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8. Gestão de Resíduos Especiais 

Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



T 

Geradores de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

     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.  

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



T 

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;  

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



T 

Classificação de Resíduos de Serviços de Saúde   

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

IBAMA 

Instrução Normativa n.º 13/2012 - 

Publica a Lista Brasileira de Resíduos 

Sólidos, 

ANVISA 

Resolução – RDC/ANVISA nº 306/ 2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

CONAMA 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 358,/2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

ABNT 

ABNT NBR 1280816 Resíduos de serviços de 

saúde — Classificação 

18 01 Resíduos com a possível presença 

de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de 

infecção 

GRUPO A Resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características, 

podem apresentar risco de infecção. 

GRUPO A: Resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características de 

maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. 

Biológico Resíduos que, por suas características de 

virulência, infectividade ou concentração de 

patógenos, podem apresentar risco à saúde pública 

e ao meio ambiente, conforme definido na ABNT 

NBR 12807. 

18 02 Resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, 

dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade 

GRUPO B Resíduos contendo substâncias químicas 

que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

GRUPO B: Resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de infl amabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade. 

Químico Resíduos contendo substâncias químicas 

que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, devido às características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade, conforme ABNT NBR 10004. 

18 03 Materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionuclídeos: 

GRUPO C Quaisquer materiais resultantes de 

atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas do CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista. 

GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de 

atividades humanas que contenham radionuclídeos 

em quantidades superiores aos limites de 

eliminação especificados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais 

a reutilização é imprópria ou não prevista 

Rejeito radioativo Materiais contaminados com 

radionuclídeos gerados em estabelecimentos de 

serviços de saúde. 

GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco 

biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco 

biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares. 

Comum ou sem risco à saúde pública: Resíduos 

que não apresentem risco biológico, químico, 

radioativo ou perfurocortante. 

18 04 Materiais perfurocortantes ou 

escarificantes: 

GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou 

escarificantes, 

GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarifi 

cantes 

Perfurante e cortante:Materiais utilizados na 

assistência à saúde, capazes de causar lesões por 

corte, escarificação ou punctura. 



Normas da ABNT de RSS 

Normas Objetivo Situação 

ABNT NBR 12807:2013 - 

Resíduos de serviços de saúde 

- Terminologia  

Esta Norma define os termos empregados 

em relação aos resíduos de serviços de 

saúde 

Publicada em 

19/04/2013 

ABNT NBR 12809:2013 - 

Resíduos de serviços de saúde 

- Gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde 

intraestabelecimento 

Esta Norma estabelece os procedimentos 

necessários ao gerenciamento 

intraestabelecimento de resíduos de 

serviços de saúde  

Publicada em 

19/04/2013 

ABNT NBR 12808:2016 - 

Resíduos de serviços de saúde 

- Classificação 

Esta Norma classifica os resíduos de 

serviços de saúde quanto aos riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que tenham gerenciamento 

adequado 

Publicada em 

14/04/2016 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



Normas da ABNT de RSS 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Normas Objetivo Situação 

ABNT NBR 12810:2016 - Resíduos de 

serviços de saúde - Gerenciamento 

extraestabelecimento – Requisitos 

Esta Norma estabelece requisitos para o 

gerenciamento extraestabelecimento de 

resíduos de serviços de saúde. 

Publicada em 

14/04/2016 

 

ABNT NBR 16457:2016 - Logística 

Reversa de Medicamentos Descartados 

pelo Consumidor - Procedimento 

Esta Norma estabelece requisitos 

para Logistica Reversa de Medicamentos 

Descartados pelo Consumidor– Procedimento  

Publicada em 

06/09/2016 

ABNT NBR 13853:1997 - Coletores para 

resíduos de serviços de saúde 

perfurantes ou cortantes - Requisitos e 

métodos de ensaio 

Esta Norma fixa as características de coletores 

destinados ao descarte de resíduos de serviços 

de saúde perfurantes ou cortantes 

Em revisão 

ABNT NBR 14652:2013 - Implementos 

rodoviários - Coletor-transportador de 

resíduos de serviços de saúde - 

Requisitos de construção e inspeção  

 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos 

de construção e de inspeção dos coletores-

transportadores rodoviários de resíduos de 

serviços de saúde do grupo A. 



T 

Manejo 

 

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus  

aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, 

incluindo as seguintes etapas:  

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



Manejo de  RSS 
Minimização 

(Redução, Reutilização e  

Reciclagem) 

Contratação 

(revisão dos processos de compras 

Revisão dos contratos 

Disponibilidade de tecnologia) 

Gerenciamento Intra-estabelecimento 

Geração 

Classificação 

Segregação 

Acondicionamento 

Tratamento intra Coleta interna 

Armazenamento externo 

Armazenamento  

temporário 

 

transporte interno 

 coleta de esgoto 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



Manejo de RSS 

Gerenciamento Extra-estabelecimento 

Coleta externa 

Trasporte externo 

Tratamento externo 

Transbordo 

Disposição final 

Resíduos tratados 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 



 

    Consiste na separação dos resíduos no momento e local 
de sua geração, de acordo com as características físicas, 
químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 
envolvidos. 

 

Geração e Segregação 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste no ato de embalar 
os resíduos segregados, em 
sacos ou recipientes que 
evitem vazamento e 
resistam às ações de 
punctura e ruptura. A 
capacidade dos recipientes 
de acondicionamento deve 
ser compatível com a 
geração diária de cada tipo 
de resíduo.  

Acondicionamento 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Acondicionamento 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo 
dos RSS. 

A identificação atende aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da 
ABNT. 

Identificação 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste no traslado dos 
resíduos dos pontos de 
geração até local destinado 
ao  armazenamento 
temporário ou armazena-
mento externo com a 
finalidade de apresentação 
para a coleta.  

Transporte interno 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 
acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, destinados à 
apresentação para a coleta externa.  

Armazenamento interno dos RSS 
Armazenamento externo dos RSS em 

carros. 

Armazenamento  

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa 
de coleta, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 
coletores. 

Armazenamento externo 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Coleta  externa 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 
características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o 
risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 
ambiente. Os sistemas para o tratamento de resíduos de serviços de saúde 
devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 
CONAMA 237/97. 

Tratamento de RSS 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 



Aterro sanitário 

  

Vala Séptica Aterro Industrial 

Disposição no solo 

                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Fotos extraídas de site 
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                                                                          Há riscos no manejo de resíduos de serviços de saúde? 

Riscos associados ao manejo 

Intra-
estabelecimento 

Extra-
estabelecimento 

Risco Ambiental 

Toda a população 

Risco Ocupacional 

 
 

Poluição Ambiental 
-Organismos patógenos 
-Produtos químicos tóxicos 
- Explosões 
- Lesões 
-Radiação 
- Contaminação das águas 
- Áreas Contaminadas 

 
 

 
 

Infecções Hospitalares 
  - HIV 
 - Hepatite B 
 - Tubeculose 
 - Tétano    
 - Pneumonia 
 Intoxicações exógenas 

 
 

Profissionais da saúde 
Pacientes 

Terceirizados 

 
 
 

- HIV 
- Hepatite B 
- Respiratória 
- Tétano 
-Cutânea 
- Intoxicações exógenas  
 

 
 

Profissionais da coleta externa e 
do tratamento 

Catadores 



 
 
 

Muito Obrigado! 
Roseane M. Garcia Lopes de Souza 

 
Fone/Fax: (0xx11)3814-1872 
ctrsolidos@abes-sp.org.br 

                                             

roseanesouza@hotmail.com  
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