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APRESENTAÇÃO

O presente caderno corresponde ao Apêndice C da dissertação de
mestrado, DOMINGUES, N.P.S. “Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde
instituição de ensino e pesquisa em saúde: estudo de caso na Faculdade de Saúde
Pública-USP”, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo,
2017 e apresenta o que denominou-se Caderno de POPs, composto do conjunto de
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), desenvolvidos como instrumentos auxiliares
de gestão para o Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) da Faculdade
de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo, mais especificamente aplicáveis
aos laboratórios de ensino e pesquisa da instituição.
De acordo com as categorias de resíduos gerados, integram este conjunto os seguintes
POPs - FSP:

•

Nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

Nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

Nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

Nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

Nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

Nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

Nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

Nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

Nº 009: Coleta e descarte de resíduos químicos perigosos - LFUs

•

Nº 010: Segurança e Saúde Ocupacional

•

Nº 011: Disposições Gerais, RSS
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1. OBJETIVO:
1-8

Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes e devidas condições de
higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de tirar um espaço resíduos
comuns pertencentes ao Grupo D.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns pelos
profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. ABRANGÊNCIA:
Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem resíduos que não apresentam risco
biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos
resíduos domiciliares comuns e que possam não ser reciclados.
São eles:
a) Papéis sanitários, fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário;
b) Alimentos processados e sobras;
c) Resíduos (não recicláveis) provenientes das áreas administrativas;
d) No contrato de jardinagem os resíduos de varrição geral, de podas e de jardins vão para
compostagem interna ou externa.
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

e) Exemplos de outros resíduos comuns não recicláveis:
•
•
•
•

papéis: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papéis e
guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados;
metais: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, latas de combustível e pilhas;
plásticos: cabos de panelas, tomadas, isopor *, adesivos, espumas, teclados de computador,
acrílicos;
vidros: espelhos, cristais, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças, lâmpadas
fluorescentes **, vidros temperados planos.
Observações
* isopor – consultar se a central de triagem comercializa esse material
** lâmpadas fluorescentes demandam segregação específica conforme POP FSP nº 009

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos comuns do Grupo D, desde que não estejam contaminados com produtos químicos,
radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração, separadamente dos
materiais recicláveis, cujos procedimentos seguem descritos no POP FSP nº 002 – Coleta e
descarte de materiais recicláveis.
Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes apropriados e identificados
para o acondicionamento desses resíduos.
Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e
manusear adequadamente os resíduos.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos comuns (não recicláveis) devem ser acondicionados em recipientes apropriados
(Figura 1), devidamente identificados com símbolos ou frases (Figura 2) e forrados com sacos
plásticos - de preferência na cor preta - (Figura 3).

Figura 1: Exemplo de recipiente para resíduos não recicláveis
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Figura 2: Simbologia de Resíduo Comum - Não Recicláveis

Figura 3: Saco plástico preto para Resíduo Comum - Não Reciclável

Os sacos plásticos devem ser fornecidos pela empresa contratada de limpeza, conforme préestabelecido em contrato vigente.
As dimensões e quantidades dos sacos plásticos devem ser compatíveis com a geração diária deste
tipo de resíduo.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta dos sacos contendo resíduos comuns e a substituição por novos sacos deve ser realizada
pelo pessoal da empresa contratada para limpeza, diariamente ou quando for atingido 2/3 da
capacidade do recipiente.
Preferencialmente, deve-se utilizar lacre próprio para o fechamento dos sacos a fim de se evitar a
abertura durante o manejo e/ou transporte, bem como derramamento do conteúdo. É
terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.
O funcionário da empresa limpadora encarregado no manuseio de resíduos comuns, deve estar
capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.
Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara,
calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP FSP nº 010.
Recomenda-se a utilização de carro coletor conforme apresentado na Figura 4.
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Figura 4: Carro coletor para transporte interno de resíduos comuns (240L)
O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse, conforme
8
normativa , o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.
IMPORTANTE: sacos plásticos, contendo resíduos, não devem ficar estacionados no piso da
unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos comuns:

Os sacos contendo resíduos comuns devem ser quantificados, pesados e de preferência
armazenados dentro de contêineres (Figura 5) identificados com simbologia sugerida anteriormente
na Figura 2.

Figura 5: Exemplo de contêiner para armazenamento de resíduos comuns não recicláveis.

Os contêineres devem ficar estacionados no abrigo específico para resíduos comuns (Figura 6), até
que o veículo da Empresa contratada realize a coleta.

Figura 6: Abrigo de Resíduos Comuns
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O abrigo deve estar identificado e ser mantido trancado, tanto do lado externo como do interno.
Diariamente, deve ser anotada a quantidade total de sacos de 100 litros, em ficha de controle
(Figura 7), que fica sob guarda da administração, assim como com a chave dos abrigos de resíduos
comuns e recicláveis.

Figura 7: Ficha de controle de coleta dos resíduos comuns

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

Atualmente a coleta externa é realizada diariamente, pela manhã, pela empresa Multilixo
Remoções de Lixo S/C Ltda, localizada à Estrada Três Cruzes 801, Vila Queiroz, CEP. 02282-000,
São Paulo, SP, tel.11. 2453.6100.
O veículo coletor estaciona na altura do n. 150 da Rua Teodoro Sampaio, ao lado do abrigo, e um
funcionário da administração é requisitado para a abertura do portão externo e acompanhamento da
coleta.
O veículo somente fica estacionado na via externa durante o processo de retirada manual dos sacos
do abrigo e carregamento do caminhão pelo pessoal da empresa contratada (Figura 8).

Figuras 8: Etapas do transporte manual pela empresa Multilixo, retirando os resíduos comuns

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:
Os resíduos comuns do Grupo D gerados na FSP são transportados para o aterro sanitário
licenciado, CDR – Centro de Disposição de Resíduos – PEDREIRA, localizado na estrada da
Barrocada, 7450- Sítio Barrocada - 02286-000 - São Paulo – SP.
cdrresiduos@cdrresiduos.com.br
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4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:
•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Etiqueta de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº. 002: Coleta e descarte de resíduos recicláveis

•

POP - FSP nº. 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº. 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº. 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº. 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº. 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº. 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº. 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº. 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº. 011: Disposições Gerais - RSS
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 - ERC-01- Etiqueta para Resíduo Comum - Não Reciclável

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
RESÍDUO COMUM
NÃO RECICLÁVEL

GRUPO D

ERC - 01
Departamento Gerador
Laboratório
Data de Geração

Data de Saída

Quantidade (kg.)

Quantidade (unit.)

Nome do responsável

Assinatura
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1. OBJETIVO:
1-8

Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes e devidas condições de
higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de materiais recicláveis
pertencentes ao Grupo D de resíduos.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns recicláveis
pelos profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:
Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem resíduos que não apresentam risco
biológico, químico ou radioativos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos
resíduos domiciliares, e que possam ser reciclados.
São eles: papéis, papelão, produtos e/ou materiais de plásticos, vidro e metal excetuando-se os que
se seguem:
•

papéis: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico,
papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados;

•

metais: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, latas de combustível e pilhas;

•

plásticos: cabos de panelas, tomadas, adesivos, espumas, teclados de computador, acrílicos
isopor
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•

vidros: espelhos, cristais, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças, vidros temperados
planos, lâmpadas fluorescentes **.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do Grupo D – recicláveis, desde que não estejam contaminados com produtos
químicos, radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração,
separadamente dos resíduos comuns, cujos procedimentos seguem descritos conforme POP FSP
nº 001 – Coleta e descarte de resíduos comuns.
Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados os recipientes apropriados e identificados
para o acondicionamento desse material.
Todos os trabalhadores devem ser continuamente, e comprovadamente, capacitados para a
segregação e manuseio adequado os resíduos.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos materiais recicláveis devem ser acondicionados em recipientes apropriados, devidamente
identificados com a simbologia apresentada na Figura 1.

Figura 1: Simbologia de Material Reciclável

Cada laboratório gerador, deve disponibilizar recipientes apropriados para o acondicionamento
desse material, em quantidade suficiente e volume compatível com a geração diária.
Sugere-se que o descarte de papéis seja realizado em caixas de papelão (Figura 2), desde que
devidamente identificadas com a simbologia própria.

Observações:
* isopor: consultar se a central de triagem comercializa esse material
** lâmpadas fluorescentes demandam segregação específica conforme POP FSP nº 009
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Figura 2 - Caixa de papelão recomendada para acondicionamento exclusivo de papéis

Os demais materiais recicláveis (plásticos, latas, embalagens cartonadas e vidros devem ser
acondicionados em recipientes conforme a Figura 3.

Figura 3 - Modelos de recipientes para acondicionamento de material reciclável

1

De acordo com a normativa esses recipientes devem ser preferencialmente de material lavável,
resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.
Utilizar preferencialmente sacos plásticos transparentes (Figura 4), os quais devem ser fornecidos
pela empresa contratada de limpeza, conforme pré-estabelecido em contrato vigente.

Figura 4 - Saco plástico transparente recomendado para material reciclável
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Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta dos materiais e a substituição dos sacos deve ser realizada pelo pessoal da empresa
contratada para limpeza, diariamente ou quando 2/3 da capacidade do recipiente for atingido.
Preferencialmente, deve-se utilizar lacre próprio para o fechamento dos sacos a fim de se evitar a
abertura durante o manejo e/ou transporte, bem como o derramamento do conteúdo.
É terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.
O funcionário da empresa limpadora encarregado no manuseio de resíduos comuns, deve estar
capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.
Durante a coleta e transporte, O trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara,
calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP FSP nº 010.
Para o transporte é recomendado o uso de carrinho coletor exclusivo, conforme Figura 5,
devidamente identificado, preferencialmente com a simbologia de material reciclável, conforme
apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Carro para transporte interno recomendado para resíduos recicláveis (240L)

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse o limite máximo de
8
23 kg para cargas manuais .
IMPORTANTE: sacos plásticos contendo esses materiais não devem permanecer no piso da
unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de materiais recicláveis:

Os materiais recicláveis devem ser armazenados, dentro de sacos plásticos ou outras embalagens
resistentes, no abrigo específico (Figura 6) localizado próximo à portaria da Rua Teodoro Sampaio
nº 150.
O abrigo deverá estar identificado com a simbologia de material reciclável, conforme a Figura 1, e
deverá ser mantido trancado, tanto do lado externo como do interno.

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

Figura 6 - Abrigos de resíduos comuns e materiais recicláveis

A estimativa de peso do material coletado semanalmente deve ser realizada pelos funcionários da
cooperativa parceira da FSP e anotada na ficha de controle (Figura 7), que fica de segurança dessa
mesma portaria.

Figura 7 - Ficha para registro da quantidade de recicláveis coletada semanalmente

Como não é recomendável a deposição de sacos plásticos, contendo materiais e resíduos comuns
no piso, sugere-se a aquisição de contêineres específicos para materiais recicláveis, (Figura 7) que
deverão ser identificados com a simbologia própria conforme Figura 1.

Figura 7: Contêiner recomendado para resíduos comuns recicláveis (1000L)

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

Atualmente a coleta externa é realizada pela cooperativa de recicláveis parceira, COOPEREo
Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis, localizada à Avenida do Estado, n .
300, Tel. 11-3326.4512, São Paulo, SP, regularmente aos sábados pela manhã.
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O veículo coletor da Cooperativa estaciona na altura do número 150 da Rua Teodoro Sampaio, do
lado externo do abrigo. O coletor se apresenta ao guarda do portaria 2, o qual abre a porta externa
do abrigo.
O veículo somente fica estacionado na via durante o processo de retirada manual dos sacos do
abrigo e carregamento do caminhão pelos cooperados.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

Essa carga é transportada para COOPERE- Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais
o
Recicláveis, localizada à Avenida do Estado, n . 300, Tel. 11-3326.4512, São Paulo, SP.
A cooperativa se encarrega da separação por tipos e comercialização do material recolhido.
O rejeito é encaminhado pela LOGA para o aterro sanitário licenciado de Caieiras, CTVA-Central de
Tratamento e Valorização Ambiental da Essencis, localizado à Via de Acesso Norte Km 33 (Rodovia
dos Bandeirantes), s/n, Calcárea, Caieiras, SP, CEP 07721-000, Brasil Tel.: +55 11 4442-7300 Tel.:
+55 11 4442-7300.
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº. 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº. 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº. 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº. 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº. 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº. 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

•

POP - FSP nº. 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº. 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº. 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº. 011: Disposições Gerais - RSS
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 - ERC-02- Etiqueta para Resíduo Comum - Reciclável

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
RESÍDUOS COMUNS
RECICLÁVEL
GRUPO D

ERC - 02

ETIQUETA DE RESÍDUO COMUM

Departamento Gerador
Laboratório
Data de Geração

Data de Saída

Quantidade (kg.)

Quantidade (unit.)

Nome do responsável
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1. OBJETIVO:
1,2,3,4,5,6,7

Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes
e devidas
condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de resíduos
orgânicos, pertencentes ao Grupo D.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns pelos
profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:
Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP, geradores de resíduos orgânicos.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do Grupo D, desde que não estejam contaminados com produtos químicos,
radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração. Neste grupo estão
compreendidos os resíduos orgânicos que devem ser segregados separadamente dos não
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recicláveis e recicláveis, cujos procedimentos seguem descritos nos POPs FSP nº 001 e 002,
respectivamente.
9

Espera-se, pelas diretivas de boas práticas e biossegurança laboratorial , que nenhum desses
resíduos orgânicos seja gerado dentro das áreas técnicas de laboratório.
Os resíduos orgânicos passíveis de compostagem na FSP são:

a) casca ou sobra de frutas e legumes, casca de ovo e borra de café
b) resíduos de podas e folhas dos jardins

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes apropriados e identificados
para o acondicionamento semanal dos orgânicos do tipo (a) e local para que sejam mantidos sob
refrigeração. As dimensões e quantidades de recipientes devem ser compatíveis com a geração
semanal.
Os resíduos do tipo (b) devem ser separados pelos funcionários da jardinagem, conforme a
geração, dando preferência para grama, folhas pequenas e flores, em quantidade aproximada de
20 kg por semana.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Recomenda-se que os resíduos orgânicos do tipo (a) sejam acondicionados em caixas plásticas
que deverão ficar armazenadas na geladeira da copa do departamento pelo período de no
máximo 5 dias (de segunda a sexta-feira).
Como alternativa, é possível armazená-los nas geladeiras localizadas ao lado da composteira.
Os resíduos dos jardins (b) devem ser embalados em sacos pretos pelos funcionários da
jardinagem e levados para o local próximo à composteira.
Cada caixa ou saco deverá ser identificado com etiqueta com os dados do gerador (Ver modelo
ERC – 03 em Anexos).

