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Responsabilidade civil: 

Art. 3° da Lei de Introdução do Código Civil 
Brasileiro:

“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 
não a conhece”
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EAS

• Ministério da Saúde
• Ministério do Meio Ambiente
• Ministério do Trabalho
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g) resíduos de serviços de saúde: 
os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou 
em normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS;

TÍTULO III
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos 
sólidos têm a seguinte classificação:

I - quanto à origem:

PNRS – Lei 12305 / 2010
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
(Forum Nacional de Normalização)

PGRSS - Aspectos Gerais
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O QUE É O PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS

• O PGRSS um conjunto de procedimentos de gestão que 
visam o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no 
estabelecimento.

• Esses procedimentos devem ser, planejados e 
implementados a partir de bases científicas e técnicas, 
normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, 
um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 
proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, 
seguindo, rigorosamente as legislações ANVISA RDC 306 e 
CONAMA 358.

• O PGRSS gerenciamento deve abranger todas as etapas de 
planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais 
e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no 
manejo dos RSS
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COMO FAZER O PGRSS

• O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as 
normas locais relativas à manuseio, coleta, transporte e 
disposição final dos resíduos gerados nos serviços de 
saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por 
estas etapas.

• A elaboração do PGRSS consiste em fazer uma análise 
quali e quantitativa de cada resíduo gerado e organizar sua 
forma correta de manuseio, da geração até a  destinação 
final,seguindo a legislação de acordo com o tipo de resíduo 
gerado. 

• O PGRSS é específico, direcionado, integrado e 
continuado, não sendo apenas um documento passivo.
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QUEM DEVE FAZER O PGRSS

• Todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde

• Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos 
gerados e na classificação desses resíduos, estabelecendo as diretrizes 
de manejo dos RSS.

• Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de 
RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 
ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos 
de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 
drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 
ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e 
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 
tatuagem, dentre outros similares.
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PGRSS

• ANVISA – RDC 306
• CONAMA – CONAMA 358
• PNRS – Lei 12305

• LOCAL
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A - RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 306, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2004

• O Regulamento Técnico para o Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde

• publicado inicialmente por meio da RDC 
ANVISA nº 33 de 25 de fevereiro de 2003, 
submete-se a um processo de harmonização 
das normas federais dos Ministérios do Meio 
Ambiente  e em 07 de dezembro de 2004 passa 
a RDC 306

• conjunto de procedimentos de gestão



12/11/2010

B- CONAMA 358

Ministério do Meio Ambiente
Conselho Nacional do Meio Ambiente –

CONAMA

1- Disposição -
RESOLUÇÃO Nº 358  , de 29  de  abril   de
2005.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição
final dos resíduos dos serviços de saúde.
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• Competências:  
responsabilidade técnica do estabelecimento
* A elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, caso o 
estabelecimento seja composto por mais de um 
serviço com Alvarás Sanitários individualizados, o 
PGRSS poderá ser único e contemplar todos os 
serviços existentes, sob a Responsabilidade Técnica 
do estabelecimento.

• Responsabilidades:
Todo gerador deve elaborar um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde -
PGRSS, baseado nas características dos resíduos 
gerados e na classificação dos mesmos
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• Fiscalização e Aplicação :
Compete à Vigilância Sanitária dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, com o apoio dos Órgãos de Meio 
Ambiente, de Limpeza Urbana, e da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN, divulgar, orientar e fiscalizar 

A vigilância sanitária dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, visando o 
cumprimento do Regulamento Técnico, 
poderão estabelecer normas de caráter 
supletivo ou complementar, a fim de 
adequá-lo às especificidades locais.

• Penalidades: 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

e na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998,
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• O Estabelecimento de Saúde deve
Designar o Responsável  pelo PGRSS  

*Quando a formação profissional não 
abranger os conhecimentos necessários, 
este poderá ser assessorado por equipe 
de trabalho que detenha as qualificações 
correspondentes.

