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RESUMO
 

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, 2017. 126 f. Dissertação em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, Faculdade de 
Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

A obrigatoriedade e responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde atribuídas a todo gerador é legitimada pelo impacto advindo da periculosidade dos 
mesmos à saúde humana e ao ambiente.  Esse fato impõe que o gerador elabore seu 
plano de gerenciamento de resíduos e crie instrumentos de prevenção de acidentes e de 
gestão desses resíduos. Escolheu-se como objeto deste estudo a Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, para análise do gerenciamento dos resíduos com 
foco, principalmente, na segurança ocupacional. O objetivo foi desenvolver modelo de 
Procedimento Operacional Padrão (POP), da geração ao descarte de cada grupo de 
resíduos gerados pelos laboratórios de ensino e pesquisa em saúde, na instituição 
estudada, como instrumento de gestão auxiliar e complementar ao respectivo plano de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, contemplando a normativa vigente 
relativa a resíduos, saúde, ambiente e segurança dos trabalhadores. O método envolveu a 
seleção de dois laboratórios para o estudo de caso, considerando os resíduos gerados. 
Para ambos foram realizados: a) identificação dos resíduos gerados e práticas utilizadas 
nas diferentes etapas do gerenciamento; e b) identificação dos riscos ocupacionais, por 
meio de revisão documental e entrevista com funcionários, com registro de campo e 
fotográfico. Os dados obtidos foram confrontados com a legislação e normas vigentes. 
Houve ainda participação em reuniões da Comissão de Gerenciamento de Resíduos e 
busca de informações junto a funcionários da instituição e do serviço de limpeza 
terceirizados. A análise possibilitou a proposição de um caderno contendo 11 POPs para 
9 distintos tipos de RSS, para os resíduos gerados nos laboratórios estudados, que 
contempla todos os tipos de resíduos gerados nos diversos laboratórios da instituição, 
além de dois POPs adicionais que tratam um da segurança e saúde do trabalhador e outro 
das disposições gerais relativas ao gerenciamento dos RSS. O conjunto de POPs 
proposto agregou as exigências normativas de interface vigentes e padronizou as 
práticas, rotinas e procedimentos nas diversas etapas do gerenciamento interno. O 
resultado do estudo nos dois laboratórios mais complexos possibilitou a elaboração de 
um caderno contendo POPs a serem aplicados a todos os 18 laboratórios da instituição. 
Os procedimentos organizados em um POP institucional para o setor contribuirá para a 
qualidade no processo de gerenciamento para reduzir a descontinuidade de práticas 
advindas da rotatividade de funcionários e a minimização dos riscos ocupacionais, 
melhorando a saúde e segurança do trabalhador do setor. 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos, Resíduos Sólidos, Resíduos Perigosos, 
Saúde do Trabalhador, Instituições Acadêmicas, Gestão da Qualidade, Técnicas de 
Planejamento, Procedimento Operacional Padrão, POP. 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

DOMINGUES, N. P. S. Management of residues from health services, educational 
institutions and research on health: Case study: Public Health Faculty – USP, 2017. 
126 f. Thesis on Environment, Health and Sustainability, Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, (Public Health Faculty, USP), São Paulo, 2017. 
 
The obligation and responsibility for the waste management from health services by 
every generating entity are validated by the impact proceeding from their hazardous 
effects on human health as well as the environment. Consequently, there is a demand for 
the generating entity to create tools for both accident prevention and management of 
such residues. The object being chosen for such case study is Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo (Public Health Faculty, USP) for the analysis of 
the management of such residues with main focus on occupational safety. The objective 
was to develop a model of Standardized Operational Procedure, SOP,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
from the phases of generation to discard of each of the groups of residues generated by 
educational and health research laboratories, in the institution studied, as a management 
tool aiming to aid, and complement the respective management plan of residues from 
health services, enforced by the law, which contemplates not only the obligations 
determined by the effective norm relative to the residues but also those relative to health, 
environment and safety of workers involved in the various phases of such management. 
The Method consisted on the selection of  two laboratories in the institution studied, 
taking into account the residues they generated. For both laboratories it was carried out: 
a) identification of the residues generated and the practices used in the various phases of 
the management; and b) identification of the occupational risks, by means of 
documentation revision and queries with the personnel, with field and photographic 
records. The findings were compared with the legislation and effective norms. In 
addition, there were meetings with the participation of The Waste Management 
Committee and collection of information from the institution personnel and outsourced 
cleaning service workers. The analysis enabled the elaboration of a notebook which 
contains 11 SOPs for 9 distinctive types of RSS for the residues generated in the studied 
laboratories - which contemplate all the types of residues generated in several 
laboratories of the institution; as well as two additional SOPs, whereby one focuses on 
safety and worker’s health, and the other on the general dispositions relative to the 
management of RSSs. The set of proposed SOPs added the effective norm interface 
requirements and standardized the practices, routines and procedures in the various 
phases of the internal management. The result of the study in the two most complex 
laboratories enabled the elaboration of a notebook which contains SOPs to be applied in 
all 18 laboratories of the institution. The procedures organized in an institutional SOP for 
the sector will contribute to the quality in the management process in order to reduce the 
discontinuity of practices originated in the turnover of worker,  as well as to the 
diminishing of occupational risks, improving the health and safety of the workers of the 
sector. 
Key words: Waste Management, Solid Waste, Hazardous Waste, Occupational Health, 
Schools, Quality Management, Planning Techniques, Standardized Operational 
Procedure, SOP. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Os serviços de saúde têm por determinação legal a obrigatoriedade de 

desenvolverem o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e 

envolver todos os colaboradores das instituições nas práticas recomendadas para cada 

tipo de resíduo (ANVISA, 2004). 

 No entanto, a pouca atenção dada pelo poder público às questões de 

saúde em geral repercute também no setor específico dos resíduos. (Diaz et al., 1997).  

A tomada de consciência da instituição, com a responsabilidade para com 

os resíduos gerados, é o primeiro passo importante para a defesa de uma política 

institucional de gerenciamento desses resíduos que conte também com o planejamento 

de recursos financeiros que viabilize esta gestão, tendo como princípios, a manutenção 

da saúde do trabalhador, da comunidade e a preservação do meio ambiente, envolvidas 

na questão do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 

Salienta-se que conforme a legislação vigente o gerador é legalmente 

responsável, tanto pelo gerenciamento interno de todos os resíduos gerados, (ANVISA, 

2004; CONAMA, 2005; BRASIL, 2010). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) define RSS como 

sendo aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde, e que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não 

tratamento prévio à sua disposição final (CONAMA, 2005). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) identifica os RSS 

como sendo todos aqueles 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, funerária e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamamento (tantopraxia e somatoconservação); serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulações; 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 (ANVISA, 2004). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os RSS em perigosos 

e não perigosos. Dentre os perigosos estão as seguintes categorias: infecciosos, 

patológicos, perfurocortantes, farmacêuticos, genotóxicos, químicos, com alta 

concentração de metais pesados, contêineres pressurizados e radioativos (WHO, 1999). 

Segundo DIAZ et al. (2008), para se desenvolver o gerenciamento 

adequado de resíduos tão diversificados é preciso que sejam consideradas a natureza, as 

características e o volume de cada tipo de resíduo gerado, para que possam ser 

desenvolvidas ações no sentido de minimizar os efeitos nocivos à saúde do homem e 

também possíveis impactos ambientais. 

A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2004), trata o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde como sendo um conjunto 

de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção e proporcionar 

aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro e de forma eficiente, visando à 

proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 

ambiente. 