Figura 3: Sugestão de simbologia para resíduo orgânico.
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até a composteira:

O funcionário encarregado pelo transporte dos resíduos orgânicos, deve estar capacitado para a
realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.
Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, calçado de proteção
impermeável, conforme especificados no POP - FSP nº. 010 relacionado.
O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que não
8
ultrapasse, conforme normativa , o limite máximo de 23 kg para cargas manuais .
Observação: sacos plásticos contendo resíduos orgânicos não devem permanecer no piso da
unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos comuns:

São disponibilizadas duas geladeiras (Figura 5), localizadas na área da composteira, para o
armazenamento semanal dos resíduos orgânicos do tipo (a). (Figura 6).

Figura 5: Geladeiras para orgânicos

Figura 6: Composteira da FSP
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São aceitos resíduos orgânicos domiciliares de colaboradores da composteira, que deverão também
receber identificação da origem.
Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos: Não se aplica.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

O tratamento empregado pela FSP para esses resíduos orgânicos específicos é o de compostagem.
Segundo o MMA-Ministério do Meio Ambiente, a compostagem é a "reciclagem dos resíduos
orgânicos".
É uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes, podas
de jardim) em adubo. Trata-se de processo biológico que acelera a decomposição do material
orgânico, tendo como produto final o composto orgânico.
A compostagem é uma maneira de reduzir o volume de lixo produzido pela sociedade, através da
recuperação dos nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo
o solo para agricultura ou jardinagem, evitando o impacto ambiental destinando desta forma
corretamente um resíduo que se acumularia nos lixões ou em aterros.
Todos os resíduos são pesados e as quantidades registradas em planilhas por se tratar de um
projeto educativo.
A adição dos resíduos (folhas e restos de frutas) às leiras e os controles (temperatura e umidade)
são realizados em dias pré-determinados da semana, geralmente às sextas-feiras. (Figura 7)
A cada mês é formada uma nova leira e uma vez por semana as leiras são revolvidas. (Figura 8)
O composto gerado é utilizado no próprio jardim ou distribuído em eventos para a comunidade.

Figura 7: Alimentação das leiras da composteira com resíduos orgânicos
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Figura 8: Processo de revolvimento para compostagem de resíduos orgânicos
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº. 010: Segurança e Saúde Ocupacional

•

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais - RSS
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1-12

1. OBJETIVO: Fixar norma institucional na FSP, observando-se as normativas vigentes
e devidas
condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte resíduos
infectantes do Grupo A, à exceção de carcaças de animais de experimentação, perfurocortantes
e filtros de segurança biológica, (tipo HEPA).
Com o intuito de:
• Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos infectantes pelos profissionais
expostos,
• Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem produtos
infectantes.
3 . PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do Grupo A, infectantes, de acordo com a classificação vigente, constante na
1-12
normativa
devem ser segregados no local de sua geração e descartados separadamente,
imediatamente após o uso ou necessidade de descarte.
Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para
acondicionamento
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Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e
manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.
Durante o manuseio de resíduos infectantes, o trabalhador deve usar Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos,
máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP - FSP nº 010.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos infectantes devem ser acondicionados dentro de sacos plásticos leitosos brancos
1,7-8
(Figura 1), de acordo com a normativa vigente
, identificados pela simbologia universal de risco
10
biológico, infectante, estabelecida em norma (Figura 2) e previamente dispostos dentro de
recipientes, (Figuras 3 e 4), rígidos, resistentes à punctura ruptura e vazamento, de cor branca,
com tampa acionada por pedal, também devidamente identificados com a simbologia universal de
1,7,10
risco biológico, conforme normas vigentes
.

Figura 1 - Saco plástico para resíduos infectantes

Figura 2 - Simbologia Infectante - Risco Biológico

Figura 3: Modelos de recipientes para resíduos infectantes
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

Considerar o peso dos resíduos e o líquido livre que pode se formar e, se necessário, utilizar dois
7
sacos para embalagem. A normativa vigente preconiza que os resíduos líquidos devem ser
descartados no sistema de coleta de esgoto, após autoclavagem e resfriamento.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta de resíduos infectantes deve ser realizada separadamente dos demais grupos de resíduos
(exceto do Grupo E) e a intervalos regulares e não superiores a 24 horas.
1

Segundo a normativa vigente , a coleta pode ser realizada em dias alternados, desde que os
resíduos do Grupo A, sejam armazenados à temperatura máxima de 4ºC.
O descarte de resíduos infectantes líquidos deve ser realizado apenas após eles serem submetidos
a tratamento da inativação microbiana.
O transporte interno dos resíduos infectantes dos laboratórios geradores ao abrigo próprio de
resíduos infectantes da FSP deve ser realizado pelos funcionários da empresa limpadora
1,7
contratada, através dos carros coletores, de acordo com a normativa , e conforme modelo
apresentado à Figura 4.

Figura 4: Modelo de carro coletor de transporte interno recomendado para resíduos infectantes
(240L)
A coleta dos sacos contendo resíduos infectantes e a sua substituição deve ser realizada pelo
pessoal da empresa contratada para limpeza, diariamente ou quando 2/3 da capacidade do
recipiente for atingida.
Os sacos devem ser lacrados e preenchida a etiqueta conforme Anexo 1, contendo nome do
responsável do laboratório gerador, nome do Departamento e data do descarte.
É terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.
O funcionário da empresa limpadora encarregado da coleta e transporte, deve estar capacitado para
a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.
Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados ao risco de exposição.
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São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável
conforme especificados no POP - FSP nº 010.
9

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que, conforme normativa , não
ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.
Os sacos contendo resíduos infectantes devem ser pesados, (Figura 5), antes de serem
armazenados no abrigo externo (Figura 6).

Figura 5: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

O funcionário responsável pela coleta deve anotar no caderno de registros (Figura 8), que fica na
o

guarita da portaria 3, localizada Av. Dr. Arnaldo n . 925, próxima ao Centro de Saúde Dr. Geraldo de
Paula Souza: seu nome, data, peso e o laboratório de origem de cada saco de resíduo que será
depositado no abrigo.
A chave do abrigo fica guardada também na mesma guarita da portaria 3, (Figura 9).

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos infectantes:

O abrigo para os resíduos infectantes, localiza-se próximo da entrada principal do Centro de Saúde
Escola Geraldo Paula Sousa, conforme Figura 6.

Figura 6: Abrigo de Resíduos Infectantes
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O abrigo já existente, destinado aos resíduos infectantes deve estar de acordo com a normativa
1,7
vigente .
Os sacos plásticos contendo os resíduos infectantes devem ser acondicionados em contêineres
(Figura 7) e nunca ficarem depositados diretamente sobre o piso.

Figura 7: Armazenamento de resíduos infectantes em contêiner

Figura 8: Caderno Registro de Resíduos Infectantes

Figura 9: Guarita - Portaria 3 – C.S.Dr. Geraldo de Paula Souza
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Figura 10: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa LOGA, concessionária da PMSP, regularmente às
quartas feiras e aos sábados pela manhã, (Figura 11).

Figura 11: Veículo de coleta da LOGA

A entrada e saída desses carros de transporte são realizadas pela Portaria 01- Principal, localizada
o
na Rua Teodoro Sampaio n . 715, esquina com a Avenida Dr. Arnaldo, e o controle desses acessos
é realizado pela empresa de vigilância contratada.
Essa carga é transportada para Unidade de Tratamento de Resíduos- UTR.
Após a desativação eletro térmica, os resíduos resultantes são encaminhados para aterro sanitário
licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
Os resíduos do Grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para
alimentação animal.
1

A normativa vigente recomenda que a coleta siga intervalos regulares, podendo ser em dias
alternados, desde que os resíduos de fácil putrefação que forem coletados por período superior a 24
horas de armazenamento, sejam conservados sob refrigeração.
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Na FSP a coleta dos resíduos infectantes ocorre duas vezes por semana, pela empresa contratada
LOGA, as quartas e sábados pela manhã.
Cada retirada da LOGA deve ser registrada no caderno de registro pelo funcionário encarregado
pela coleta externa, para fins de controle interno pela CGRSS (Figura 7).
A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias do MTR e uma ficha de emergência
conforme modelos nos Anexos 3 e 4. Uma terceira cópia do MTR deverá ser assinada pelo
funcionário da LOGA e entregue à vigilância para controle pela FSP.
A administração da FSP deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e as cópias do MTR Manifesto de Transporte de Resíduos devidamente preenchido para que os mesmos sejam
transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

1

Conforme a normativa vigente , os resíduos infectantes contaminados com agente biológico Classe
de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de
doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de
transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico
ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga
microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana.
Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias químicas
perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à substância
contaminante. Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo
tempo de decaimento do material que o contaminou.
Os resíduos infectantes, dos Grupos A + E, gerados pela FSP, são conjuntamente transportados
pela LOGA até a UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos S.A., localizada à Av. Gonçalo
Madeira, 400 fundo, no Bairro Jaguaré, no Município de São Paulo, SP, Telefone: 11-3718.1124 –
(Número de Cadastro na CETESB:100-5282-3). A empresa é responsável pelo tratamento de
Desativação Eletrotérmica (ETD) de maneira a torná-los resíduos comuns (Grupo D). Após
desativação eletro térmica, devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local
devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
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•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Etiqueta de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais, RSS

5. REFERÊNCIAS:
1-

Resolução RDC Nº 306/2004 - ANVISA - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

2-

Resolução Nº 358/2005 - CONAMA – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

3-

Portaria Nº 3.214 do MTE/1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V,
Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do
Trabalho.

4-

Portaria Nº 485, MTE/2005 - Aprova a Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde
no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.

5-

Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC Nº 01/2004 – Estabelece classificação, as diretrizes
básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de saúde Animal – RSSA.

6-

NBR ABNT Nº 12.808/2016 – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.

7-

NBR ABNT Nº 12.809 da ABNT/2013 - Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.

8-

NBR ABNT Nº 9191/2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e
métodos de ensaio.

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

1-

NIOSH Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH
Publication Number 94-110, https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf

2-

NBR ABNT Nº 7.500/2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento de produtos.

3-

Resolução RDC Nº 50/2002 - ANVISA - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde.

4-

Decreto Lei Nº 5452/1943 - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:
TABELA 1 – Controle das alterações de documentos
Número da revisão

Principais alterações

Data

Assinatura

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

7. ANEXOS:
ANEXO 1 - ERI - 01 - Etiqueta para Resíduos Infectantes:

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde

RESÍDUOS INFECTANTES
GRUPO A

ERI - 01

ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE

Gerador
Unidade de origem
Data de saída
Quantidade
Profissional responsável

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ANEXO 2 - CADRI:

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ANEXO 3 - Modelo de Envelope:
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ANEXO 4 - Modelo do MTR:
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ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPOS A+E:
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FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP
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1. OBJETIVO:
1-13

Fixar norma institucional na FSP, observando-se as normativas vigentes
e devidas condições
de higiene e segurança nos procedimentos todas as etapas do gerenciamento de resíduos
infectantes perfuro cortantes do Grupo E.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos perfurocortantes pelos
profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:
Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem dispositivos perfurocortantes.
3. PROCEDIMENTOS:
Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do Grupo E, perfurocortantes, de acordo com a classificação constante na
1-2,5,10-12
normativa vigente
, devem ser segregados no local de sua geração e descartados
separadamente, em recipientes apropriados (caixas coletoras), imediatamente após a sua
utilização ou necessidade de descarte.
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Materiais que devem ser descartados nas caixas coletoras: aqueles resultantes de atividades de
vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do
prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas.
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.
As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis,
sendo proibido reencapá-las ou proceder à sua retirada manual.
Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para
acondicionamento.
Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e
manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.
No manuseio de resíduos perfurocortantes, o trabalhador deve usar Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos,
o
máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP- FSP n 010.
Etapa 2 – Acondicionamento:
5

Conforme normativa vigente , o recipiente coletor para os perfurocortantes deve estar distribuído em
locais onde são utilizados materiais perfurocortantes, próximo ao ponto de geração, e de acordo com
o volume gerado diariamente, como forma de evitar problemas relacionados à proliferação de insetos,
odores e visando também a redução de custos.
Há recipientes de tamanhos variados (1L, 3L, 7L e 13L.) que podem ser melhor aproveitados e
diminuirão também os custos. (Figura 1)

Figura 1: Caixa coletora de perfurocortantes

O bocal deve permitir a colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, sem que
ocorra contato com a parede interna, seu conteúdo ou com o próprio bocal.
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NOTA: Se a abertura for circular, o diâmetro máximo deverá ser de 7,13 cm.
6

A caixa deve possuir o símbolo de substância infectante conforme normativa vigente , com rótulos de
fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO
PERFUROCORTANTE, (Figura 2).

Figura 2: Simbologia Infectante – Risco biológico
Deve ser descartada quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade, o nível de
preenchimento estiver a 5 cm de distância da boca do recipiente ou no máximo após 2 dias de uso.
É proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
Ao se atingir a marca tracejada deverá ser lacrado, recolhido pelas bordas e, de preferência,
7
acondicionado em saco branco leitoso , tipo II (Figuras 3 e 4), contendo o símbolo universal de risco
biológico (Figura 2), cujo tamanho deve ser compatível com o tamanho da caixa de
perfurocortantes.

