

necessidade  

Reciclagem 
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Resíduos orgânicos, restos 

de alimentos,  resíduos dos 

banheiros  

Saco preto  Abrigo para resíduos 

comuns 

2ª, 4ª e 6ª  feiras Nature 

 Aterro Sanitário 

G
ru

p
o

 E
 Resíduos perfurocortantes: 

Agulhas, lâminas de bisturi, 

vidraria quebrada 

Embalagem para 

perfurocortantes  

Abrigo para resíduos 

infectantes 

Terças e sextas 

feiras 

Incineração - 

Sterycicle 



 
 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

 

 

 