A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 306/2004 

(ANVISA, 2004), dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de RSS e 

trazem diretrizes básicas para esse gerenciamento, incluindo as etapas de segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte, armazenamento, tratamento, coleta e 

disposição final, enquanto que a Resolução Nº 358/2005 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA, 2005), dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos RSS, 

subdividindo os resíduos em vários grupos, compreendendo: resíduos potencialmente 

infectantes, químicos, rejeitos radioativos, comuns e perfurocortantes. 

Complementando, a resolução conjunta SS/SMA/SJDC Nº 01/2004, entre 

a Secretaria de Estado da Saúde, do Meio Ambiente e da Justiça e Cidadania de São 

Paulo, classifica os resíduos animais e congêneres (SS, SMA, SJDC-SP, 2004). 

Essa classificação e tipificação dos RSS é importante para o correto 

gerenciamento dos resíduos, desde  a geração até a disposição final. 

A legislação de referência citada, classifica os resíduos nos Grupos A, B, 

C, D, E e F, caracterizados conforme segue: 
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Os resíduos do Grupo A, como sendo os resíduos biológicos e 

potencialmente infectantes, caracterizados pela possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco 

de infecção. 

Os resíduos do Grupo B são os denominados de resíduos químicos 

perigosos, caracterizados por conter substâncias químicas que podem representar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade. 

Os resíduos do Grupo C são os do tipo radioativos, caracterizados por 

materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites especificados pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEM) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Os resíduos do Grupo D são os denominados de resíduos comuns, 

caracterizados por não representarem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

Os resíduos do Grupo E, são caracterizados por resíduos de materiais 

perfurocortantes ou escarificantes. 

Por fim, os resíduos do Grupo F, são caracterizados por resíduos animais 

e congêneres, sendo compostos por resíduos que não pertençam aos Grupos A, B, C, D e 

E. Enquadram-se neste grupo: animais inteiros mortos naturalmente, submetidos à 

eutanásia, mesmo 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 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 (SS,SMA,SJDC-SP, 2004). 

Além disso, os serviços de saúde devem atender às condições previstas na 

Resolução RDC N.º 50/2002 (ANVISA, 2002) que dispõe sobre o regulamento técnico 

para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos de serviços de 

saúde. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

federal 12.305/2010, não trata especificamente dos RSS e de um modo geral prevê a 
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destinação ambientalmente adequada de todos os tipos de resíduos sólidos isentando do 

PGRSS apenas os geradores domiciliares. 

Estabelece a diferença entre resíduos e rejeitos. Define para o termo 

resíduo os materiais, substâncias ou objetos que não possuem mais valor para o seu 

proprietário, mas com potencial de uso para os outros; para o termo rejeito aqueles 

resíduos sólidos que foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação, restando à disposição final ambientalmente adequada. 

Segundo POSENATO e ZANETTI - RAMOS (2004), a biossegurança, 

por ter como princípios visar à manutenção da saúde do trabalhador e da comunidade, e a 

preservação do meio ambiente, está também envolvida na questão do gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde. 

A inter-relação da gestão de resíduos sólidos, biossegurança, qualidade e 

saúde ocupacional também é abordada por QUEIROZ, (2004), no trabalho sobre o centro 

de pesquisas René Rachou, aplicado a gestões que praticam ações de desenvolvimento 

sustentável, ressaltando a importância educacional e de capacitação dos colaboradores 

envolvidos no processo, no gerenciamento integrado.  

Algumas Normas Regulamentadoras também fazem interface direta com a 

questão da gestão de resíduos, as quais serão base para o estudo proposto. 

A pesquisa de toda esta legislação vigente visa angariar um referencial 

jurídico para avaliar os procedimentos atualmente empregados e propor melhorias dentro 

dos objetivos propostos.  

Neste sentido, são consideradas as NR seguintes: a NR-04 que estabelece 

a obrigatoriedade de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 

de Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho nas empresas privadas e públicas, nos órgãos públicos 

da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

A NR-05 que trata da constituição da Comissão interna de Acidentes 

(CIPA), com o objetivo de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. 

Outra Norma de fundamental importância neste estudo é a NR-06, que 
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considera Equipamento de Proteção Individual (EPI) do Trabalhador, todo produto ou 

dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

A NR-07 e a NR-09 estabelecem respectivamente a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação do Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional 

(PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), por parte de 

todos os empregadores que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.  

Vale mencionar também a NR-08, que estabelece os requisitos técnicos 

mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto 

aos que nela trabalham.  

Também se destaca a NR-15, que define as atividades e operações 

insalubres, principalmente aquelas nas quais os trabalhadores ficam expostos aos agentes 

químicos e biológicos, diretamente relacionados às questões de resíduos sólidos. 

Não menos importante, a NR-17 trata da ergonomia, estabelecendo 

parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho suficiente. 

A NR-23 trata da proteção contra incêndios, obrigando todo empregador a 

adoção de medidas de prevenção contra incêndios, seguindo a legislação estadual e as 

normas técnicas aplicáveis. 

Considerando o conforto nas instalações de trabalho aos trabalhadores, 

observa-se a NR-24 sobre as instalações sanitárias e de conforto nestes locais. 

Destaca-se ainda, a NR-26, que trata da sinalização de segurança e tem 

por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção 

de acidentes, identificando as canalizações empregadas e advertindo contra os riscos. 

Por fim, a Norma Regulamentadora, NR 32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde, dispõe, dentre as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, mais especificamente sobre a gestão de resíduos e a necessidade de capacitar de 

forma continuada todos os trabalhadores no que concerne à segregação, 

acondicionamento e transporte dos resíduos; definições, classificação e potencial de risco 
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dos resíduos; 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). 

Por outro lado, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) é um sistema de informação específico para acidente de trabalho com 

exposição a material biológico, e nele se poderão obter informações estatísticas relativas 

ao trabalhador da saúde. 

A mesma NR-32 dispõe ainda quanto às especificações, 

dimensionamentos e quesitos necessários para os materiais e locais compreendidos em 

todas as etapas da gestão de resíduos, incluindo segregação, acondicionamento, 

transporte, bem como tratamento e disposição final. 

No gerenciamento de RSS, ainda devem ser consideradas todas as normas 

técnicas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Deve-se considerar ainda, o Plano Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho (PLANSAT), (BRASIL, 2011), marco construído a partir do diálogo e da 

cooperação entre órgãos governamentais e representantes dos trabalhadores e dos 

empregadores que busca a aplicação pratica da Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho (PNSST), instituída pelo Decreto N.º 7.602, de 07 de novembro de 2011. 

Esta política tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador assim como, a prevenção de acidentes e de danos à 

saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da 

eliminação ou redução dos riscos nos ambientes laborais (BRASIL, 2011).  

Através deste embasamento legal e as demais abordagens citadas, esta 

pesquisa objetiva desenvolver um estudo sobre o Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde, na FSP, buscando contribuir com o desenvolvimento e 

implementação de sistema de gerenciamento de resíduos, no que concerne às disposições 

relativas à promoção da saúde dos trabalhadores da instituição. 

Dada esta classificação o presente estudo pretende abordar todas as 

categorias de resíduos geradas pelos dois laboratórios da FSP, selecionados para este 

estudo de caso, porém com prioridade nos resíduos ditos como perigosos potencialmente 



 
 

23 
  

infectantes e químicos, ou seja, focando na gestão dos resíduos do Grupo A, E, F e na 

sequência os pertencentes ao Grupo B e depois os demais. Esta prioridade foi 

estabelecida por considerar que os primeiros citados ainda são aqueles que no referencial 

bibliográfico ainda apresentam o maior número de acidentes nos ambientes de geração 

de RSS. 