Figura 3: Acondicionamento indicado para os resíduos perfurocortantes

Figura 4: Saco na cor branca com símbolo de infectante
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O fechamento do saco deve ser de forma a não permitir derramamento mesmo quando virado para
baixo, sendo terminantemente proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
O saco deve ser identificado com etiqueta (ERI-02), disposta no Anexo 1, de forma que especifique
o tipo de resíduo.
Os sacos não podem ser dispostos diretamente sobre o piso da unidade.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

O transporte interno dos resíduos perfurocortantes gerados por cada laboratório ao abrigo dos
resíduos infectantes da FSP deve ser realizado pelos funcionários da empresa limpadora contratada,
11
utilizando os carros coletores de transporte interno, conforme normativa vigente e modelo
apresentado à Figura 5.

Figura 5: Modelo de carro coletor de transporte interno recomendado para resíduos infectantes
(240L)

O funcionário da empresa limpadora encarregado da coleta e transporte, deve estar capacitado para
a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.
Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados ao risco de exposição.
São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável,
o
conforme especificados no POP- FSP n 010.
O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse o limite de 23 kg
8
para cargas manuais .
Por se tratar de pequeno gerador, o armazenamento temporário e o transporte interno podem ser
feitos nos mesmos carros coletores utilizados para o Grupo A.
Os sacos contendo as caixas de perfurocortantes devem ser pesados (Figuras 6 e 7) antes de
serem deixados no abrigo de resíduos infectantes, (Figura 8).
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Figuras 6 e 7: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

Figura 8: Abrigo de Resíduos Infectantes

O peso total dos volumes deve ser anotado no livro de controle (Figura 9), que fica sob a guarda da
vigilância da FSP na guarita da portaria 03, próxima ao Centro de Saúde (Figura 10), juntamente com
a chave do abrigo.

Figura 9: Livro para registro de Resíduos Infectantes

Figura 10: Guarita - Portaria 3 do Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
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Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos perfurocortantes:

O abrigo para os resíduos infectantes da FSP, localiza-se próximo da entrada principal do Centro de
Saúde Escola Geraldo Paula Sousa.
O abrigo já existente, destinado aos resíduos infectantes deve estar de acordo com a normativa
1,11
vigente .
Os sacos plásticos contendo os resíduos infectantes devem ser depositados dentro dos contêineres
que se encontram dentro do abrigo (Figura 11).

Figura 11: Armazenamento de resíduos infectantes em contêiner

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa LOGA, concessionária da PMSP, regularmente às quartas
feiras e aos sábados pela manhã (Figura 12).

Figura 12: Veículo de coleta da LOGA

A entrada e saída desses carros de transporte são realizadas pela Portaria 1- Principal, Avenida Dr.
o
Arnaldo n . 715, esquina com a Rua Teodoro Sampaio (Figura 13), e o controle desses acessos é
realizado pela empresa de vigilância contratada.
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Figura 13: Portaria 01- Principal da FSP

Essa carga é transportada para Unidade de Tratamento de Resíduos- UTR.
Após a desativação eletro térmica, os resíduos resultantes são encaminhados para aterro sanitário
licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
Os resíduos do Grupo A e E não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para
alimentação animal.
1
A normativa vigente recomenda que a coleta siga intervalos regulares, podendo ser em dias
alternados, desde que os resíduos de fácil putrefação que forem coletados por período superior a 24
horas de armazenamento, sejam conservados sob refrigeração.
Na FSP a coleta dos resíduos infectantes ocorre duas vezes por semana, pela empresa contratada
LOGA, às quartas e sábados pela manhã.
Cada retirada da LOGA deverá ser registrada no livro de registro (Figura 9) pelo funcionário
encarregado pela coleta externa, para fins de controle interno pela CGRSS.
A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias, (vide modelo disposto no Anexo 3 do
documento MTR - Movimento de Transporte de Resíduos, disposta como Anexo 4 e a Ficha de
Emergência disposta como Anexo 5, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do
MTR deverá ser assinada pelo funcionário da LOGA e entregue à vigilância para controle pela FSP.
A administração da FSP deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e as cópias do MTR Manifesto de Transporte de Resíduos devidamente preenchidos para que os mesmos sejam
transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

1

De acordo com a normativa vigente ,os resíduos perfurocortantes contaminados com agente
biológico Classe de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação
ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo
de transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico
ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga
microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana.
Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias químicas
perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à substância
contaminante.
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Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo de
decaimento do material que o contaminou.
Os resíduos infectantes, dos Grupos A + E, gerados pela FSP, são conjuntamente transportados
pela LOGA até a UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos S.A., localizada à Av. Gonçalo
Madeira, 400 fundo, no Bairro Jaguaré, no Município de São Paulo, SP, Telefone: 11-3718-1124 –
(Número de Cadastro na CETESB:100-5282-3). A empresa é responsável pelo tratamento de
Desativação Eletrotérmica (ETD) de maneira a torná-los resíduos comuns (Grupo D).
Após desativação eletro térmica, devam ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local
devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:
•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais, RSS
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planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 – ERI-02 - Etiqueta para Resíduos Perfurocortantes:

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
RESÍDUOS
PERFUROCORTANTES
GRUPO E

ERI - 02

ETIQUETA DE RESÍDUO PERFUROCORTANTES

Gerador
Unidade de origem
Data de saída
Quantidade
Profissional responsável
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ANEXO 2 - CADRI:

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ANEXO 3 - Mode de Envelope:
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ANEXO 4 - Modelo do MTR:
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ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPOS A+E:

:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
CGRSS
o

POP FSP n . 006

COLETA E DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS DE
EXPERIMENTAÇÃO - GRUPO F

Data: 22/4/2017
Rev: 00
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1.
OBJETIVO: Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes
e
devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de todas as etapas do gerenciamento
de carcaças de animais de experimentação do Grupo F.
Com o intuito de:
•
Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de carcaças de animais de
experimentação pelos profissionais expostos,
•
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2.
ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem animais
de experimentação.

3.

PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

1,2,3,4,5

De acordo com normativas vigentes
, resíduos do Grupo F, (carcaças de animais de
experimentação), devem ser segregados dos demais resíduos e devidamente acondicionados e
armazenados pelo gerador, no próprio laboratório, até a data agendada para a coleta externa.
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Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para
acondicionamento
Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e
manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.
Devido suas características potencialmente infectantes, ao manipular estes resíduos, o trabalhador
deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco de exposição. São
recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme
o
especificados no POP- FSP n 010.
!

Etapa 2 – Acondicionamento:!
Resíduos infectantes do Grupo F, devem ser acondicionados em saco plástico leitoso branco (Figura
1), identificado com simbologia de risco biológico (Figura 2), conforme estabelecido na normativa
7,8
vigente .
Deverá ser afixado em cada saco uma etiqueta conforme modelo contido no Anexo 1, (ERI – 03)
devidamente preenchida.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 1: Exemplo de sacos apropriados para acondicionamento dos resíduos do Grupo F
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 2: Simbologia Infectante- Risco Biológico

O peso de cada saco deverá constar na etiqueta e este também deverá ser anotado no livro de
controle, o qual fica na guarita mais próxima ao abrigo de infectantes, sob a guarda dos funcionários
da segurança.
Na etiqueta também deverão constar: Departamento gerador, laboratório, quantidade, nome do
responsável, data em que foi gerado o resíduo e da responsável pela coleta externa.
O saco para acondicionamento deverá ter dimensão compatível com a quantidade de resíduo que
será descartada, considerando-se também o peso do conteúdo e a formação de exsudatos.
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Dever-se preferencialmente fechar os sacos com lacre próprio ou adequadamente de maneira a
evitar-se a abertura dos mesmos durante o processo, bem como o derramamento do conteúdo. Se
2
necessário, deverão ser utilizados dois sacos e de acordo com a normativa vigente também é
terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.

Etapa 3 – Solicitação da coleta externa:

Cada laboratório fica encarregado de agendar a coleta de seus resíduos do Grupo F. Para facilitar a
coleta pode ser realizado agendamento em conjunto com outros laboratórios.
"

O agendamento deve ser realizado junto a empresa concessionária da Prefeitura de São Paulo para
coleta de RSS, através do site da LOGA:"
http://www.loga.com.br/content.asp?CP=LOGA&PG=LG_C11.
Os dados necessários para o agendamento são:
Número do cadastro da FSP junto à AMLURB = 04850.
Número do CADRI da FSP para transporte de resíduos do Grupo F junto à CETESB = Nº. 45007350.
Etapa 4 – Armazenamento:
O armazenamento dos resíduos do Grupo F deve ser realizado exclusivamente pelos profissionais
do laboratório gerador, (Figura 3). Estes deverão estar devidamente paramentados e portando os
o
EPIs descritos no POP- FSP n . 010.
O material a ser descartado, deve permanecer no freezer do laboratório gerador até a data agendada
o
2
para a coleta externa, em temperatura inferior a 4 C, conforme recomendado na normativa vigente .

Figura 3: Armazenamento das carcaças no freezer

Etapa 5 – Coleta e transporte interno:

O transporte interno do freezer do laboratório até o veículo coletor deve ser combinado entre o
funcionário que fez a solicitação e o funcionário da empresa que realiza a coleta (LOGA).
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O transporte deve ser preferencialmente realizado utilizando carro coletor apropriado, atendendo a
6
normativa vigente
e conforme modelos apresentados nas Figuras 4 ou 5, dependendo da
disponibilidade e volume gerado.

!
!
!

!

Figura 4 – Exemplo de carro coletor de transporte interno (240L)
!

Figura 5 – Exemplo de carro coletor de transporte interno (1.000L)
!

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que não
9
ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais .
Os sacos contendo resíduos de carcaças de animais, devem ser pesados previamente no próprio
laboratório, (Figura 6), antes da coleta externa.

Figura 6: Exemplo de dispositivo para pesagem dos sacos
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Etapa 6 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa LOGA, concessionária da PMSP, conforme a demanda e
agendamento prévio.
A entrada e saída do veículo coletor deverá ser realizada pela Portaria 01- Principal, localizada na
o
esquina da Rua Teodoro Sampaio com a Avenida Dr. Arnaldo n .715 e o controle do acesso deverá
ser realizado pela empresa de vigilância contratada.
Para que a coleta ocorra, a FSP precisa possuir cadastro na AMLURB como gerador de RSS e o
CADRI específico para carcaças de animais, para movimentação rodoviária de resíduo de interesse
ambiental.
A cada coleta, a LOGA deverá retirar o envelope (Anexo 3), contendo 2 vias, do documento MTR Movimento de Transporte de Resíduos, disposto no Anexo 4 e a Ficha de Emergência disposta
como Anexo 5, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do MTR deverá ser
assinada pelo funcionário da LOGA e entregue ao responsável do laboratório gerador.
A administração da FSP deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o MTR,
devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 7 - Tratamento e Disposição final:
A empresa LOGA transporta os resíduos para a empresa DELC Ambiental, localizada à Estrada
o
particular Sadae Takagi n 860, Bairro Cooperativa, CEP: 09852-070, no município de São Bernardo
Do Campo, São Paulo, Tel.:(11)4392.9196, delc@delc.com.br, para que seja realizada a incineração.
A incineração é um processo de destruição térmica realizada sob alta temperatura – 800 a 1200 º C –
e utilizada para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que necessitam de destruição
completa e segura.
A empresa é responsável pelo tratamento de incineração de maneira a torná-los resíduos comuns
(Grupo D). Após esse tratamento, os resíduos resultantes podem ser encaminhados para a Central
o
de Tratamento de Resíduos Boa Hora, localizado à Av. Sertãozinho, n 925 - Sertãozinho,
município de Mauá, São Paulo, CEP:09370-806, Telefone:(11)4546-8227, devidamente licenciada
para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
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Etapa 6 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa LOGA, concessionária da PMSP, conforme a demanda e
agendamento prévio.
A entrada e saída do veículo coletor deverá ser realizada pela Portaria 01- Principal, localizada na
o
esquina da Rua Teodoro Sampaio com a Avenida Dr. Arnaldo n .715 e o controle do acesso deverá
ser realizado pela empresa de vigilância contratada.
Para que a coleta ocorra, a FSP precisa possuir cadastro na AMLURB como gerador de RSS e o
CADRI específico para carcaças de animais, para movimentação rodoviária de resíduo de interesse
ambiental.
A cada coleta, a LOGA deverá retirar o envelope (Anexo 3), contendo 2 vias, do documento MTR Movimento de Transporte de Resíduos, disposto no Anexo 4 e a Ficha de Emergência disposta
como Anexo 5, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do MTR deverá ser
assinada pelo funcionário da LOGA e entregue ao responsável do laboratório gerador.
A administração da FSP deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o MTR,
devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 7 - Tratamento e Disposição final:
A empresa LOGA transporta os resíduos para a empresa DELC Ambiental, localizada à Estrada
o
particular Sadae Takagi n 860, Bairro Cooperativa, CEP: 09852-070, no município de São Bernardo
Do Campo, São Paulo, Tel.:(11)4392.9196, delc@delc.com.br, para que seja realizada a incineração.
A incineração é um processo de destruição térmica realizada sob alta temperatura – 800 a 1200 º C –
e utilizada para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que necessitam de destruição
completa e segura.
A empresa é responsável pelo tratamento de incineração de maneira a torná-los resíduos comuns
(Grupo D). Após esse tratamento, os resíduos resultantes podem ser encaminhados para a Central
o
de Tratamento de Resíduos Boa Hora, localizado à Av. Sertãozinho, n 925 - Sertãozinho,
município de Mauá, São Paulo, CEP:09370-806, Telefone:(11)4546-8227, devidamente licenciada
para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 - ERI 03 - Etiqueta para Resíduos de Resíduos Infectantes - GRUPO F:

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
RESÍDUOS INFECTANTES
GRUPO F
Carcaças de Animais
ERI - 03

ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE

Departamento Gerador
Laboratório
Data de Geração

Data de Saída

Quantidade (kg.)

Quantidade (unit.)