Prover a capacitação e o treinamento 
inicial e de forma continuada para o 
pessoal envolvido no gerenciamento de 
resíduos.
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Manter cópia do PGRSS disponível para 
consulta sob solicitação da autoridade 
sanitária ou ambiental competente, dos 
funcionários, dos pacientes e do público 
em geral.
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PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde

• documento que aponta e descreve as ações relativas ao 
manejo dos resíduos sólidos, observadas suas 
características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos.

1- Apresentação

2- Programa Operacional

3- Programa Gerencial

4- Educação  Continuada
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1- Apresentação

• Nome do estabelecimento
• Responsável pelo estabelecimento
• Caracterização do estabelecimento
• Planta do estabelecimento
• Comissão Responsável pelo PGRSS
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2- Programa Operacional

• - Estuda o tipo de estabelecimento x resíduos x 
quantidade.

• - Constroe o mapa de resíduo da mesma forma 
que o mapa de risco, inclusive com o fluxo 
percorrido pelo resíduo

• - Elabora as rotinas de emergência

• - Estabelece um cronograma de implantação com 
trabalhos  de orientação global aos funcionários.

• - Adequa-se materiais existentes
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Geral

Fluxograma - Etapas

• Manuseio   - Geração  e  Segregação
• Acondicionamento
• Coleta
• Armazenamento
• Transporte
• Tratamento
• Disposição

Cronograma de implantação

2- Programa Operacional
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A – Corpo Técnico
B – SESMT – Segurança e saúde ocupacional 
C- Emissões Atmosféricas
D- Fornecimento de água e seus tratamentos
E - Medidas preventivas e corretivas de controle integrado de 

insetos e roedores
F- Rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no 

serviço, definidos pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar - CCIH ou por setor específico.

G- Ações a serem adotadas em situações de emergência e 
acidentes

H - Monitorar e avaliar o PGRSS
I - Controle de documentos: Internos e Externos.

3- Programa Gerencial
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ATENÇÃO:

• Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a 
elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de 
acordo com as normas dos órgãos ambientais e demais 
critérios estabelecidos neste Regulamento.

• Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às 
disposições contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo com 
a especificidade do serviço.

• Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o 
registro das informações relativas ao monitoramento destes 
resíduos, de acordo com a periodicidade definida no 
licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados 
em documento próprio e mantidos em local seguro durante 
cinco anos
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4- Educação Continuada
• Programa de Treinamento Periódico

• Os serviços geradores de RSS deverão manter um programa de treinamento 
periódico que deve contemplar dentre outros assuntos:

• - Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais;
• - Conhecimento da legislação em vigor;
• - Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo;
• - Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
• - Formas de reduzir a geração de resíduos;
• - Conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
• - Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
• - Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
• - Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs;
• - Orientações sobre biossegurança e higiene pessoal;
• - Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos.
• - Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais
• - Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município.
• - Noções básicas de controle de infecção.
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Legislação obrigatória em 
TODOS OS EAS

 SAÚDE – ANVISA – RDC 306
 MEIO AMBIENTE – CONAMA - 358
 SEGURANÇA DO TRABALHO – MTE – NR32

* RESPONSABILIDADE SOCIO – AMBIENTAL = SUSTENTABILIDADE
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NR32

32.1.2 Para fins de aplicação desta NR 
entendem-se por serviços de saúde qualquer 
edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as 
ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em 
qualquer nível de complexidade.



12/11/2010

Legislação obrigatória em todos 
os EAS
 A NR32 que cuida da saúde dos profissionais 

que trabalham com a área, animal e humana, 
vem dar os parâmetros e as orientações 
básicas para essa segurança. 

 ANVISA – RDC 306                 PGRSS                                                       
 CONAMA 358                   PGRSS
 Ministério do Trabalho – NR32
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SUSTENTABILIDADE

PNRS
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Programa RISCO ZERO 
 RISCOS DA CADEIA PRODUTIVA:

matéria prima  - produto  - cliente  - resíduo
o que faço com ele

como faço
de onde vem para que serve

QUEM FAZ?