Visando ao aprimoramento do gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde (RSS), gerados pela instituição e considerando a premente necessidade de 

busca pela qualidade nos procedimentos realizados relacionados a este, dada a 

responsabilidade inerente à instituição de ensino, pesquisa e formação profissional, a 

presente pesquisa propõe a análise deste gerenciamento, observando os riscos envolvidos 

na saúde ocupacional dos trabalhadores participantes da gestão dos RSS.  

A partir do referencial teórico e normativa vigente, especialmente face ao 

disposto pela Norma Regulamentadora NR – 32, que trata da Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e às 

demais Normas Regulamentadoras de interface, ressaltando a importância da gestão 

adequada para a redução dos riscos de doenças e de outros agravos na proteção, 

segurança e saúde do trabalhador, bem como da saúde pública e do meio ambiente. 

O estudo de caso na FSP selecionou dentre os 18 laboratórios existentes 

dentro da faculdade, dois destes, sendo os mesmos dedicados à pesquisa e ensino. Tem 

como objetivo geral a elaboração de instrumento de gestão através da proposição de 

procedimentos operacionais padronizados para cada grupo distinto de RSS gerado por 

esses laboratórios, visando à melhoria do gerenciamento destes, a prevenção de acidentes 

e a proteção a saúde dos trabalhadores que atuam neste processo. 

Espera-se que a padronização dos procedimentos contribua na capacitação 

de todos os profissionais relacionados com o gerenciamento dos RSS, na melhoria das 

práticas com a minimização de riscos à saúde e a segurança, tanto do próprio trabalhador 

envolvido como de toda comunidade e do ambiente. 

A dissertação está estruturada segundo os capítulos abaixo: 

O capítulo 1 apresenta a contextualização composta da breve revisão da 

literatura referente à segurança e saúde do trabalhador, assim como sobre resíduos de 

serviços de saúde e a caracterização da instituição estudada, a Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. 
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O capítulo 2 expõe os objetivos, geral e os específicos. 

O capítulo 3 descreve os métodos utilizados para o alcance dos objetivos 

pretendidos. 

O capítulo 4 apresenta os resultados do estudo de caso realizado, contando 

com a caracterização dos laboratórios selecionados tanto na parte física quanto às 

atividades por eles desempenhadas, tipos de resíduos gerados, fluxos, riscos 

ocupacionais associados e as discussões que permearam o desenvolvimento deste estudo 

com base na revisão da literatura. Resultou no caderno de POPs. 

Por fim o capítulo 5 traz as considerações finais e as conclusões e da 

pesquisa. 

Como partes integrantes deste trabalho ainda incluem-se as referências 

utilizadas para o embasamento do estudo realizado, os apêndices A, (Check List, modelo 

de instrumento desenvolvido para levantamento de dados junto ao SESMT), B (Plantas 

de implantação, layout e de cada um dos fluxos de resíduos gerados pelo laboratório de 

flebotomíneos), C (Plantas de implantação, layout e de cada um dos fluxos de resíduos 

gerados pelo laboratório de micronutrientes), D (Caderno de POPs) e por último o Anexo 

A (Cópia da Portaria ATAD/12/2014 que instituiu a CGRSS na FSP). 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

1.1       REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1.1    A problemática da segurança e saúde do trabalhador 

 

Historicamente a Revolução Industrial foi um marco nas questões que 

permearam as relações de trabalho e as preocupações com os trabalhadores. Antes deste 

período encontram-se poucas observações sobre a saúde dos trabalhadores e seu 

ambiente de trabalho (FUNDACENTRO, 2004).  

Anterior a esta época, a grande obra é do médico Bernardino Ramazzini, 

De Morbis Artificum Diatriba, publicado em Modena, na Itália, no ano de 1700. 

Originalmente em latim e traduzido para o português como As Doenças dos 

Trabalhadores, caracteriza-se como precursora da Higiene Ocupacional e verdadeiro 

tratado pioneiro da medicina ocupacional. 

Ramazzini descreve neste livro as doenças dos trabalhadores de mais 50 

ocupações da época e apresenta cuidados que diminuiriam em muito os fatores de riscos, 

pois ele acreditava que o ambiente do trabalho afetava a saúde do trabalhador, 

relacionando, por meio das investigações, doenças e tipos de trabalho, bases da Higiene 

Ocupacional. Foi imortalizado mundialmente como o pai da medicina do trabalho e teve 

grande influência no futuro da Saúde Pública (RAMAZZINI,1995). 

A Higiene Ocupacional surgiu historicamente na Europa como uma 

subdisciplina da Medicina. 

Outro marco histórico foi a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que 

fez emergir estudos diante de novos problemas, como o da exposição ao chumbo nas 

indústrias de munição. 

No aspecto regulatório, sabe-se que, em 1802, a Inglaterra introduziu uma 

multa para controlar as condições de trabalho chamada Lei da Saúde e Moral dos 

Aprendizes. 

No decorrer da história, a legislação tanto internacional como nacional 

tem avançado significativamente, no sentido de garantir a segurança e saúde dos 
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trabalhadores em suas atividades laborais. 

Em 1919, é criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como 

parte do Tratado de Versalhes que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, acreditando 

que a paz universal e permanente, somente pode estar baseada na justiça social. 

O Brasil está entre os membros fundadores da OIT que é a responsável 

pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi outro grande marco histórico 

e interrompeu temporariamente os trabalhos da OIT, que entre 1919 e 1939 chegou à   

instituir 67 convenções e 66 recomendações. 

Ao final da guerra, em 1945, nasce a Organização das Nações Unidas 

(ONU), objetivando o diálogo entre as nações e vinculada a ela, em 1948, é criada a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estabelecendo políticas de saúde aos 

trabalhadores. 

A partir daí foram iniciados estudos conjuntos da OMS e da OIT até o 

novo modelo de atuação denominado Saúde dos Trabalhadores. 

No Brasil, no início do século XX, em virtude das doenças que 

acometeram os trabalhadores nos portos e na construção de ferrovias, Oswaldo Cruz 

realizou estudos e trabalhos voltados ao combate às epidemias de doenças infecciosas 

relacionadas com o trabalho. 

Durante o processo de industrialização brasileira, as más instalações e 

condições de trabalho, somadas às influências dos movimentos trabalhistas na Europa e 

nos Estados Unidos, originaram a primeira Lei sobre Acidentes de Trabalho, Decreto 

Legislativo no. 3.754, de 15/01/1919 (BRASIL, 1919).  

Em 1943, foi promulgada a legislação do trabalho, constituindo a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto Lei no. 5452, de 01/05/1943, pelo 

presidente Getúlio Vargas, que incluía um capítulo sobre Higiene e Segurança do 

Trabalho, definindo higiene e segurança do trabalho como parte da atuação do 

Ministério, Indústria e Comércio e retirando as atribuições da Saúde Pública. 

Em 1966, a exemplo de outros institutos de pesquisa da área da Saúde 

Ocupacional existentes no mundo, nasce a Fundação Centro Nacional de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), pela Lei no. 5.161 de 21/10/1966, 

com sede em São Paulo, destinada a realizar estudos e pesquisas pertinentes à Segurança, 
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Higiene e Medicina do Trabalho, em consequência da preocupação governamental com 

os índices crescentes de acidentes durante o processo de industrialização nos anos 1960. 

Desde a sua criação, o Ministério do Trabalho investiu fortes esforços na 

formação de profissionais na área da saúde e segurança do trabalho e produziu diversos 

trabalhos práticos, direcionados à regulamentação e à fiscalização dos dispositivos 

relativos à legislação. 

As Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), aprovadas pela Portaria N°. 3.214, 8 de junho de 1978, também conhecidas 

como NRs, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios 

relacionados à segurança e medicina do trabalho. 

Com as Normas Regulamentadoras, surgem, dentre outros, o Programa de 

Controle Médico Ocupacional (PCMSO), preestabelecido pela NR-07 (PPRA), o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-09 e a norma NR-32, específica para 

Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

Usamos a palavra risco constantemente, como risco do acidente, risco de 

dar errado, o risco iminente, o risco é o de representando a chance de algo acontecer 

relacionada com um efeito que sugere proteção.  

A Occupational Health and Safety Assessment Services, 18001 (OHSAS 

18001), (BRITISH STANDARD INSTITUTION – BSI, 1999), define perigo como 

sendo uma fonte ou situação potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos 

à saúde, prejuízos à propriedade, prejuízos ao meio ambiente do local de trabalho ou uma 

combinação entre eles.  

O termo risco é descrito por esta mesma norma pela combinação de 

frequência, ou probabilidade e das consequências da ocorrência de situação de perigo 

específica. 

Os riscos são caracterizados pelos respectivos agentes de riscos que 

podem provocar danos à saúde ocupacional dos trabalhadores e que são tradicionalmente 

divididos em cinco classes: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de 

acidentes (COSTA, 2010). 

As Normas Regulamentadoras do MTE (BRASIL, 1994) consideram 

riscos ambientais para o trabalhador os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 
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tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores. Somam-se a 

esses ainda, os riscos representados pelos agentes ergonômicos e de acidentes. 

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o 

infrassom e o ultrassom (BRASIL, 2005). 

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos 

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, 

possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão 

(BRASIL, 2005). 

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros. 

A NR-32, (BRASIL, 2005) considera risco biológico a probabilidade da 

exposição ocupacional a agentes biológicos e consideram agentes biológicos os 

microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; 

as toxinas e os príons.  

Consideram-se agentes ergonômicos quaisquer fatores que possam 

interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou 

afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo 

excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc. 

(COSTA, 2010). 

Consideram-se agentes de acidentes qualquer fator que coloque o 

trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e 

psíquico. São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, 

probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento 

inadequado, etc. (COSTA, 2010). 

As Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) são a base para os 

bancos de informações sobre acidentes no Brasil que norteiam as estratégias de avaliação 

e promoção da saúde dos trabalhadores. 

Acidentes de trabalho, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213, publicada 

em 24 de julho de 1991, são aqueles que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço 
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da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente. 

A pesquisa de SALLES et al. (2009) analisou registros de acidentes com 

os trabalhadores da saúde, no período de 2002 a 2006, e apontou que 52% deles se 

referiam a acidentes ocorridos no manuseio de resíduos, indicando que o gerenciamento 

adequado dos resíduos pode contribuir significativamente para a redução da ocorrência 

de acidentes de trabalho, especialmente daqueles provocados por perfurocortantes, 

expondo o trabalhador ao risco de infecção por vírus, como da AIDS e hepatites B e C, 

dentre outras. Deste total, a categoria de trabalhadores mais atingida é encabeçada pelos 

auxiliares de enfermagem (67,12%), seguidos dos auxiliares de limpeza (15,07%).  

O mesmo estudo se preocupou em levantar em que etapas do 

gerenciamento os acidentes ocorreram. Em 69,23% os acidentes ocorreram na etapa da 

segregação dos resíduos, em 23,08% na etapa de acondicionamento e em 7,69% dos 

registros de acidentes não foi possível identificar  a etapa específica.  

Também foi constatado na pesquisa de SALLES et al. (2009), aumento 

gradativo de notificações, principalmente nos anos de 2005 e 2006 e salientado que, 

além do descumprimento das normas de precaução ou à falta de equipamentos de 

proteção individual,  diversos foram os fatores que contribuíram para a ocorrência dos 

acidentes de trabalho, tais como: a falta de treinamento, inexperiência, indisponibilidade 

de equipamentos de segurança, cansaço, repetitividade de tarefas, dupla jornada de 

trabalho, distúrbios emocionais, excesso de autoconfiança, qualificação profissional 

imprópria, falta de organização do serviço, trabalho em turnos, desequilíbrio emocional 

na vigência de situações de emergência, negligência de outros, carga de trabalho e as 

características próprias da crescente concentração de tecnologia de alta complexidade 

realizado nas unidades hospitalares. 

A tendência à terceirização dos serviços de higiene e limpeza nos serviços 

de saúde representa outro fator de risco aos trabalhadores devido à maior rotatividade; 

menor produtividade; menores salários e à falta de comprometimento com a instituição, 

se contrapondo a um melhor controle de riscos por parte da administração do serviço de 

saúde quando esse serviço faz parte do quadro próprio. Revelou-se ainda a existência de 

falhas estruturais, documentação incompleta, deficiências quanto a medidas de 

biossegurança e na prevenção de acidentes, práticas operacionais inadequadas e à falta 
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de ações isoladas em decorrência do maior ou menor envolvimento dos gerentes em 

atender ao marco legal regulatório e às sugestões de melhorias formuladas pela 

pesquisadora.  

Segundo MOREIRA (2012), outros fatores determinantes para o melhor 

desempenho de gestão dos RSS são: vontade política e tomada de decisão, 

disponibilidade de recursos humanos e econômicos, informação, capacitação e a 

integração de todos os envolvidos. 

 

1.1.2. Os resíduos de serviços de saúde 

 

A periculosidade dos resíduos de serviços de saúde e os riscos por eles 

representados obrigam que seu gerador crie instrumentos de prevenção de acidentes ao 

ser humano e ao meio ambiente, sendo este o seu papel esperado por toda a sociedade. 
Como descrito por An et al.(1999), [...]. Os trabalhadores, diretamente 
envolvidos com os processos de manuseio, transporte e destinação final 
dos resíduos, formam outra população exposta. A exposição se dá 
notadamente: pelos riscos de acidentes de trabalho provocados pela 
ausência de treinamento, pela falta de condições adequadas de trabalho 
e pela inadequação da tecnologia utilizada à realidade dos países em 
desenvolvimento; e pelos riscos de contaminação pelo contato direto e 
mais próximo do instante da geração do resíduo, com maiores 
probabilidades da presença ativa de microrganismos infecciosos. 
 

A Saúde do Trabalhador é uma área da saúde pública que tem por objetivo 

estabelecer relações entre o trabalho e a saúde, promovendo a proteção da saúde, por 

meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos nos ambientes e condições de 

trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação da assistência 

aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de forma integrada (BRASIL, 2001). 

A subnotificação e a baixa informação sobre os acidentes e doenças 

ocupacionais relativas aos envolvidos com a gestão dos RSS, bem como a periculosidade 

e riscos inerentes ao setor, somados à diferença entre o marco regulatório prescrito e as 

práticas realizadas, são os principais fatores motores dessa pesquisa e que influenciaram 

na realização do estudo proposto. 

O breve panorama histórico introdutório mostra a constante preocupação 

com a Segurança e Saúde do Trabalhador e a criação progressiva das regulamentações 
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asseguram a implantação de práticas inerentes à área. 

Porém pode-se pressupor que apesar dos inegáveis avanços regulatórios 

das últimas décadas e do imenso arcabouço teórico e legal que permeiam as questões da 

saúde do trabalhador e especificamente o setor de resíduos sólidos, as práticas realizadas 

mantém um abismo a ser transposto por todos os atores desse cenário. 