Nome do responsável
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ANEXO 2 – Modelo de CADRI de Resíduos Infectantes - GRUPO F:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo N°

12

45/01466/16
N°

CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL
Validade até: 22/02/2022

45007350

Versão:
Data:

01

22/02/2017
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CEP
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SÃO PAULO

Descrição da Atividade

Educação superior - graduação
Bacia Hidrográfica

N° de Funcionários

2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA

0

ENTIDADE DE DESTINAÇÃO
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Cadastro na CETESB

DELC AMBIENTAL LTDA

635-007345-9

Logradouro

Número

ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI

860

Complemento

Bairro

CEP

Município

COOPERATIVA

09852-070

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Descrição da Atividade

Cremação de cadáveres de animais; serviços de
Bacia Hidrográfica
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1. OBJETIVO: Fixar norma institucional na FSP, observando-se as normativas vigentes
e
devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de
filtros de segurança biológica, (tipo “high-efficiency particulate air” - HEPA), classificados como
resíduos infectantes do Grupo A, infectantes.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de filtros de segurança
biológica (tipo HEPA), pelos profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que possuam filtros ar de
segurança biológica (tipo HEPA).

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

1,2,3,4

Os resíduos do Grupo A
infectantes, incluindo os filtros de ar de segurança biológica, com
alta eficiência na separação de partículas, (tipo HEPA), devem ser descartados separadamente,
imediatamente após a troca do mesmo, tratando-se de um meio altamente contaminado, classificado
1
como resíduo do Grupo A4 .
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A troca destes filtros exige procedimentos especiais pelo pessoal da manutenção seja da instituição
ou do fabricante.
Neste processo, o funcionário responsável deverá receber treinamento específico para a manutenção
dos sistemas de circulação de ar e serem orientados a respeito dos riscos potenciais provenientes do
manuseio destes equipamentos e materiais e utilizar os EPIs específicos, conforme descritos no
POP - FSP nº 010 relacionado.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos infectantes, incluindo os do Grupo A, referente às filtros de ar de segurança
biológica, (tipo HEPA), devem ser acondicionados em sacos plásticos leitosos brancos, identificados
pela simbologia universal de risco biológico, infectante, (Figura 1 e 2) e com etiqueta conforme
modelo (ERI – 05), disposto no Anexo 1, devidamente preenchida.
Após o acondicionamento nos sacos plásticos, recomenda-se colocar na caixa de papelão original,
lacrar por segurança contra ruptura e por fim ensacar novamente com o saco branco leitoso para
resíduo infectante, devidamente lacrado e identificado.
Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizadas as embalagens para acondicionamento.
No manuseio de resíduos infectantes, o trabalhador deve usar equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara,
calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP - FSP nº 010 relacionado.
Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e
manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.

Figura 1: Saco na cor branca com símbolo de infectante

Figura 2: Simbologia Infectante- Risco Biológico
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Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta externa e retirada do laboratório deve ser realizada por solicitação pelo site realizada pelos
profissionais do laboratório gerador do resíduo à empresa LOGA, (tel. 2165.3500).
Mediante a solicitação e agendamento prévio, os profissionais devidamente paramentados da
empresa LOGA, responsável pela coleta, devem retirar os volumes contendo os filtros de ar tipo
HEPA devidamente acondicionados e identificados, diretamente no laboratório gerador.
A coleta externa só será realizada se os mesmos estiverem devidamente embalados e identificados.
O transporte interno dos volumes contendo os filtros de ar de segurança biológica, tipo HEPA
gerados por cada laboratório, deve ser realizado, através dos carros coletores de transporte interno,
7
conforme modelo apresentado à Figura 4, à seguir.

Figura 4: Modelo carro coletor de transporte interno recomendado

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que, conforme
8
normativa , não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.
O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa e
capacitado para tanto. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de
proteção impermeável, conforme especificados no POP - FSP nº 010 relacionado.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos infectantes:

Não se aplica.

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa LOGA, concessionária da PMSP.
Tendo em vista que a geração desse tipo de resíduo é esporádica seguirá a data de agendamento
por parte do laboratório gerador deste resíduo junto à LOGA.
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A entrada e saída desses carros de transporte deverão ser realizadas pela Portaria 1- Principal,
o
localizada na esquina da Avenida Dr. Arnaldo n . 715, esquina com a Rua Teodoro Sampaio,
(Figura 10) e o controle desses acessos deverá ser realizado pela empresa de vigilância contratada.

Figura 10: Portaria 1- Principal da FSP

A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias, disposto no Anexo 3 do documento
MTR - Movimento de Transporte de Resíduos, disposta como Anexo 4 e a Ficha de Emergência
disposta como Anexo 5, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do MTR deverá
ser assinada pelo funcionário da LOGA e entregue ao laboratório gerador para controle pela FSP.
A administração da FSP deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o MTR - Manifesto
de Transporte de Resíduos devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a
unidade de tratamento.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

Os resíduos de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA, infectantes, do Grupo A, são
transportados pela LOGA até a Silcon Ambiental Ltda., localizada no Município de Mauá, na
Grande São Paulo, Telefone: 11- 2128.5777 – (Número de Cadastro na CETESB: 100-5282-3).
Após o tratamento, os resíduos de filtros de ar de segurança biológica, tipo HEPA, passam a ser
classificados como Grupo D, incluindo as cinzas provenientes de incineradores, devem ser
encaminhados para Aterro Sanitário licenciado, de acordo com orientação emanada pela Cetesb,
2
conforme na normativa vigente .
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4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:
•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP no. 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais, RSS
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6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:
TABELA 1 – Controle das alterações de documentos
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 - ERI-05- Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
RESÍDUOS INFECTANTES
GRUPO A
Filtros de ar de segurança biológica
(tipo HEPA)

ERI - 05

ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE

Gerador
Unidade de origem
Data de saída
Quantidade
Profissional responsável
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ANEXO 3 - Modelo de Envelope de Emergência:
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1. OBJETIVO: Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes
e
devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de
resíduos químicos do Grupo B.
Com o intuito de:
•
•

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos químicos pelos profissionais
expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP que manipulem produtos
químicos.

3. PROCEDIMENTOS:
Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:
No manuseio de resíduos químicos, o trabalhador deve usar equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara,
o
calçado de proteção impermeável, conforme especificados no POP- FSP n 010, relacionado.
O processo de gerenciamentos de resíduos químicos nos estados sólido, semissólido, líquido e de
medicamentos deve ser iniciado com a segregação dos materiais, no local de geração, pelo próprio
gerador dos resíduos, considerando as características físicas, químicas e de reatividade.
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Devem ser:
9,10

1) Classificados de acordo com a normativa vigente
quanto aos riscos potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública.
10
2) Identificados e rotulados conforme a normativa vigente .
3) Inventariados indicando qualitativa e quantitativamente as suas características quanto à
composição química, estado físico e, quando couber, suas características de risco seguindo a
8
normativa vigente .
O resíduo químico não identificado deve ser investigado para correta classificação. Na
impossibilidade de identificação, o resíduo deve ser classificado como perigoso, considerando o risco
de maior periculosidade.
Todos os trabalhadores devem ser capacitados para segregar adequadamente os resíduos e
reconhecer os sistemas de classificação e identificação.
As unidades geradoras devem dispor de recipientes para guarda de resíduos, em número suficiente e
com capacidade compatível à geração e com a natureza do risco do resíduo segundo a normativa
4
vigente .
Todo resíduo químico deve ser preferencialmente descartado em sua embalagem original.

Etapa 2 – Acondicionamento (Figuras 1,2,3 e 4):
Cada laboratório gerador deverá elaborar previamente um inventário, (planilha Excel), de todos os
resíduos químicos a serem descartados especificando: nome comercial, princípio ativo, quantidade,
unidade de medida, tipo de acondicionamento e de embalagem, conforme planilha disponibilizada
no Anexo 1.

O inventário deve ser enviado por e-mail ao funcionário da FSP responsável pela coleta interna para
organização da coleta conjunta externa mediante a solicitação de retirada junto à empresa
concessionária (LOGA).
O resíduo químico perigoso deve ser acondicionado e identificado conforme a normativa vigente

10,11

.

Cada laboratório gerador, deve disponibilizar recipientes para coleta e embalagens para
acondicionamento.
Estas embalagens devem:
o
o
o

ter a certificação e especificação conforme estabelecido na legislação vigente. Na falta
dessas embalagens, os materiais podem ser acondicionados em caixas de papelão rígido em
bom estado de conservação ou baldes rígidos com tampa vedada.
ser constituída de material compatível com a natureza e as propriedades do resíduo a ser
acondicionado;
ter capacidade adequada ao volume a ser acondicionado;
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o
o
o

o
o

possuir dispositivo de vedação de forma a não possibilitar vazamento durante o manuseio e
transporte.
ser provida de dispositivos de amortecimento de impacto como sistema interno de colmeia
para evitar o choque entre os frascos (excepcionalmente podem ser utilizadas folhas de jornal
para separação dos frascos);
acondicionar somente produtos do mesmo grupo segundo características físico químicas,
grau de periculosidade e incompatibilidade (ex.: não misturar ácido sulfúrico e clorídrico em
uma mesma caixa, diferentes sais de chumbo podem ser misturados em uma caixa);
observar Tabela de Incompatibilidade Química em Anexo 3.
ser observada a compatibilidade entre os resíduos, em caso de acondicionamento
compartilhado de mais de uma embalagem individual; (Anexo 3).
líquidos devem ser acondicionados em bombonas plásticas de polietileno rígido com tampa
rosqueada e vedante em volume de 5, 20 ou 60 litros, as quais devem ser quadradas ou
retangulares (Figura 1 e 2). Frascos redondos somente são aceitos se estiverem
acondicionados em caixas de papelão, com dimensões que permitam o fechamento das
mesmas. Bombonas devem ser preenchidas no máximo até 3/4 do volume;

Figuras 1 e 2 – Exemplos de bombonas recomendadas para acondicionamento de resíduos
químicos perigosos

A relação de substâncias que reagem com embalagens de polietileno de alta densidade estão
8,9
descritas na normativa vigente ;
Afixar duas etiquetas na caixa, (duas laterais), ou bombona, identificando o conteúdo, setor de origem
e nome do responsável. (FRQP- 01 - Anexo 2).
O acondicionamento secundário pode ser feito em sacos plásticos (Figura 3) ou caixas na cor laranja
(Figura 4), conforme a legislação vigente;

Figura 3 – Saco na cor laranja com símbolo de toxicidade
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Figura 4 – Caixas na cor laranja recomendadas e identificadas conforme normativa vigente

11

Aguardar a coleta interna, mantendo o material armazenado no laboratório em local apropriado, longe
do transito de pessoas, de chamas ou outras fontes de calor.
*Observação: Recomenda-se, para armazenamento de produtos químicos, considerando a
17,18
normativa vigente
de prevenção contra incêndios, armários de segurança corta-fogo, devidamente
identificados e sinalizados, conforme apresentado nas Figuras 5, 6 e 7.

Figuras 5, 6 e 7 – Tipos de armazenamento temporário recomendado no local de geração
Deve ser elaborada a Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem - FDSR, de
cada substância, contendo a seguinte frase: “A Ficha com dados de Segurança de Resíduos deste
o
resíduo químico perigoso pode ser por meio de contato de emergência no telephone n ....”, seguindo
10
a normativa vigente
e incluindo as informações abaixo relacionadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome do resíduo:
Nome do gerador:
Telefone:
Telefone de emergência:
Frases de precaução:
Mantenha o recipiente fechado.
Mantenha afastado do fogo, faíscas e superfícies aquecidas - Não fumar.
Use somente em local ventilado.
Mantenha longe do alcance de crianças. Leia o rótulo antes do uso.
Nunca aspire a poeira, vapor ou névoa.
Use luvas de proteção, (especificar tipos de luvas).
No caso de incêndio, use, (especificar o tipo de equipamento).
Se inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico.
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o
o

Armazene em local fresco e arejado.
Composição química / Inflamabilidade

A FDSR deve acompanhar cada volume até o abrigo externo de químicos e também durante o
transporte para a estação de tratamento.
Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

O responsável pelo descarte de produtos químicos na FSP, deve avaliar se já existe volume
suficiente para encaminhamento ao descarte.
O transporte de resíduos de risco químico deve ser feito por equipamento ou meio (Figura 8) que
garanta a segurança a segurança física e química do material transportado e a saúde no trabalho, de
4
acordo com a normativa vigente .

Figura 8 – Modelo de carro coletor de transporte interno de resíduos químicos recomendado (240L)

O carro de coleta interna deve:

a) ser estanque, constituído de material rígido, lavável e impermeável, com cantos arredondados e
dotado de tampa articulada ao corpo;
11

b) ser identificado conforme estabelecido pela normativa vigente ;
c) ser de uso exclusivo para a coleta de resíduos;
d) ter capacidade de carga compatível à geração e à frequência da coleta;
e) atender às condições ergonômicas e características físicas do estabelecimento;
f) ser provido de dispositivo para drenagem com sistema estanque de fechamento de acordo com o
12
preestabelecido na normativa vigente , quando aplicável.
A carga deve ser acompanhada da FRQP- 02- Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
(ANEXO 2), e da FDSR.
Em hipótese alguma devem ser transportados itens que não estejam relacionados no inventário de
resíduos.
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O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa e
capacitado para tanto. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de
o
proteção impermeável, conforme especificados no POP- FSP n 010, relacionado.
O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que, conforme
8
normativa , não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.
.
Ao chegar ao abrigo (Figura 12), após a conferência da carga, o encarregado indicado pelo
recebimento do material pode aceitar ou rejeitar a carga, caso seja detectado alguma irregularidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos químicos:

O local destinado ao armazenamento externo de resíduos químicos na FSP é um local adaptado,
junto à portaria na entrada principal de veículos no campus da faculdade conforme apresentado à
Figuras 12, 13 e 14 abaixo:

Figuras 12, 13 e 14 – Abrigo provisório atual de resíduos químicos na FSP

*Observação: Tanto o novo abrigo para resíduos químicos a ser planejado e executado, como a
adaptação do abrigo provisório existente devem atender aos quesitos constante na normativa
19
vigente .