•Meio ambiente
•Qualidade de produto
•Qualidade de processo
•Qualidade de vida do MEU PROFISSIONAL - NR32
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Apresentação  da NR 32

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No 485, DE 11 DE    NOVEMBRO DE 
2005
Aprova a Norma Regulamentadora no 32 
(Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde)
DO 16/11/2006
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Apresentação Completa Orientada
da NR 32

NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE

 32.1 Do objetivo e campo de aplicação
 32.2 Dos Riscos Biológicos
 32.3 Dos Riscos Químicos
 32.4 Das Radiações Ionizantes
 32.5 Dos Resíduos
 32.6 Das Condições de Conforto por Ocasião das Refeições
 32.7 Das Lavanderias
 32.8 Da Limpeza e Conservação
 32.9 Da Manutenção de Máquinas e Equipamentos
 32.10 Das Disposições Gerais
 32.11 Das Disposições Finais
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Multas referentes ao descumprimento da NR 32

 A Portaria nº 166 que incluiu e classifica o grau de infração dos itens e 
sub-itens da NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho nos Serviços de 
Saúde, na Norma Regulamentadora nº 28 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que trata da Fiscalização e Penalidades.

No mesmo dia, por meio da Portaria nº 167 , elementos para a 
lavratura de autos de infração foram disponibilizados aos auditores 
fiscais do MTE.

As multas serão calculadas conforme UFIR já determinada na NR-28 
e podem variar de R$ 775,00 a R$6.708,00, dependendo do grau da 
infração, número de funcionários e se estão relacionadas à Segurança 
e Saúde ou à Medicina do Trabalho. No texto o grau de infração varia 
de 01 a 04 (menos grave ao mais grave respectivamente), sendo que, 
boa parte dos itens, se encaixou no grau 03 e 04. Como exemplo os 
itens:
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Risco Biológico - Biossegurança

 "a BIOSSEGURANÇA é o conjunto de ações voltadas para 
a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
visando à saúde do homem, dos animais, a preservação do 
meio ambiente e a qualidade dos resultados" (Teixeira e 
Valle, 1996) 

32.2.4.18.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, 
gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, 
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
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Riscos Químicos

 Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na 
embalagem original dos produtos químicos 
utilizados em serviços de saúde.

 Todo recipiente contendo produto químico 
manipulado

 Se fracionado deve ser identificado, de forma 
legível, por etiqueta com o nome do produto, 
composição química, sua concentração, data de 
manipulação ou fracionamento 
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PPRA / PCMSO 
Risco Químico

 No PPRA dos serviços de saúde deve constar 
inventário de todos os produtos químicos, 
inclusive intermediários e resíduos, com 
indicação daqueles que impliquem em riscos à 
segurança e saúde do trabalhador.

 Na elaboração e implementação do PCMSO, 
devem ser consideradas as informações contidas 
nas fichas descritivas - atenção à VACINAÇÃO.
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Radiações Ionizantes

 O atendimento das exigências desta NR, com relação às 
radiações ionizantes, não desobriga o empregador de 
observar as disposições estabelecidas pelas normas 
específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, do Ministério da Saúde.

 É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição
da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica -
PPR, aprovado pela CNEN, e para os serviços de 
radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária.
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PPRA - riscos de acordo com as 
demais NRs

 Nexo técnico epidemiológico

 Segurança do profissional, do empregador e 
de toda população
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Nossos agradecimentos a todos aqueles que colaboraram 
para a viabilização deste seminário

SAÚDE AMBIENTAL 
SAÚDE DO TRABALHADOR DA ÁREA DE SAÚDE

UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS

Celia Wada
celia@consultevida.com.br

mailto:celia@consultevida.com.br�
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