Segundo MOREIRA, (2012), tanto no Brasil, como em outros países em 

desenvolvimento, as exigências legais com respeito ao gerenciamento dos resíduos ainda 

não estão sendo cumpridas criteriosamente pelos serviços de saúde. A pesquisadora 

concluiu em seu estudo sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que o 

marco legal-regulatório existente, mesmo que específico, não é suficiente para garantir a 

melhoria na gestão dos RSS, e quer tanto o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGRSS, como também o apoio técnico, não são suficientes para 

aprimorar esta gestão. 

Conforme RISSO (1993), o inadequado manejo dos RSS pode contribuir 

para o agravamento das infecções hospitalares e colaborar para o aumento do risco 

ocupacional, ambiental e de saúde pública, visto que poderão ser afetados funcionários 

pacientes e notadamente aqueles encarregados do manuseio dos resíduos dentro e fora 

dos estabelecimentos geradores. 

Para, Naime et al. (2004), com um efetivo gerenciamento, é possível 

estabelecer, em cada etapa do sistema,(geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

transporte, armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos), manejo seguro, 

por intermédio de equipamentos adequados aos profissionais envolvidos, inclusive 

quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que são indispensáveis 

no caso. 

Segundo An, Englehardt, Fleming e Bean (1999), há poucos estudos 

epidemiológicos sobre a saúde dos trabalhadores dos sistemas de gerenciamento de 

resíduos sólidos municipais, mesmo em países desenvolvidos. 

De acordo com MOREIRA, (2012), os riscos biológicos são frequentes 

fatores de periculosidade e insalubridade nesse ambiente de trabalho, sendo mais 

frequentemente estudados acidentes que ocorrem durante o manuseio de materiais e 

dispositivos pelo corpo de enfermagem, do que os que decorrem da manipulação de 

resíduos, sugerindo que estudos devam ser dirigidos nesse sentido. 
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O estudo de CORREIA et al. (2002) evidenciou que 11,27% dos 

procedimentos envolvendo perfurocortantes e registrados com acidentes ocupacionais, 

ocorreram durante a coleta dos resíduos. Acrescenta que o tema merece continuar sendo 

investigado e divulgado, visando, desta forma, o desenvolvimento de uma consciência 

crítica nos trabalhadores da área da saúde. 

Para GRUBBA et al.  (1992), em se tratando dos profissionais que lidam 

com resíduos infectantes, o risco é aumentado pelo contato direto o quê justifica que 

medidas sejam tomadas para se evitar doenças ocupacionais ou acidentes. 

Conforme SHINZATO et al. (2010), a maioria dos acidentes com RSS 

detectado em seu estudo correspondia a lesões por agulhas e outros materiais 

perfurocortantes. Os autores identificaram em análise preliminar de riscos voltada aos 

riscos biológicos, que em alguns locais a coleta interna acontecia apenas uma vez por 

semana, aumentando o tempo de exposição das pessoas a tais resíduos potencialmente 

infectantes. Além disso, também foram encontrados recipientes improvisados e 

impróprios para o descarte de resíduos perfurocortantes, o que pode levar aacidentes que 

acarretavam riscos biológicos para quem manipulava tais materiais, assim como a falta 

de recipientes apropriados para a correta segregação dos RSS dos diferentes grupos, 

resultando no descarte conjunto de todos os resíduos em único recipiente. 

A legislação brasileira descreve que ao misturar resíduos potencialmente 

infectantes com resíduos comuns, a quantidade de resíduos potencialmente contaminados 

por microrganismos nocivos à saúde é aumentada, devendo ser tratados como se fossem 

infectantes (BRASIL, 2004). 

MACHADO (2004) cita que 90% dos acidentes que ocorrem em unidades 

prestadoras de serviços de saúde em todo mundo são causados por materiais 

perfurocortantes e que desses, 70% eram constituídos por agulhas contaminadas. 

Segundo a pesquisadora são mais de 6.500 hospitais integrantes da rede SUS (Sistema 

Único de Saúde). Revela ainda que 50% dos hospitais visitados possuíam o PGRSS, 

porém muito poucos que os colocavam em prática. 

Segundo SALLES et al. (2009), na área da saúde em comparação com 

outras áreas, ocorreu um incremento nos acidentes de trabalho, o que representa sério 

problema para a saúde pública e para a economia de um país, exigindo assim mais 

investigações e intervenções, para prevenir ou minimizar tais ocorrências. 
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SALLES (2009) ressalta ainda que profissionais da área de apoio como 

higiene e os que diretamente manipulam resíduos são expostos a riscos ocupacionais na 

manipulação de materiais potencialmente contaminados, como os materiais biológicos, 

químicos e perfurocortantes merecendo, portanto, cuidados específicos. 

SALLES (2009) refere a subnotificação de acidentes como um problema 

para que se conheçam melhor os riscos a que são expostos os profissionais da saúde, bem 

como fatores associados e a inexistência de um sistema de vigilância de acidentes de 

trabalho com material biológico envolvendo RSS. 

Os mais diversos setores da sociedade atual, frente à inserção no processo 

de globalização, às exigências mercadológicas e aos processos de desenvolvimento 

cultural e socioeconômico do país, têm buscado o desafio de alcançar a excelência na 

qualidade e, da mesma forma, as unidades assistenciais de saúde.  

Para tanto, vários estabelecimentos de saúde vêm almejando também os 

certificados da International Organization for Standardization, das normas de qualidade 

(ISO-9000), que pretendem, por meio da introdução do gerenciamento da qualidade 

numa visão sistêmica, assegurar requisitos e procedimentos que possam oferecer 

serviços que atendam às exigências de qualidade na área de saúde e segurança do 

trabalhador. 

Padrões de qualidade estão sendo cada vez mais requisitados não só pelo 

mercado competitivo, mas também por toda sociedade, incluindo órgãos de fiscalização.  

Nesta tendência irreversível de busca pela excelência e pela qualidade 

total, tem-se visto a necessidade de implementar sistemas de gestão integrada da 

qualidade, que contemple também os aspectos de saúde do trabalhador, biossegurança e 

meio ambiente, envolvidos nas diversas atividades realizadas em instituições de saúde. 

Estas serão a base referencial do estudo de caso aqui proposto, para a 

verificação das situações de riscos dos trabalhadores envolvidos no gerenciamento dos 

RSS na FSP. 

 

1.2          A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo foi criada a 

partir do antigo Laboratório de Higiene, originado em 09 de fevereiro de 1918, através 
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de convênio assinado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Rockefeller, 

na época existindo como Cadeira da Faculdade de Medicina.  

Alguns anos depois, em 1922, o então Laboratório de Higiene foi 

desvinculado dessa Faculdade e recebeu a denominação de Instituto de Hygiene, sob a 

direção de Dr. Geraldo Horácio Paula Souza, já invocando uma visão multidisciplinar do 

tema higiene.   

Ao ser incorporado à USP, em 1938, o Instituto então foi denominado 

como Escola de Higiene e Saúde Pública (SÃO PAULO, 1938). 

A inovação do primeiro centro de saúde do país ter sido criado anexo ao 

Instituto de Higiene evidenciou a visão multidisciplinar que ainda permanece nos dias de 

hoje e serviu como modelo de referência para os estudantes do primeiro curso de 

especialização em Saúde Pública. O curso destacou-se pela multidisciplinariedade uma 

vez que não se destinava somente a médicos, mas também a engenheiros e outros 

profissionais sanitaristas. 

A primeira Graduação em Nutrição do país também foi outro curso 

pioneiro, criado pelo próprio professor Paula Souza em 1939, objetivando melhorar a 

saúde dos trabalhadores da indústria pela alimentação.  