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa deve ser e programada e agendada pelo responsável da FSP, por meio do site da
empresa LOGA, responsável pela coleta municipal. A CGRSS deve ser comunicada quanto a esta
programação, com vistas ao monitoramento das coletas externas.
A administração da FSP deverá prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o MTR - Manifesto
de Transporte de Resíduos, devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a
unidade de tratamento.
Os Resíduos Químicos do Grupo B, gerados pela FSP, são assim devidamente transportados pela
LOGA até a empresa SILCON AMBIENTAL LTDA, localizada à Rua Ruzzi, 440, no Bairro de
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Sertãozinho, no Município de Mauá, SP, Telefone: 11- 4543.6902 – (Número de Cadastro na
CETESB: 442-033856), empresa responsável pelo tratamento de incineração dos resíduos químicos.

Etapa 6 – Tratamento e Destino final:
Na empresa SILCON os resíduos sofrem tratamento por incineração que consiste num processo de
destruição térmica realizada sob alta temperatura, (800 a 1200º C), utilizado para o tratamento de
resíduos de alta periculosidade ou que necessitem de destruição completa e segura.
As vantagens da incineração deste processo são:
o
o
o
o
o
o

Destruição total da parcela orgânica dos resíduos;
Monitoramento on-line de todo o processo;
Emissões atmosféricas controladas;
Redução média de 90% de volume inicial dos resíduos;
Eliminação da periculosidade;
Segurança e rastreabilidade de processo.

Após o processo de incineração, a empresa SILCON transporta os resíduos em forma de cinzas para
o destino final, sendo este a Central de Tratamento e Valorização Ambiental- CTVA, da Empresa
Soluções Ambientais Essencis S.A., localizada na Via de Acesso Norte Km 33, (Rodovia dos
Bandeirantes), s/n, Calcárea, Caieiras – SP.
A empresa SILCON também fornece relatório de rastreabilidade e certificado de tratamento.

Figuras 13/14/15 e 16 – Processo de incineração
No transporte de resíduos químicos perigosos devem ser observados o disposto nas normativas
14,15,16
vigentes
.
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O veículo deve portar o Certificado de Capacitação para Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos Fracionados, válido e emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas – IPEM / SP ou entidade
por ele credenciada, atestando a sua adequação. Devem ainda atender as exigências das normativas
11, 20, 21
vigentes
.

Figura 17 – Transporte para destino final

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:
o

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

o

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

o

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

o

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

o

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

o

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

o

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

o

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

o

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

o

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

o

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

o

FRQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

o

FRQP – 03: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

o

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

o

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

o

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

o

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

o

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

o

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

o

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

o

POP - FSP nº 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

o

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais - RSS
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1. Portaria MTb Nº 221/2011- Secretaria de Inspeção do Trabalho, altera a Norma
Regulamentadora Nº 23 - Proteção Contra Incêndios, aprovada pela Portaria MTb Nº
3.214/1978.
2. Instrução Técnica - IT. 25/2015 - Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e
inflamáveis , da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros.
3. Norma P4. 262/2007 – CETESB - Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de
Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento.
4. NBR ABNT Nº 7503/2016 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de
emergência e envelope para o transporte - Características, dimensões e preenchimento.
5.

NBR ABNT Nº 9735/2016 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte
terrestre de produtos perigosos.

6. NBR ABNT Nº 14.619/2015 – Transporte terrestre de produtos perigosos Incompatibilidade
química.

.
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:
TABELA 1 – Controle das alterações de documentos
Número da revisão

Principais alterações
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 – FRQP- 01 - Etiqueta para embalagens de resíduos químico
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Tipo de
emblagem

Nome
Comercial
Princípio ativo

LEGENDA: C= Corrosivo I= Inflamável R=Reativo T=Tóxico

Observações:

No. de controle
da embalagem

Setor:
Responsável:
Facilitador:
Periculosidade
(Ver Legenda)

Descrição da
composição

Unidade de medida
(L/Kg)

FICHA PARA INVENTÁRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Faculdade de Saúde Pública da USP

Responsável pelo
armazenamento

GRUPO - B

Quantidade final
descartada

Ramal:
Data:
Ref.: POP-008-00

FRQP-02

ANEXO 2 - FRQP - 02 - Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
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ANEXO 3 - Tabela de Incompatibilidade de Produtos Químicos:
Substâncias

Incompatível com:

Acetileno

Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio

Acetona

Bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico.

Ácido Acético

Etileno glicol, compostos contendo hidroxilas, óxido de cromo IV, ácido nítrico,
ácido perclórico, peróxidios, permanganatos e peróxidos, permanganatos e
peroxídos, ácido acético, anilina, líquidos e gases combustíveis.

Ácido cianídrico

Álcalis e ácido nítrico

Ácido crômico [Cr(VI)]

Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois, matéria combustível, líquidos,
glicerina, naftaleno, ácido nítrico, éter de petróleo, hidrazina.

Ácido fluorídrico

Amônia, (anidra ou aquosa)<="" p="">

Ácido Fórmico

Metais em pó, agentes oxidantes.

Ácido Nítrico (concentrado)

Ácido acético, anilina, ácido crômico, líquido e gases inflamáveis, gás cianídrico,
substâncias nitráveis.

Ácido nítrico

Álcoois e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido iodídrico, magnésio e
outros metais, fósforo e etilfeno, ácido acético, anilina óxido Cr(IV), ácido
cianídrico.

Ácido Oxálico

Prata, sais de mercúrio prata, agentes oxidantes.

Ácido Perclórico

Anidrido acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel, graxas, madeira, óleos ou
qualquer matéria orgânica, clorato de potássio, perclorato de potássio, agentes
redutores.

Ácido pícrico

amônia aquecida com óxidos ou sais de metais pesados e fricção com agentes
oxidantes

Ácido sulfídrico

Ácido nítrico fumegante ou
permanganatos de potássio.

Água

Cloreto de acetilo, metais alcalinos terrosos seus hidretos e óxidos, peróxido de
bário, carbonetos, ácido crômico, oxicloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo,
pentóxido de fósforo, ácido sulfúrico e trióxido de enxofre, etc

ácidos

oxidantes,

cloratos,

percloratos

e

Alumínio e suas ligas (principalmente Soluções ácidas ou alcalinas, persulfato de amônio e água, cloratos, compostos
em pó)
clorados nitratos, Hg, Cl, hipoclorito de Ca, I2, Br2 HF.
Amônia

Bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, iodo, mercúrio e prata,
metais em pó, ácido fluorídrico.

Amônio Nitrato

Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou combustíveis finamente divididos

Anilina

Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, nitrometano e agentes oxidantes.

Bismuto e suas ligas

Ácido perclórico

Bromo

acetileno, amônia, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio,
metais finamente divididos, carbetos de sódio e terebentina

Carbeto de cálcio ou de sódio

Umidade (no ar ou água)

Carvão Ativo

Hipoclorito de cálcio, oxidantes

Cianetos

Ácidos e álcalis, agentes oxidante, nitritos Hg(IV) nitratos.

Cloratos e percloratos

Ácidos, alumínio, sais de amônio, cianetos, ácidos, metais em pó,
enxofre,fósforo, substâncias orgânicas oxidáveis ou combustíveis, açúcar e
sulfetos.

Cloratos ou percloratos de potássio

Ácidos ou seus vapores, matéria combustível, (especialmente solventes
orgânicos), fósforo e enxofre

Cloratos de sódio

Ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, anidrido acético,
bismuto, álcool pentóxido, de fósforo, papel, madeira.

Cloreto de zinco

Ácidos ou matéria orgânica

Cloro

Acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, butano e outros gases de
petróleo, hidrogênio, metais em pó, carboneto de sódio e terebentina

Cobre

Acetileno, peróxido de hidrogênio

Cromo IV Óxido

Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos combustíveis.

Dióxido de cloro

Amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e fosfina.
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Flúor

Maioria das substâncias (armazenar separado)

Enxofre

Qualquer matéria oxidante

Fósforo

Cloratos e percloratos, nitratos e ácido nítrico, enxofre

Fósforo branco>

Ar (oxigênio) ou qualquer matéria oxidante.

Fósforo vermelho

Matéria oxidante

Hidreto de lítio e alumínio

Ar, hidrocarbonetos cloráveis, dióxido de carbono, acetato de etila e água

Hidrocarbonetos (benzeno, butano,
Flúor, cloro, bromo, peróxido de sódio, ácido crômico, peróxido da hidrogênio.
gasolina, propano, terebentina, etc.)
Hidrogênio Peróxido

Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis

Hidroperóxido de cumeno

Ácidos (minerais ou orgânicos)

Hipoclorito de cálcio

Amônia ou carvão ativo.

Iodo

Acetileno, amônia, (anidra ou aquosa) e hidrogênio

Líquidos inflamáveis

Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de sódio,
halogênios

Lítio

Ácidos, umidade no ar e água<="" p="">

Magnésio (principal/em pó)

Carbonatos, cloratos, óxidos ou oxalatos de metais pesados (nitratos,
percloratos, peróxidos fosfatos e sulfatos).

Mercúrio

Acetileno, amônia, metais alcalinos, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico

Metais Alcalinos e alcalinos terrosos Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, halogênios, hidrocarbonetos
(Ca, Ce, Li, Mg, K, Na)
clorados e água.
Nitrato

Matéria combustível, ésteres, fósforo, acetato de sódio, cloreto estagnoso, água e
zinco em pó.

Nitrato de amônio

Ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metálicos, metais em pó, compostos
orgânicos, metais em pó, compostos orgânicos combustíveis finamente dividido,
enxofre e zinco

Nitrito

Cianeto de sódio ou potássio

Nitrito de sódio

Compostos de amônio, nitratos de amônio ou outros sais de amônio.

Nitro-parafinas

Álcoois inorgânicos

Óxido de mercúrio

Enxofre

Oxigênio (líquido ou ar enriquecido Gases inflamáveis, líquidos ou sólidos como acetona, acetileno, graxas,
com O2)
hidrogênio, óleos, fósforo
Pentóxido de fósforo

Compostos orgânicos, água

Perclorato de amônio, permanganato
Materiais combustíveis, materiais oxidantes tais como ácidos, cloratos e nitratos
ou persulfato
Permanganato de Potássio

Benzaldeído, glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico,
dimetilformamida, ácido clorídrico, substâncias oxidáveis

enxofre,

piridina,

Peróxidos

Metais pesados, substâncias oxidáveis, carvão ativado, amoníaco, aminas,
hidrazina, metais alcalinos.

Peróxidos (orgânicos)

Ácido (mineral ou orgânico).

Peróxido de Bário

Compostos orgânicos combustíveis, matéria oxidável e água

Peróxido de hidrogênio 3%

Crômio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus sais, álcoois, acetona,
substância orgânica

Peróxido de sódio

Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois benzaldeído, dissulfeto de carbono,
acetato de etila, etileno glicol, furfural, glicerina, acetato de etila e outras
substâncias oxidáveis, metanol, etanol

Potássio

Ar (unidade e/ou oxigênio) ou água

Prata

Acetileno, compostos de amônia, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico e
tartárico

Zinco em pó

Ácidos ou água

Zircônio (principal/em pó)

Tetracloreto de carbono e outros carbetos, pralogenados, peróxidos, bicarbonato
de sódio e água

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/armazenamento_de_produtos_quimicos.html
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ANEXO 3 - Tabela de Incompatibilidade de Resíduos:
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ANEXO 5 - Modelo de MTR:
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ANEXO 6 - Modelo de Envelope:

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ANEXO 9 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Químicos - GRUPO - B:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
CGRSS

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS
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1. OBJETIVO:
Fixar norma institucional na FSP – Faculdade de Saúde Pública da USP, observando-se as
1,2,3,4
normativas vigentes
e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta
interna e descarte resíduos por lâmpadas usadas gerados na FSP.
Com o intuito de:
• Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de carcaças de animais
experimentação pelos profissionais expostos,
• Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP.

3. PROCEDIMENTOS:
O processo de gerenciamento de resíduos químicos perigosos: Lâmpadas Fluorescentes UsadasLFUs, deve atender a todas as etapas previstas por este POP desde a segregação, considerando as
características físicas, químicas e de reatividade, condições de passivação até a disposição final, de
acordo com os procedimentos descritos nas etapas abaixo:
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Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:
A coleta e/ou substituição de lâmpadas usadas, se dará por intermédio dos funcionários da
manutenção predial da FSP, devidamente uniformizados utilizando os equipamentos de proteção
individual- EPIs adequados conforme especificados no POP - FSP nº 010 relacionado.
Etapa 2 – Acondicionamento:
Os colaboradores da equipe responsável pela manutenção predial da FSP devem portar a quantidade
de lâmpadas novas, a cada troca de lâmpadas, dentro das caixas originais de papelão rígido, em bom
estado de conservação, fechadas, preenchidas por flocos de isopor, plástico bolha, ou similar com a
finalidade de evitar a quebra no transporte interno e posteriormente armazena-las no abrigo de LFUs
da FSP, conforme descrito na Etapa 5 deste.
Em nenhuma hipótese as lâmpadas devem ser quebradas para serem acondicionadas, pois essa
operação é de risco para o operador e acarreta a contaminação do local.
Não se deve "embutir" os pinos de contato elétrico para identificar as lâmpadas fluorescentes
inservíveis, prática condenada já que os orifícios resultantes nos soquetes das extremidades da
lâmpada permitem o vazamento do mercúrio para o ambiente.
No caso de lâmpadas quebradas, seguir os procedimentos descritos na Etapa 6, deste.

Etapa 3 – Identificação da embalagem:
14

Sugere-se, com base na referência normativa , que as embalagens de papelão possuam
identificação externa contendo a informação quanto ao reaproveitamento das caixas, quanto aos
riscos que o conteúdo das caixas pode representar à saúde e ao meio ambiente, bem como quanto à
fragilidade do conteúdo da embalagem, conforme abaixo relacionado:
• “NÃO DESCARTE ESTA EMBALAGEM. Utilize-a para colocar a lâmpada usada e encaminhá-la
para o tratamento adequado.”, (em negrito) (Letras na cor branca com no mínimo 0,5 cm de altura
em cor de fundo vermelha.) - (Letras na cor branca com no mínimo 0,5 cm de altura em cor de
fundo vermelha).
• “Cada lâmpada desta embalagem contém até “X” miligramas de mercúrio. A lâmpada contém
substâncias químicas que, se liberadas, trazem riscos à saúde a ao meio ambiente.” - (Letras na
cor BRANCA com no mínimo 0,5 cm de altura em cor de fundo VERMELHA).
• Simbologia de risco indicando “Cuidado”, e “Frágil”. (Letras e símbolos na cor PRETA com no
mínimo 2,0 cm de altura em cor de fundo LARANJA).