Assim, a partir da década de 1950 a então Escola de Higiene e Saúde 

Pública da USP, integra papel fundamental nas ações de prevenções de doenças e 

controle de epidemias, tais como: fluoração da água, visando diminuir a incidência de 

cáries em crianças; estudo que possibilitou a iodação obrigatória do sal de cozinha e as 

pesquisas e ensino para o combate à tuberculose. 

 Após o regime militar e com a redemocratização do país, deu-se a criação 

de outras instituições de saúde pública e ocorreu uma reformulação da estrutura dos 

cursos devido à diminuição da demanda de sanitaristas. 

Entretanto houve a expansão da atuação em áreas especificas, como a de 

estatística, que forneceu dados importantes para estudos da OMS/OPAS e da saúde do 

trabalhador. 

Desde 1969 até os dias de hoje, a antes chamada Escola de Higiene recebe 

a denominação de Faculdade de Saúde Pública e possui dois cursos: o de Nutrição o de 

Saúde Pública, além de cursos de cultura e extensão e o Programa de Pós-graduação em 
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Nutrição e Saúde Pública, mantendo a tradição quanto o caráter multidisciplinar da 

instituição. 

Hoje a missão desta Faculdade de Saúde Pública-FSP, é de produzir e 

disseminar conhecimento e formar pessoas em saúde pública e em nutrição, por meio da 

pesquisa, ensino e extensão, contribuindo para a melhoria das condições de saúde da 

população e para a formulação de políticas públicas. 

Ainda permanece na atual fachada arquitetônica imponente do edifício 

principal desta Faculdade, a inscrição histórica “INSTITUTO DE HYGIENE”, 

transmitindo subliminarmente a tradição e a excelência em ensino e pesquisa da 

instituição (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fachada principal da FSP 

                     Fonte: imagens.usp.br - acesso em 01/07/2016 
 

 
O conjunto de edificações e as áreas ajardinadas da FSP têm assegurada 

sua preservação, resultante do processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT de 23 de 

abril de 2007 (USP, 2007). 
 

1.2.1      Caracterização Física 

 

A Faculdade de Saúde Pública, está localizada na Capital do Estado de 

São Paulo, à Avenida Dr. Arnaldo, 715, Pacaembu, São Paulo - SP, 01246-904 (Figura 

2). É formada por um complexo de seis edifícios próprios que totalizam 
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aproximadamente de 17.368 m2, construídos especialmente para as finalidades a que se 

destinam.  

 

Figura 2: Fotografia aérea da Faculdade de Saúde Pública 
Fonte: GOOGLE/2016, acesso em 01/07/2016 

 

A área pontilhada em vermelho na Figura 02 acima representa a área do parque 

de aproximadamente 2000 metros quadrados no qual a FSP está inserida. 

O fato da FSP estar inserida em área de tombamento pelo Condephaat implica 

na autorização prévia e aprovação deste órgão para qualquer projeto de reforma nos 

prédios que a compõem, evitando assim qualquer eventual descaracterização da 

estrutura. 

Tal tombamento insurge do reconhecimento como marco histórico da 

implantação do sistema de saúde pública no Estado de São Paulo que se estabeleceu na 

região desde o final do século XIX. 

A região considerada não povoada na cidade de São Paulo, localizada 

entre o sítio urbano original e o povoamento de Pinheiros, alta, iluminada, arejada e além 

do perímetro urbano, reunia os quesitos ideais que norteavam a urbanização higienista 
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desenvolvida pelos engenheiros sanitaristas da época. Neste período o conceito de 

salubridade estava baseada na “teoria dos miasmas” onde se acreditava que a infecção e 

a contaminação se produziam pelo ar parado e estagnado, (COSTA, 2002). Estes, 

influenciados pela medicina higienista orientavam as áreas de implantação das 

edificações de higiene e saúde para estas áreas influenciados pela busca da salubridade. 

O estudo de tombamento considerou além do valor arquitetônico do 

conjunto edificado na região, a contribuição histórica da medicina e da saúde pública a 

iniciada pela instalação dos serviços de saúde pública ali desde o século o final do século 

XIX, norteados pelos princípios higienistas (MIURA, 2014). 

Posteriormente englobada pelo crescimento da cidade, já no século XX, a 

expansão de edificações voltadas à saúde pública nesta região, definia um polígono 

atualmente delimitado pelas ruas Teodoro Sampaio, Oscar Freire e as Avenidas 

Rebouças e Doutor Arnaldo (MIURA, 2014). Este polígono é denominado de 

Quadrilátero da Saúde, onde também se encontra inscrita a área de implantação da FSP 

(Figura 2). 

A área de implantação geral da FSP é apresentada na Figura 3 com a 

demarcação do perímetro que a compõe e identificação de suas edificações por meio do 

acompanhamento de legenda correspondente a cada uma das edificações existentes. 

Dentre todas as edificações que compõem a FSP, contabilizam-se 

distribuídos nas mesmas, um total de 16 laboratórios de pesquisa e ensino pertencentes 

aos diversos departamentos de ensino e pesquisa da faculdade, além dos laboratórios 

pertencentes ao Centro de Saúde Dr. Geraldo Paula Souza, centro de saúde escola 

também pertencente à FSP.  
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Figura 3: Implantação geral com identificação dos prédios da FSP-USP 

 

LEGENDA 

 1 - Prédio Principal  

 2 - Prédio do CS - Dr. Geraldo de Paula Souza 

 3 - Prédio da Manutenção 

 4 - Prédio Anexo 

 5 - Prédio da Biblioteca 

 6 - Prédio da Creche 

 7 - Abrigo de Resíduos do Grupo – A+E+F, Infectantes 

 8 - Abrigo de Resíduos do Grupo – B, Químicos 

 9 - Abrigos de Resíduos do Grupo – D, Comuns e Recicláveis 

 10- Portaria 1 – Principal – Avenida Dr. Arnaldo no.715 

 11- Portaria 2 - Rua Teodoro Sampaiono.150 

 12 - Portaria 3 - Av. Dr. Arnaldo no. 925, CS. Dr. Geraldo de Paula Souza 

 13 - Composteira 
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A seguir é apresentado o quadro das áreas construídas que integram a FSP, 

identificadas por edificação existente. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1: Quadro geral de áreas dos Prédios da FSP 
 
 

Além desses a FSP ainda possui o Serviço Especial de Saúde que se localiza no 

município de Araraquara São Paulo, denominado SESA- Araraquara e o Posto Avançado 

em Pariquera-Açu que é uma base de campo em região da Mata Atlântica bastante 

conservada para pesquisas em entomologia médica.  

 

 

1.2.2      Caracterização Funcional 

 

Funcionalmente a FSP possui organização com diretoria própria. Tanto o SESA 

quanto o CS também possuem suas diretorias próprias, todos pertencentes à 

Universidade de São Paulo - USP. 

Área total do terreno: 24.365
Edifícios Pavimentos Áreas (m2) Totais (m2)

Subsolo 2.390
Térreo 2.380
1º Pav. 2.370
2º Pav 2.370
Térreo 500
1º Pav. 255
2º Pav 245

Subsoslo 1.052
Térreo 1.090
1º Pav. 1.160
2º Pav 1.160

Cobertura 180
Térreo 749
1º Pav. 627

Creche Térreo 470 470
Resturante Térreo 370 370
Composteira 50 50
Abrigo RSS - Grupo A 6 6
Abrigo RSS - Grupo B 3 3
Abrigo RSS - Grupo D 30 30
Portaria I 5 5
Portaria II 30 30
Portaria III 5 5
TOTAL de áreas 17.497

Centro de Saúde 1.376

QUADRO DE ÁREAS POR EDIFÍCIOS DA FSP

Principal

Anexo

Biblioteca 

9.510

1.000

4.642
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Além do centro de saúde, a FSP é composta basicamente por cinco 

departamentos de ensino e pesquisa e a biblioteca.  

 

São eles: 

• Departamento de Epidemiologia, (HEP) 

• Departamento de Saúde Ambiental, (HAS) 

• Departamento de Política, Gestão e Saúde, (HSP) 

• Departamento de Nutrição, (HNT) 

• Departamento de Saúde Ciclos de Vida e Sociedade (HCV)  

 

Estes departamentos possuem laboratórios específicos de ensino e pesquisa 

correspondente às suas atribuições e responsabilidades, conforme distribuídos e 

apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Distribuição dos laboratórios da FSP por departamento 

 
 

DEPARTAMENTOS ITENS LABORATÓRIOS
1 Tisiologia
2 Culicidiologia
3 Biologia Analítica 1
4 Biologia Analítica 2
5 Taxonomia
6 Flebotomíneos
7 Triatomíneos
8 Análises Biológicas
9 Qualidade do Ar e Ventilação

10 Físico Químico

11 Análises da Exposição Humana a Contaminantes Ambientais

Política, Gestão e Saúde (HSP) 12 Pesquisa em Saúde Pública
13 Bromatologia
14 Bioquímica e Propedêutica de Alimentos
15 Nutrição Humana
16 Micronutrientes

Saúde Ciclos de Vida e Sociedade (HCV) - -
17 Laboratório de Análises Clínicas
18 Laboratório de Análises Patológicas 

Assistência Médica
Dermatologia e DST
Odontologia
Farmácia

Epidemiologia (HEP)

Saúde Ambiental (HAS)

Nutrição (HNT)

CSGPS
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1.2.3.     Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

 
As atividades de pesquisa e ensino em saúde pública desenvolvidas pelos 

departamentos pertencentes à FSP e seus respectivos laboratórios, bem como no centro 

de saúde escola ligado à faculdade, propiciam a geração de resíduos de diversos tipos e 

categorias.  

Assim, as categorias de resíduos gerados pela FSP, segundo a RDC ANVISA nº 

306/2004, a Resolução CONAMA nº 358/2005 e Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 

01/2004, são pertencentes seguintes grupos: 

• Grupo A - Infectantes  

• Grupo B - Químicos 

• Grupo D - Comuns 

• Grupo E - Perfurocortantes 

• Grupo F – Carcaças de animais 

 

Não sendo gerados os resíduos pertencentes ao Grupo C, radioativos.  

Essa caracterização dos resíduos gerados é que faz da FSP, uma instituição 

geradora de resíduos de serviços de saúde (RSS), por gerar dentre eles, os resíduos 

pertencentes ao Grupo A – Infectantes, ao Grupo E – Perfurcortantes e ao Grupo F – 

Carcaças de animais, pois estes contam com a presença de agentes biológicos que por 

suas características de virulência ou concentração representam risco de infecção e 

contaminação. 

Esta caracterização na geração que pressupõe, conforme a legislação vigente 

(ANVISA/2004 e CONAMA/2005), o respectivo gerenciamento contínuo destes 

resíduos pela instituição e a obrigatoriedade na elaboração do Plano de Gerenciamento 

dos RSS. 

A NBR 10.004/2004classifica com referência aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, subdividindo-os em duas classes: classe I e classe II. 

Os resíduos classe I são denominados os resíduos sólidos perigosos e tratam-se 

daqueles que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente em função de suas 

propriedades químicas, físicas ou biológicas. Assim caracterizam-se, por possuírem uma 

ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade 

e patogenicidade.  
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Os resíduos pertencentes a classe II são denominados de não perigosos e estão 

subdivididos em classe II-A e classe II- B. 

A primeira refere-se aos não inertes por possuírem as propriedades de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água e a segunda refere-se aos 

inertes, por não apresentarem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, com exceção dos aspectos 

cor, turbidez, dureza e sabor.  

Isto posto, dentre os resíduos gerados na FSP, encontram-se aqueles 

caracterizados como resíduos classe I, perigosos, representando potencial risco a saúde 

do ser humano e ao meio ambiente. 

A legislação vigente obriga a elaboração e atualização contínua do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, (RDC ANVISA nº 

306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005), no entanto, identificou-se que a 

instituição não possui até o momento o respectivo PGRSS elaborado, tendo sido 

identificado apenas à existência de PGRSS exclusivo para o centro de saúde escola 

pertencente à faculdade, sendo ainda que este se encontra desatualizado, pois foi 

elaborado em 2008, e não sofreu desde então nenhuma atualização. 

Verificou-se que, além da ausência do PGRSS, também não existe na instituição 

procedimento padrão para a segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte 

interno, armazenamento, solicitação de coleta externa, enfim todas as etapas que 

compõem essencialmente o gerenciamento interno de resíduos da geração ao tratamento 

e disposição final. 

A ausência na institucionalização desses procedimentos padronizados retrata a 

necessidade de criação de instrumentos que auxiliem a gestão dos RSS na faculdade e 

possa fornecer subsídios para a elaboração do PGRSS e para as consequentes e 

sucessivas atualizações necessárias. 

A elaboração desta ferramenta de gestão visa implantar junto a todos os 

trabalhadores, próprios e terceirizados, envolvidos no processo, uniformidade nas 

práticas e rotinas do gerenciamento de todas as categorias de resíduos gerados pela 

instituição de forma segura, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação e 

normativa vigente, esclarecendo, orientando e padronizando o gerenciamento destes 

resíduos. 
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Considerando a periculosidade dos RSS gerados pela FSP e com o intuito de 

buscar a qualidade em todas as etapas do processo de gerenciamento dos resíduos e dos 

serviços prestados, com proteção à saúde e segurança do trabalhador, o presente estudo 

propõe o desenvolvimento de Procedimento Operacional padrão (POP) para cada 

categoria de resíduo gerado pela instituição, como um instrumento de gestão 

complementar e auxiliar ao PGRSS legalmente exigido. 

O Procedimento Operacional padrão (POP) trata de documento que explicita um 

roteiro de instruções sequenciais de procedimentos, contendo o detalhamento minucioso 

de todas as etapas de um processo, descrevendo os aspectos nele envolvidos tais como, 

os materiais e equipamentos a serem utilizados, a frequência de execução, as proibições, 

os cuidados a serem tomados para a realização de uma tarefa ou atividade de rotina, 

(repetitiva), definindo responsáveis por cada uma das etapas do processo, atualizações 

periódicas, assim como demais informações necessárias para a realização da mesma, 

sempre dentro do padrão de segurança e qualidade esperados. 

Esta ferramenta define-se como base para a garantia da padronização de tarefas, 

assegurando a estas e aos implicados no processo a prevenção de variações indesejáveis 

que infiram na segurança e na sua qualidade final. 

Espera-se que o POP seja um instrumento de gestão de fácil entendimento, de 

forma a facilitar o gerenciamento e fundamentalmente o trabalho de todos que se 

utilizam dele na rotina, minimizando a ocorrência de erros, desvios e variações na 

execução, permitindo a todos os envolvidos no processo saber como fazer, o que fazer e 

quando fazer, agregando segurança, qualidade e economia aos processos. 

Resumindo, POP é uma ferramenta de gestão que garante a qualidade e 

segurança do processo, independentemente da variação de turnos de trabalho, da 

rotatividade de trabalhadores, da mudança de dias de um para outro, em função das 

práticas, tecnologias, recursos, instalações, atividades e procedimentos. 