• Simbologia de “LÂMPADAS FLUORESCENTES – RESÍDUOS PERIGOSOS”:
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• (Letras e símbolos na cor PRETA com no mínimo 2,0 cm de altura em cor de fundo
LARANJA)
Etapa 4 – Transporte interno até o abrigo:
As lâmpadas inservíveis a serem descartadas devem ser transportadas dentro das caixas de
papelão, conforme descrito na Etapas 2 e 3 , até o abrigo interno das LFUs, (Foto 3).
Todo transporte interno é manual e também de responsabilidade dos funcionários da manutenção
predial da FSP, devidamente uniformizados e utilizando os EPIs adequados conforme especificados
no POP-010 relacionado.

Etapa 5 – Armazenamento no abrigo interno:
Por se tratar de resíduo perigoso, as lâmpadas, ao serem substituídas pela equipe responsável de
manutenção predial da FSP, devem ser armazenadas em local seco, arejado, protegidas contra
eventuais choques que possam provocar sua ruptura, livre do acesso de pessoas estranhas e alheias
ao procedimento, até o momento da retirada para o destino final e tratamento.
• As LFUs devem ser embaladas e identificadas conforme descrito nas Etapas 2 e 3,
• Devem ser armazenadas no contêiner metálico, localizado na área de manutenção da FSP,
(Fotos 1, 2 e 3), que assegurem a integridade de cada um dos elementos descartados.
• O abrigo das LFUs deve ser identificado externamente com a sinalização “LÂMPADAS
FLUORESCENTES – RESÍDUOS PERIGOSOS”, conforme modelo descrito na Etapa 3.
• Do lado interno do abrigo manter a FISPQ - Fichas de Informações de Segurança de Produtos
Químicos.
• As caixas de LFUs devem contar com a ERQP – 01 - Etiqueta de Coleta para Resíduos Químicos
Perigosos: Lâmpadas Fluorescentes - LFUs, (Anexo 1), devidamente preenchidas, para
identificação do material contido no recipiente, da unidade e do responsável pelo manuseio do
8
resíduo e atendendo a normativa vigente , da FDSR - Ficha com dados de segurança de resíduos
químicos e rotulagem, de cada substância, contendo a seguinte frase: “A Ficha com dados de
Segurança de Resíduos deste resíduo químico perigoso pode ser por meio de contato no tel:...”,
(*Obs: fazer constar um número de telefone de emergência que possa atender 24hs por dia e nos
sete dias da semana, podendo ser este número o do fabricante do produto)”, seguida das
informações abaixo:
-

Nome do resíduo:

-

Nome do gerador:

-

Telefone:

-

Telefone de emergência:
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-

Frases de precaução:

-

Mantenha o recipiente fechado.

-

Mantenha afastado do fogo, faíscas e superfícies aquecidas - Não fumar.

-

Use somente em local ventilado.

-

Mantenha longe do alcance de crianças. Leia o rótulo antes do uso.

-

Nunca aspire a poeira, vapor ou névoa.

-

Use luvas de proteção, (especificar tipos de luvas).

-

No caso de incêndio, use, (especificar o tipo de equipamento).

-

Se inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico.

-

Armazene em local fresco e arejado.

-

Composição química / Inflamabilidade

• As caixas de LFUs mantidas no abrigo devem ser sistematicamente inventariadas utilizando a
FRQP-02 - Ficha para inventário de resíduos (Anexo 2).
• O abrigo deve ser trancado e as chaves são de responsabilidade da manutenção predial da FSP;
para evitar o manuseio desse material por pessoas estranhas.

FOTO 1: Embalagens

FOTO 2: Embalagens

FOTO 3: Abrigo de LFUs

Etapa 6 – Procedimento para gerenciamento de lâmpada fluorescente quebrada:
Os funcionários da manutenção predial da FSP, responsáveis pelo manuseio e guarda das lâmpadas
fluorescentes usadas – resíduo químico perigoso, precisam ter a informação quanto aos cuidados
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necessários no manuseio e uso das lâmpadas fluorescentes, especialmente se houver quebra de
qualquer uma delas, o que libera o mercúrio no ar.
Os procedimentos recomendados nessa circunstância são os seguintes:
• Não usar equipamento de aspiração para a limpeza;
• Logo após o acidente, abrir todas as portas e janelas do ambiente, aumentando a ventilação;
• Ausentar-se do local por, no mínimo, 15 minutos;
• Após 15 minutos, coletar os fragmentos de vidro e colocar em saco plástico. Utilizar luvas,
máscara e avental para evitar a inspiração e o contato do material recolhido com a pele;
• Com a ajuda de um papel toalha umedecido, coletar os pequenos resíduos que ainda restarem;
• Coloque o papel dentro de um saco plástico e feche-o;
• Coloque todo o material dentro de um segundo saco plástico. Assim que possível lacre o saco
plástico evitando a contínua evaporação do mercúrio liberado;
• Estes sacos devem ser posteriormente colocados nos contêineres específicos para as lâmpadas
fluorescentes.
• Logo após o procedimento, lave as mãos com água corrente e sabão.
• Recomendamos não quebrar as lâmpadas, pois a quebra em local não controlado implicará em
perda e parte do mercúrio para o meio ambiente.

Etapa 7– Coleta e Transporte Externos:
A periodicidade de retirada da FSP, dos contêineres de LFUs do abrigo, é determinada pela
Universidade de São Paulo - USP. Esta informa a manutenção da FSP a programação de datas e
horários de retiradas.
Após a retirada das LFUs do abrigo, cabe ao responsável pelo acompanhamento da retirada, a
informação ao gestor do contrato da limpadora para que seja providenciada a limpeza do abrigo no
momento que está vazio.
A entrada e saída do veículo, para a retirada das caixas de LFUs, deverá se dar pelo portão de
entrada, (portão 3, localizado na Av. Dr. Arnaldo 925), com dia e horário previamente autorizados
pela Administração da FSP e ciência da CGRSS.
A administração da FSP deve manter registro do responsável pela retirada, dos dias e horários de
entrada e saída dos mesmos através da ERQP – 01 - Etiqueta de Coleta para Resíduos Químicos
Perigosos: Lâmpadas Fluorescentes. (Anexo-1)
Os caminhões transportadores deverão estar de acordo com as normas de segurança para o
transporte de resíduo perigoso, ou seja, equipados com sistema de exaustão e filtros de carvão ativo
para que, na eventual quebra de lâmpadas, o mercúrio seja capturado e impedido de sair para o
ambiente.
A empresa contratada para o tratamento das LFUs, além de responsabilizar-se pelo transporte,
descontaminação e reciclagem das lâmpadas coletadas, deverá apresentar documentos exigidos
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pela lei e autoridades federais, estaduais e municipais, conforme normativa vigente , isentando a
FSP de quaisquer responsabilidades pelo descumprimento dessas leis e exigências.
Devem acompanhar a carga:
• FRQP- 02 - Ficha para inventário de resíduos (Anexo 2) e a FDSR - Ficha com dados de
8
segurança de resíduos químicos e rotulagem, de cada substância, conforme normativa vigente ,
devem acompanhar a carga desde a retirada até o tratamento final.
• O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa;
• No abrigo, após a conferência da carga, o encarregado indicado pelo recebimento do material
pode aceitar ou rejeitar a carga, caso seja detectado alguma irregularidade.
• Em hipótese alguma devem ser transportados itens que não estejam relacionados na FRQP-02,
(Anexo 2) O acondicionamento das lâmpadas queimadas em caixas de rígidas, também é
importante para facilitar o descarregamento delas no local em que ocorrerá o processo de
reciclagem e descontaminação.
• Cada remessa de lâmpadas deve ser documentada por um CERTIFICADO DE
DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS USADAS - TERMO DE RECEPÇÃO DE
RESPONSABILIDADE, emitida pela empresa responsável pelo tratamento e nominal ao cliente
gerador das lâmpadas.

FOTO 4: Transporte Externo

FOTO 5: Identificação

Etapa 8 – Tratamento e Disposição final:
A USP se responsabiliza pela seleção e contratação no mercado brasileiro de empresa competente
que possua condições técnicas e legais para dar destinação ambientalmente correta aos tipos de
resíduos gerados no descarte de lâmpadas fluorescentes.
Também deve apresentar para o FSP, a identificação legal da empresa, bem como, cópia do
Certificado de tratamento do resíduo químico perigoso a cada retirada a para a CGRSS da FSP.
No momento a empresa contratada é a Tramppo Gestão Sustentável de Lâmpadas - Rua Eliseu
José de Paula, nº 63 – CEP 06714-180 – Parque Alexandre – Cotia, para onde as LFUs, após
retiradas da FSP são enviadas e onde recebem o tratamento ambientalmente adequado, com a
separação dos componentes de forma a serem utilizados novamente em outras cadeias industrias,
perfazendo o ciclo da sustentabilidade.
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Etapa 9 – Procedimentos para limpeza do abrigo:
A limpeza do abrigo, é de responsabilidade da empresa limpadora contratada e deverá ocorrer
sempre de forma programada através do gestor do contrato desta, pós os dias e horários de retirada
das LFUs para tratamento externo e destino final.
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4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

•

POP - FSP nº 011: Disposições Gerais, RSS

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução RDC Nº 306/2004 – ANVISA – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução Nº 358/2005-CONAMA – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria Nº 3.214, MTE/1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V,
Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
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1. Decreto Nº 7.404/2010. Regulamenta a Lei Nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras
providências.
2. NBR ABNT Nº 12.807/2013 – Resíduos de serviços de saúde – Terminologia.
3. NBR ABNT Nº 12.808 / 2016 – Resíduos de serviços de saúde – Classificação.
4. NBR ABNT Nº 12.809 / 2013 - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde intraestabelecimento.
5. NBR ABNT Nº 16.725 / 2014 – Resíduo químico - Informações sobre segurança, saúde e meio
ambiente - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem.
6. Portaria Nº 485, MTE / 2005 - Aprova a Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde
no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
7. NBR ABNT Nº 13.853 / 1997 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou
cortantes - Requisitos e métodos de ensaio.
8. NBR ABNT Nº 7.503 / 2016 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de
emergência e envelope para o transporte – Características, dimensões e preenchimento.
9. Norma Técnica CETESB P4.262 / 2007 – Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes
de Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento e dá outras providências.
10. Norma ISO Nº 14.001 / 2015 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações
para uso.
11. Norma IPT – NEA 76 / 2008 – Embalagem e acondicionamento para lâmpadas fluorescentes.
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7. ANEXOS:
ANEXO 1 – ERQP – 01: Etiqueta de Coleta para Descarte de Lâmpada Fluorescente

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde
RESÍDUO PERIGOSO: FICHA DE
COLETA PARA DESCARTE DE
LÂMPADA FLUORESCENTE

ERQP-01

Registros
Gerador
Unidade de origem
Data de saída
Quantidade
Tipo de lâmpada
Profissional
responsável
Transporte interno
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ANEXO 2 – FRQP – 02 : Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs
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ANEXO 3 - Modelo de MTR:
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ANEXO 5 - Modelo de Envelope:

1.
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1. OBJETIVO: Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes
e
devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte dos
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS.
Com o intuito de:
•

•

Esclarecer, orientar e padronizar o uso de EPIs e de instrumentos de gestão em saúde e
segurança ocupacional no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde pelos
profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP geradores de RSS.
3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs:
São considerados EPIs, aqueles destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.
Devem ser utilizados para proteção do profissional em todas as operações de riscos que envolvem:
exposição ou emanação de produtos químicos, riscos de quebra ou explosão de aparelhos de vidro,
riscos de cortes com vidrarias, lâminas ferramentas perfurantes ou cortantes. Cabe ao escritório
regional do Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, do Quadrilátero da
Saúde - QDS, especificá-los e capacitar os trabalhadores quanto ao uso dos mesmos.
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3.1 Uso do EPI:
Cabe à empresa de limpeza terceirizada contratada recomendar, capacitar e fornecer aos seus
trabalhadores os EPIs, devidamente certificados e adequados para cada procedimento. Cabe ao
escritório do SESMT- QSD o mesmo quanto aos funcionários da FSP.

3.2 Obrigatoriedade do Uso do EPI (Certificado de Aprovação-CA):
O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importada, só poderá ser posto à
venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, expedido pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.3 Vestimentas de Segurança / Uniforme:
Tem como principal função, proteger o profissional em suas atividades, de respingos químicos ou
biológicos, fornecendo proteção ao corpo. Deverá ser composto de calça comprida e camisa com
identificação da empresa responsável e crachá com identificação funcional.

3.4 Luvas:
Protegem as mãos, atuando contra riscos biológicos, queimaduras químicas, calor excessivo, cortes
e outros riscos físicos. Também fornecem proteção contra a exposição repetida a pequenas
concentrações de compostos químicos que eventualmente podem criar reações adversas na pele
dos operadores como, dermatites, bem como demais riscos de acidentes. Os materiais utilizados na
fabricação das luvas são: látex (borracha), borracha nitrílica, raspas de couro, entre outros. A sua
indicação dependerá do risco da atividade.

Figuras 1 e 2: Exemplos de luvas de proteção

3.5 Óculos de segurança:
Oferecem proteção aos olhos contra impactos e respingos de substâncias nocivas, tóxicas e
corrosivas, tais como fenol, álcali (hidróxido de sódio e de potássio), ácidos, emissão de fagulhas de
vidro e vapores, etc. Devem proporcionar visão transparente, sem distorções ou opacidades.
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Figura 3: Exemplo de óculos de segurança
3.6 Máscaras do tipo respiradores descartáveis:
As máscaras respiradores além de proteger a face visam proteger o aparelho respiratório,
prevenindo contra os agentes de risco a que o profissional estiver exposto. Tipo: Purificador de ar ou
máscara autônoma deverá ser utilizado (a) de acordo com suas propriedades e indicações. São de
uso pessoal e intransferível.

Figura 4: Exemplo de máscara descartável (tipo respirador)
3.7 Máscaras do tipo respiradores para vapores orgânicos e gases ácidos:
Os respiradores são máscaras que além de proteger a face visam proteger o aparelho respiratório,
prevenindo contra os agentes a que o profissional estiver exposto.
Podem ser do tipo: purificador de ar ou máscara autônoma e deverão ser utilizadas conforme
indicações para cada caso seguindo as especificações e orientações do SESMT-QDS.
São de uso pessoal e intransferível.

Figura 5 – Exemplo de máscara para vapores orgânicos e gases ácidos (tipo respirador)
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3.8 Filtro para máscara vapores orgânicos e gases ácidos:
Cartucho químico composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Para ser utilizado
com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial, modelos Série 6000 ;
Classe 1- Vapores Orgânicos e Gases Ácidos;

Figura 6: Exemplo de filtro para máscara de proteção de vapores
orgânicos, gases e ácidos

3.9 Calçados de Proteção:
O calçado deverá ser compatível com o tipo de atividade desenvolvida. São utilizados para proteção
dos pés contra riscos de origem mecânica, térmica, química ou biológica. Pés pouco protegidos
(sapatos de tecido) ou desprotegidos (sandálias) acarretam problemas sérios e podem gerar
situações perigosas.

Figura 14: Exemplo de calçado de proteção

1. CONTROLES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR:
4.1 – O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, “tem o objetivo de
promoção e preservação da saúde dos seus trabalhadores”, conforme NR-07.
4.2 – Cabe às empresas, terceirizadas, (de limpeza, coleta, tratamento e outras), envolvidas nas
diversas etapas do gerenciamento dos RSS, manterem atualizado anualmente o PCMSO de seus
trabalhadores e fornecerem cópias destes aos gestores de contrato e ao escritório regional do
SESMT- QSD.
4.3 – Cabe ao escritório regional do SESMT-QSD manter atualizado anualmente os PCMSO de
todos os trabalhadores da FSP.
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4.4 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados, e ao escritório
regional do SESMT-QSD, no caso dos funcionários da FSP, como parte integrante dos PCMSOs,
manterem atualizadas as imunizações contra tétano, tuberculose e outras infecções, conforme
recomendação do Serviço de Vigilância Epidemiológica. O registro destas (carteira de vacina), é
necessário para o desempenho das respectivas atividades de cada trabalhador. Comprovantes
devem ser encaminhados aos gestores de contrato e ao escritório regional do SESMT-QSD.
4.5 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizado, e ao escritório
regional do SESMT-QSD, no caso dos funcionários da FSP, como parte integrante dos PCMSOs,
manterem atualizados anualmente os exames periódicos e registro destes de cada trabalhador. As
empresas contratadas devem fornecer aos gestores de contrato que também devem encaminhar ao
escritório regional do SESMT-QSD para manterem gestão sobre os mesmos. Comprovantes devem
ser encaminhados aos gestores de contrato e ao escritório regional do SESMT-QSD.
4.6 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados e, ao escritório
regional do SESMT-QSD, no caso dos funcionários da FSP, capacitar continuamente os
profissionais envolvidos em questões relativas à segurança no desenvolvimento de atividade de
trabalho, certificá-los e manter registros dos treinamentos oferecidos.
4.7 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados e ao escritório
regional do SESMT-QSD, no caso dos funcionários da FSP, quando constatada doença profissional
ou acidente cabe ao SESMT e encarregado do setor pertinente encaminhá-lo diretamente ao
Centro de Saúde para providências e orientações de cuidados médicos; providenciar a emissão da
CAT; indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco e orientar o
trabalhador quanto à adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.
5. CONTROLES DE RISCO AMBIENTAL:
5.1 – O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA, conforme a NR-09 “visa a
preservação da saúde dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos
naturais”.
5.2 – Cabe às empresas contratadas manter atualizado anualmente o PPRA de seus trabalhadores
e fornecerem cópia aos gestores de contrato e também ao escritório regional do SESMT-QSD.
5.3 – Cabe ao escritório regional do SESMT- QSD manter atualizado anualmente os PPRA dos
trabalhadores da FSP.
5.4 – O PPRA é parte integrante do PCMSO mencionado no item 7 deste documento.
5.5 – Cabe à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA em parceria com o escritório
regional do SESMT-QSD, a elaboração e a atualização dos Mapas de Riscos, ANEXO 2, a serem
fixados em cada ambiente de trabalho da FSP, com o objetivo de informar e conscientizar os
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funcionários por meio de fácil visualização das ameaças presentes, visando evitar a ocorrência de
acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores durante a realização das rotinas de trabalho.

6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01 Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02 Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP no. 011: Disposições Gerais - RSS
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9. ANEXOS:
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ANEXO 2 - Modelos de Mapas de Riscos da FSP:
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1. OBJETIVO: Fixar norma institucional, na FSP, observando-se as normativas vigentes
e
devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte dos
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS.
Com o intuito de:
•
•
2.

Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde pelos
profissionais expostos,
Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP geradores de RSS.

3. RESPONSABILIDADES:
As responsabilidades sobre os RSS decaem sobre todos os envolvidos no processo, a começar pelo
responsável da área geradora e pelo diretor da instituição, passando pelos responsáveis da
empresa encarregada da coleta, do transporte e à empresa que dará destinação final aos resíduos.
No âmbito deste documento:
3.1 – É de responsabilidade do responsável pelo laboratório gerador: a) fiscalizar as ações das
pessoas envolvidas na manipulação de resíduos infectantes, orientando-as quanto às formas de
utilização e descarte do resíduo gerado; b) coordenar os processos de segregação,
acondicionamento e identificação dos resíduos a serem descartados.
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3.2 – É de responsabilidade do diretor da unidade de pesquisa e ensino: a) fornecer condições para
implementação do programa gerenciamento de coleta e descarte de RSS, bem como de instalações
adequadas para o armazenamento desses resíduos; b) providenciar, através das contratadas e do
SESMT, o treinamento inicial e contínuo para as pessoas envolvidas no processo de manuseio e
descarte de RSS, c) designar responsáveis técnicos designar responsáveis para acompanhar
etapas do processo de recolhimento dos resíduos.
3.3 – É de responsabilidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da
FSP, implantar e gerenciar o PGRSS da FSP.
Contato: Profa. Wanda Risso Gunther (Coordenadora da CGRSS-FSP)
Tel: 3061-7889
Email: wgunther@usp.br
3.4 – É de responsabilidade de cada trabalhador informar o acidente de trabalho ao respectivo
gestor e deste, preencher e encaminhar a CAT, (Anexo 1), ao setor de Recursos Humanos da FSP
e ao escritório regional do SESMT-QSD, em casos de acidente de trabalho.
3.5 – É de responsabilidade das contratadas e do escritório regional do SESMT- QSD, em conjunto
com a CIPA, recomendar o uso dos EPIs devidamente certificados e adequados para cada
procedimento, bem como capacitar os trabalhadores quanto ao uso destes. Registros de entrega
dos EPIs e comprovantes dos respectivos treinamentos devem ser mantidos nas respectivas áreas.
3.6 – É de responsabilidade da CIPA em conjunto com o SESMT-QSD, “a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador” (NR 05).
3.7 – É de responsabilidade da administração da FSP, manter em dia todas as habilitações e
autorizações necessárias e pertinentes às diversas etapas do gerenciamento do RSS, bem como,
todos os registros de retiradas, procedimentos e demais documentos inerentes a estes. Obter
também o respectivo CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental –
que é um instrumento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais de
reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados pela
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
3.8 – É de responsabilidade dos gestores de contrato e da administração da FSP, seguir os
“Procedimentos de Atendimento à legislação de Segurança do Trabalho para Prestadores de
Serviços - SESMT – Departamento de Saúde Ocupacional – Superintendência de Saúde – USP
– 2013”.
3.9 – É de responsabilidade da administração da FSP, manter o abrigo de infectantes, fechado e
trancado, com registros das retiradas destes, evitando o manuseio desse material por pessoas
estranhas.
3.10 - É de responsabilidade da Manutenção da FSP, manter o abrigo de LFUs , fechado e
trancado, com registros das retiradas da LFUs evitando o manuseio desse material por pessoas
estranhas.
3.11 – É de responsabilidade da empresa de vigilância da FSP, operar a entrada e saída de
veículos, mantendo registros destas.
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4. ABREVIAÇÕES:

•

ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnica

•

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

•

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

•

CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental

•

CDC – Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA

•

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio
Ambiente do Governo do Estado de São Paulo

•

CIPA - Comissão Interna de Acidentes

•

CRM - Conselho Regional de Medicina

•

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

•

CGRSS - Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

•

CRQ – Conselho Regional de Química

•

DOU - Diário Oficial da União

•

EPI - Equipamento de Proteção Individual

•

ERC – Etiqueta para Resíduo Comum

•

ERI – Etiqueta para Resíduo Infectante

•

ERQP- Etiqueta para Resíduo Químico Perigoso

•

EUA – Estados Unidos da América

•

FISPQ - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos

•

FSP - Faculdade de Saúde Pública

•

FRQP- Ficha de Resíduo Químico Perigoso

•

HEPA - High Efficiency Particulate Arrestance

•

IPEM - Instituto de Pesos e Medidas

•

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas

•

LFU - Lâmpada Fluorescente Usada

•

LOGA - Logística Ambiental de São Paulo S.A.

•

MS – Ministério da Saúde

•

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

•

MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos

•

NBR - Norma Brasileira de Regulamentação

•

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health - (Instituto Nacional de Segurança e
Saúde Ocupacional)

•

NR - Norma Regulamentadora
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•

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

•

PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

•

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo

•

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

•

POP - Procedimento Operacional Padrão

•

RDC - Resolução da Diretoria Colegiada (da ANVISA)

•

RSS – Resíduos de Serviços de Saúde

•

SJDC – Secretaria da Justiça e Cidadania

•

SMA – Secretaria do Meio Ambiente

•

SS – Secretaria da Saúde

•

USP - Universidade de São Paulo

•

UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos

5. DEFINIÇÕES:
Abrigo para resíduos: local no estabelecimento de saúde destinado ao armazenamento temporário
de resíduos, no aguardo da coleta externa.
Abrigo para resíduos químicos perigosos: local destinado ao armazenamento temporário de
resíduos de serviços de saúde com risco químico, classificados como Classe I, conforme NBR ABNT
Nº 10.004/2004, no aguardo da coleta externa.
Acondicionamento: É o ato de embalar corretamente o RSS segregado, de acordo com as suas
características, em sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e
vazamentos.
Alça ou pegadura: Parte do coletor utilizada para o manuseio e transporte.
Altura interna livre: Distância entre a base e a tampa.
Animais de experimentação: são animais de diversas espécies, oriundos ou não de laboratórios de
produção animal, submetidos a protocolos de pesquisa, que abrangem as áreas das ciências
biológicas, químicas e/ou físicas.
Aterro sanitário: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por meio de
confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo critérios de engenharia e normas
operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os
impactos ambientais.
Biotérios ou Laboratórios de produção animal: são os conjuntos de dependências físicas
destinadas à criação e à manutenção de animais de diversas espécies, com características
específicas, destinados a estudos experimentais, produção de soros ou vacinas e demonstrações
didáticas.
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Biossegurança: é o conjunto de medidas voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de
riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e
prestação de serviços, que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio
ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Bocal: Abertura do coletor destinado ao descarte dos materiais perfurantes ou cortantes.
Cadáveres de animais: são corpos sem vida biológica.
Canaleta de contenção: parte do sistema de contenção destinado a conduzir o líquido (vazado ou
de lavagem) até o tanque de contenção.
Carcaças de animais: são produtos da retaliação de animais mortos, formando peças anatômicas,
destinadas a pesquisas demonstrações didáticas, museus e outras finalidades similares, assim
como as peças destinadas ao consumo humano (produtos de matadouros).
Carga microbiana: população de micro-organismos viáveis presente em material, componente,
embalagem ou superfície.
Carro de coleta: contentor provido de rodas, destinado à coleta e transporte de resíduos.
Colaborador – Funcionário e/ou prestador de serviço.
Coleta externa: operação de retirada e transporte de resíduos desde o estabelecimento gerador
até as unidades de transbordo, tratamento ou disposição final.
Coletor: Recipiente destinado ao descarte de resíduos de serviços de saúde perfurantes ou
cortantes, no ponto de sua geração.
Contêiner: equipamento fechado, dotado de tampa articulada, rodas giratórias e dispositivo para
3
elevação ou basculamento, com capacidade de carga igual ou superior a 1 m , utilizado para coleta
mecanizada de resíduos e com a finalidade de conter resíduos devidamente acondicionados de
acordo com suas características.
Contador Geiger-Müller: Instrumento utilizado para determinar contaminação de radiações
ionizantes.
Cremação: é o processo de oxidação de corpos de pessoas ou de animais, submetendo-os a
temperaturas elevadas, por determinados períodos de tempo.
Desativação eletro térmica: processo de desinfecção em que o material é duplamente triturado e
submetido a um campo elétrico de alta potência gerado por ondas eletromagnéticas de baixa
frequência. Neste momento, todo o conteúdo é aquecido a uma temperatura de 95ºC e,
consequentemente, desinfetado.
Descarte: fase do manuseio que se destina a dispor os resíduos, conforme sua classificação, em
recipiente de acondicionamento adequado a cada grupo.
Desinfecção: processo físico ou químico que destrói os micro-organismos, patogênicos ou não, de
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objetos inanimados e superfícies, com exceção dos esporos bacterianos.
Descontaminação: processos de eliminação parcial ou total de organismos patogênicos, substâncias
tóxicas ou outros agentes, resultando em condições que não afetem a saúde humana, animal e o
meio ambiente.
Documento de controle de resíduos perigosos MTR – Manifesto de Transporte de
Resíduos: instrumento de controle, de porte obrigatório, que permite ao órgão ambiental conhecer e
monitorar a destinação dada pelo gerador, transportador e receptor aos resíduos perigosos.
Doenças infecto-contagiosas: também denominadas doenças transmissíveis, são as causadas
por um agente infeccioso.
Envelope para transporte de produtos perigosos: envelope impresso que contém as instruções e
as recomendações em caso de acidentes e indica os números de telefone para emergência,
conforme NBR ABNT Nº 7503/2016.
Equipamento de proteção individual – EPI: dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção contra riscos à segurança e à saúde no trabalho.
Esterilização: é o processo através do qual organismos vivos são removidos ou inativados, de
modo que não sejam detectáveis em meios de cultura comuns, nos quais seriam capazes de
crescer antes de um tratamento específico.
Ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos: documento de apenas uma folha
com a identificação do produto (número e símbolo), seus principais riscos e as providências
essenciais a serem tomadas em caso de acidente, observadas as recomendações da NBR ABNT
Nº 7503/2016.
Forração: também denominada cama, é o revestimento utilizado em ambientes destinados à
manutenção de animais, como baias, cocheiras, gaiolas, canis e outros. Em geral, são utilizados
papéis, maravalha de madeira, sabugo de milho moído, palha de arroz, produtos sintéticos, que
absorvem umidade proveniente da lavagem do alojamento, da micção, da defecação dos animais.
Contribuem para a manutenção da temperatura ambiente e oferecem algum conforto para a
acomodação.
Freezer: termo da língua inglesa significa congelador. Aparelho utilizado para manter alimentos,
materiais de laboratório e outros produtos a temperaturas abaixo de 0ºC.
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Grupo F - Resíduos animais e congêneres : São os resíduos que não pertençam aos Grupos A,
B, C, D e E.
Enquadra-se neste grupo: Animais inteiros mortos naturalmente, submetidos a eutanásia, mesmos
aqueles procedentes de centros de controle de zoonoses, universidades, biotérios e outros
estabelecimentos similares, aos quais não se aplicaram técnicas invasivas ou foram submetidos a
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protocolos experimentais para exames de laboratório ou para elucidação da causa mortis. Animais
mortos em vias públicas ou rodovias. Camas e forrações de animais de exposições, de criações
intensivas, de biotérios e outros estabelecimentos similares.
HEPA - é uma tecnologia empregada em filtros de ar com alta eficiência na separação de partículas,
do inglês (High Efficiency Particulate Arrestance).
Identificação: Conjunto de medidas que permite reconhecer os resíduos contidos nos sacos e
recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. A identificação deve estar aposta
nos sacos e recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo,
e nos locais de armazenamento, com fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos
baseados na norma NBR ABNT Nº 7500/1994, das exigências relativas à classificação e ao risco
específico de cada grupo de resíduos.
Incineração: é o processo físico-químico de oxidação a temperaturas elevadas, que resulta na
transformação de materiais com redução de volume dos resíduos, destruição de matéria orgânica,
em especial de organismos patogênicos.
Incompatibilidade química: risco potencial, entre dois ou mais produtos, de ocorrer explosão,
desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, misturas ou compostos perigosos,
assim como alterações de características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos,
ver NBR ABNT Nº 14.619/2015.
Inorgânico: de tudo que carece de vida.
Inventário: levantamento qualitativo e quantitativo de produtos, equipamentos e substâncias
químicas existentes em um estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, de modo a
prover-lhes gerenciamento, conforme estabelecido na NBR ABNT Nº 12.809/2013.
Lâmpada Fluorescente: Lâmpada fluorescente é a lâmpada composta por um tubo selado de vidro,
preenchido por uma poeira constituída de vários elementos, gases inertes, incluindo Alumínio,
Antimônio, Cádmio, Bário, Chumbo, Cromo, Manganês, Níquel e principalmente Mercúrio, à baixa
pressão. O tubo de vidro é revestido com um material à base de fósforo que, quando exposto à
radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz a luz. Possui externamente um par de
eletrodos em cada extremo. Possui grande eficiência luminosa emitindo mais energia
eletromagnética em forma de luz do que de calor. Contribuem para a minimização da geração de
resíduos e para a redução do consumo de recursos naturais, apresentam, entretanto, apresenta
grande potencial poluidor do meio ambiente e impactante à saúde humana.
Limite de enchimento: Nível máximo permitido de enchimento.
Máscaras: São protetores faciais ou semi-faciais contra respingos, ou impactos de partículas
volantes.
Manejo de resíduos de serviços de saúde: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente,
nas etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final ambiental- mente adequada dos resíduos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
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Micro-organismos: organismos invisíveis a olho nu, sendo visíveis apenas com auxílio de um
microscópio.
Nível III de inativação microbiana - Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e
hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução igual ou maior que 6log10, e inativação de
esporos do bacilo stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com redução igual ou maior
que 4log10.
Orgânico: é um termo genérico para processos ligados à vida, ou para substâncias originadas
desses processos.
Peças anatômicas: são unidades anatômicas, inteiras ou parciais, incluindo produtos de
fecundação sem sinais vitais, placenta, vísceras obtidas por retaliação, manobras cirúrgicas ou
eliminação espontânea, para fins de demonstrações científicas, tratamentos ou consumo.
Perfurocortante: Materiais pontiagudos ou que contenham fios de corte capazes de causar
perfurações ou cortes. São os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou
protuberâncias rígidas e agudas, capazes de recortar ou perfurar. Estão enquadrados neste grupo,
os bisturis, agulhas, escalpes, lâminas, lâminas de barbear, escalpes, ampolas de vidro, vidrarias de
laboratórios quebradas e outros assemelhados provenientes dos Serviços de Saúde. (Outros
exemplos: escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas, lâminas, espátulas, utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri e outros).
Perfurocortante Infectante: É aquele com provável presença de agentes biológicos como, as
bactérias, os fungos, vírus, etc., que, pelas características de maior virulência ou concentração,
podem apresentar riscos de infecção.
Perfurocortante Não Infectante: É aquele que não tenha entrado em contato com quaisquer
agentes biológicos, mas que, pela sua natureza, podem oferecer algum perigo.
Não possui o símbolo de Substância Infectante. Entretanto, o recipiente de acondicionamento para
descarte do material perfurocortante não infectante deverá conter uma inscrição, como, por
exemplo, VIDRO QUEBRADO NÃO INFECTANTE.
Periculosidade de um resíduo: característica apresentada por um resíduo que, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: a) risco à saúde pública,
provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; b) riscos ao meio
ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.
Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde: documento que descreve as ações
relativas ao gerenciamento dos resíduos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos
estabelecimentos de serviços de saúde, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio
ambiente
Prevenção: ação antecipada cujo objetivo é evitar agravo à saúde ou dano ao meio ambiente.
Príon: estrutura proteica alterada, relacionada como agente etiológico das diversas formas de
encefalite espongiforme.
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento para o
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para fabricação de novos produtos.
Resíduo Químico: mistura de produtos químicos, mas que, por algum motivo, não atende mais as
especificações para utilização pelo usuário.
Resíduo de Serviços de Saúde: resíduos resultantes de atividades exercidas em serviços de saúde
que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu gerenciamento.
Respiradores: São máscaras faciais filtrantes com filtros de proteção contra os contaminantes que
estão na atmosfera para as vias respiratórias.
Saco plástico: saco destinado ao acondicionamento de resíduos sólidos cujas características
atendam à NBR ABNT Nº 9191/2008.
Segregação: É a separação do RSS no momento e no local de sua geração, de acordo com as
características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, o estado físico e a classificação.
Símbolo: figura com significado convencional, usada para exprimir graficamente um risco, um aviso,
uma recomendação ou uma instrução, de forma rápida e facilmente identificável.
Tampa: Dispositivo de fechamento do bocal do coletor.
Técnicas invasivas: são métodos utilizados em exames clínicos e/ou cirúrgicos, para fins de
diagnóstico ou tratamento, pelos quais são necessários equipamentos, radiações ou outros
instrumentos que produzam incisões, permitam exames de estruturas internas dos órgãos ou
tecidos, ou os submetam a variações que alterem o metabolismo ou a divisão celular normal.
Toxicidade: propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau,
um efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo.
Tratamento de resíduos: técnica ou processo que modifique as características físicas, químicas e
biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes
ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.
Vetor: é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, de maneira ativa ou passiva.
Um agente infectante é qualquer parasita, protozoário, bactéria ou vírus capaz de infectar um
organismo
Zoonoses: são doenças naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos.
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6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

•

ERC – 01: Etiqueta para resíduo comum

•

ERC – 02: Etiqueta para resíduo reciclável

•

ERC – 03: Etiqueta para resíduo orgânico

•

ERI – 01: Etiqueta para resíduo infectante

•

ERI – 02: Etiqueta para resíduo perfurocortante

•

ERI – 03: Etiqueta para carcaças de animais de experimentação

•

ERI – 04: Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

•

ERI – 05: Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

ERQP – 01: Etiqueta para resíduo químico perigoso

•

ERQP – 02: Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

FDSR – 01: Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem

•

FRQP – 01: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

•

FRQP – 02: Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

•

POP - FSP nº 001: Coleta e descarte de resíduos comuns

•

POP - FSP nº 002: Coleta e descarte de materiais recicláveis

•

POP - FSP nº 003: Coleta e descarte de resíduos orgânicos

•

POP - FSP nº 004: Coleta e descarte de resíduos infectantes

•

POP - FSP nº 005: Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes

•

POP - FSP nº 006: Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação

•

POP - FSP nº 007: Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

•

POP - FSP nº 008: Coleta e descarte de resíduos químicos

•

POP - FSP nº 009: Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs

•

POP - FSP nº 010: Segurança e Saúde do Trabalhador

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

7. REFERÊNCIAS:
1- Resolução RDC Nº 306/2004 – ANVISA – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2- Portaria n° 3.523/GM/1998. BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamento técnico contendo
medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza,
remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência
dos componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e
prevenção de riscos à saúde aos ocupantes de ambientes climatizados.
3- Resolução Nº 358/2005-CONAMA – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos
dos serviços de saúde e dá outras providências.
4- Decreto Lei no. 5452/1943: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.
5- IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas: NEA 55, 1996 – Recipientes para Resíduos de
Serviços de Saúde perfurantes ou cortantes.
6- Manual de Segurança Biológica em Laboratório, 3a. edição, OMS - Genebra – 2004,
www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf
7- NBR ABNT Nº 7500/1994 - Símbolos de Risco e Manuseio para Transporte e Armazenamento de
Materiais
8- NBR ABNT Nº 7503/ 2016 – Transporte terrestre de produtos perigosos. Ficha de emergência e
envelope.
9- NBR ABNT Nº 9190/2000 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo: Classificação.
10- NBR ABNT Nº 9191/2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e
métodos de ensaio.
11- NBR ABNT Nº 9259/ 1997 - Agulhas hipodérmicas estéreis.
12- NBR ABNT Nº 9735/2016 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre
de produtos perigosos.
13- NBR ABNT Nº 10.004/2004 – Resíduos Sólidos – Classificação
14- NBR ABNT Nº 12.235/1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.
15- NBR ABNT Nº 12.807/2013- Resíduos de Serviços de Saúde: Terminologia.
16- NBR ABNT Nº 12.809/2013 - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde intraestabelecimento.
17- NBR ABNT Nº 12.810/2016 – Resíduos de Serviços de Saúde: Procedimento na Coleta.
18- NBR ABNT Nº 13.853/1997 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou
cortantes - Requisitos e ensaios.
19- NBR ABNT Nº 14.725/2001 - Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ.
20- NBR ABNT Nº 16.725/2014 – Resíduo químico — Informações sobre segurança, saúde e meio
ambiente — Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem.
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

21. NBR ABNT Nº 14.619/2015 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade
química.
22. Norma ISO – 14001/2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para
uso.
23. Norma P4.262/2007–CETESB: Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de
Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento.
24. Norma IPT – NEA 76/2008 – Embalagem e acondicionamento para lâmpadas fluorescentes com
vapor de mercúrio.
25. NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT
26. NR 05 – Comissão Interna de Previsão de Acidentes - CIPA
27. NR 06 – Equipamento de Proteção Individual - EPI
28. NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
29. NR 09 – Programa de Riscos Ambientais – PPRA
30. NR 10 – Segurança em instalações e Serviços de Eletricidade
31. NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
32. NR 15 – Atividades e operações em locais insalubres
33. NR 17 – Ergonomia
34. NR 23 – Proteção contra Incêndios
35. NR 26 – Sinalização de Segurança
36. NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
37. NIOSH Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH
Publication Number 94-110, https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf
38. Procedimentos de Atendimento à legislação de Segurança do Trabalho para Prestadores
de Serviços - SESMT – Departamento de Saúde Ocupacional – Superintendência de Saúde –
USP – 2013
39. Portaria Nº 485, MTE / 2005 - Aprova a Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde
no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde MET, Portaria Nº. 3.214/1978 - Aprova as Normas
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho,
relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
40. Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC Nº 001, de 15 de Julho de 2004, D.O. de 16/07/04 Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de
Serviços de saúde Animal – RSSA.
41. Decreto Nº 7.404/2010. Regulamenta a Lei Nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras
providências.
42. Resolução ANVISA – RDC nº 50/2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos e estabelecimentos
assistenciais de saúde.
43. LEI ESTADUAL Nº 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.
44. DECRETO Nº 53.924/2013 - Convoca a Conferência Municipal do Meio Ambiente, bem como
cria o Comitê Intersecretarial de Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos.
45. DECRETO Nº 7.404/2010 - Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos
ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 2

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística
Reversa, e dá outras providências.
46- United Nations/2009, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model
Regulations Volume I, Sixteenth revised edition, New York and Genebra.
47- ANTT no. 420/2004 – Ministério dos Transportes.
48- Decreto Federal 96.044/88 – Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário de
Produtos perigosos e dá outras providências.
49- Lei 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

8. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:
TABELA 1 – Controle das alterações de documentos
Número da revisão

Principais alterações

Data

Assinatura

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