Por esse motivo esse tipo de instrumento é comumente utilizado pelos sistemas 

de gestão da qualidade, principalmente visando à certificação em qualidade cujo, 

procedimentos documentados e registros são requeridos pelas normas de gestão, NM-

ISO – 9001/2009, e no caso dos laboratórios também pela NM-ISO 17025/2006. 
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Aumenta-se a previsibilidade de seus resultados, minimizando as variações 

causadas por imperícia e adaptações aleatórias, independente de falta, ausência parcial 

ou férias de um funcionário. 

Os POPs devem ser aprovados, assinados, datados e revisados anualmente ou 

conforme necessário, implicando assim no comprometimento da alta gestão com a 

qualidade dos processos e também oferecendo condições para assegurar o desempenho 

na repetição, considerando as variações previstas ao longo do tempo.  

Visam à melhoria contínua através de feedbacks que ajudam na alimentação de 

dados para a atualização das metas, revisão do planejamento, aperfeiçoamento 

continuado, filosofia advinda do Toyotismo japonês, que superou o Fordismo norte-

americano iniciados nas produções industriais automobilísticas e depois implantados 

pela maior parte das indústrias nos países capitalistas. 

O Fordismo iniciado em 1913 por Henry Ford (1863- 1947) à frente da empresa 

que leva seu nome revolucionou os processos produtivos através da implantação de 

métodos de racionalização do trabalho, que permitissem atender ao potencial consumo 

de massa, aumentando a produção e baixando os custos do produto, antes fabricado 

quase que de forma artesanal por profissionais altamente especializados. (GOUNET, 

1999) 

Após a segunda guerra mundial e derrota japonesa, em 1945, o presidente da 

Toyota, KiiChiro Toyoda (1894/1952), declarou a necessidade da indústria japonesa se 

tornar competitiva à indústria americana sob o risco de sucumbir. Na busca pela 

eficiência o novo modelo japonês baseou-se e na experiência do modelo anterior, 

contudo usou a criatividade e pesquisa para conceber um modelo próprio do seu país. 

Assim, deu-se origem à nova organização de trabalho denominada de Toyotismo, 

implantada nas décadas seguintes de 1950 a 1970, na Toyota. 

Taiichi Ohno (1912/1990), considerado o pai do Toyotismo, foi por muitos anos 

vice-presidente da Toyota e, dentre suas principais características, introduziu o sistema 

“just in time”, que representa o conceito de produzir somente o necessário, na quantidade 

necessária e no tempo necessário; o sistema flexível de mecanização; a mão de obra 

funcional, educada, treinada e muito bem qualificada; gestão participativa: o uso de 

pesquisas de mercado; o controle de qualidade visual e com  ênfase a implantação da 

qualidade total em todas as etapas do processo produtivo (GOUNET/1999). 
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O novo sistema, em busca da qualidade total, contou com a colaboração do 

americano William Edward Deming (1900/1993), reconhecido durante a Segunda Guerra 

pela melhoria nos processos produtivos em seu país, ganhando destaque por sua 

contribuição ao Japão nos anos 1950, especialmente com a aplicação dos métodos 

estatísticos de gestão, tendo contribuído significativamente para o alcance da notoriedade 

do Japão pela qualidade de seus produtos. 

Dentre os novos métodos de gerenciamento voltados para a melhoria contínua e 

a qualidade total, destaca-se o denominado PDCA ou Círculo de Deming, como um 

caminho para se atingir as metas atribuídas aos processos. 

No círculo do PDCA ou Deming, P, quer dizer “Plan” em inglês, ou seja, 

“Planejar”; D quer dizer “Do”, “Executar” (executar o que foi estabelecido); C quer 

dizer “Check”, “Verificar” (verificar o que foi executado); e A quer dizer “Action” de 

Atuar (em função dos resultados).  

O modelo considera que existem dois tipos de metas: i) metas para manter; e ii) 

metas para melhorar 

Desta forma as metas padrão são atingidas por meio de operações padronizadas, 

que resultam em qualidade padrão, custo padrão, prazo padrão, etc. 

Apresenta-se assim representado à Figura 4, o círculo do PDCA, (Círculo de 

Deming). 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

          Figura 4: As etapas do ciclo PDCA ou  Ciclo de Deming 

          Fonte: www.navore.com.br 
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Relacionando o ciclo do PDCA a este estudo de caso de gerenciamento dos 

resíduos da FSP, o POP localiza-se no quadrante A (Action - Agir), no que se refere à  

padronização dos procedimentos, cujos resultados alimentam o P (Plan - Planejar), ou 

seja o PGRSS. 

A partir deste modelo surge então o conceito do Procedimento Operacional 

Padrão (POP), em inglês o mesmo que Standard Operation Procedure (SOP), ou 

Procedimento Padrão de Operação. 

Um POP é composto, principalmente, dos seguintes elementos: 

• Nome do procedimento; 

• Objetivo de aplicação; 

• Abrangência (locais de aplicação);  

• Passo a passo do procedimento, com a descrição sequencial de cada uma 

delas, contando também com da nomeação dos responsáveis por cada 

etapa por cargos e/ou funções e não nominalmente, já que estes estão 

sujeitos a mudança a qualquer tempo 

• Equipamentos e materiais envolvidos na tarefa; 

• Referência normativa, documental e bibliográfica. 

• Descrição das siglas citadas; 

• Previsão de revisão, devendo ser realizada ao menos anualmente. 

• Responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação do POP; 

 
O desenvolvimento de um POP pressupõe a transcrição cuidadosa pelo 

responsável pela  elaboração de tarefas rotineiras e não deve ser concebido através de 

cópias de procedimentos já elaborados por outras instituições devido às particularidades 

e especificidades de cada uma delas, devendo ser desenvolvido especialmente para 

àquela em pauta, ou seja, é específico. 

Para o desenvolvimento deste instrumento que se propõe para a FSP, focou-se 

nas áreas de laboratórios de ensino e pesquisa da faculdade por serem as áreas mais 

críticas quanto à geração dos resíduos sólidos de maior periculosidade dentro da 

instituição. 

Dentre os 16 laboratórios de ensino e pesquisa existentes na FSP, sem computar 

nesse total os laboratórios pertencentes ao centro de saúde escola da faculdade, 
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selecionou-se para este estudo de caso dois laboratórios, pelos mesmos representativos 

do total devido às categorias de resíduos perigosos gerados. 

O critério adotado para esta seleção tomou por base essencialmente a tipologia 

dos resíduos gerados pelos laboratórios e a periculosidade dos mesmos, visando à 

máxima abrangência de tipos de resíduos e abordagem da periculosidade potencial 

intrínseca aos resíduos biológicos e químicos.   
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2. OBJETIVOS 
 

 
 2.1  GERAL 

 
Analisar o gerenciamento interno de resíduos de serviços de saúde em 

laboratórios de instituição de ensino e pesquisa em saúde quanto às práticas utilizadas e 

riscos ocupacionais associados, com a finalidade de propor medidas para sua melhoria. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 
A. Elaborar diagnóstico do gerenciamento interno em laboratórios de ensino e 

pesquisa selecionados. 
 

B. Analisar os dados quanto à conformidade com a legislação e normas vigentes. 
 

C. Propor diretrizes e elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP), visando 
melhoria do gerenciamento para cada um dos resíduos gerados e a minimização 
dos riscos ocupacional identificados. 
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3. MÉTODOS 
 
 

Esta é uma pesquisa transversal e descritiva, desenvolvida como estudo de 

caso na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no município de São 

Paulo.  

A instituição foi selecionada devido à excelência em ensino e pesquisa em 

saúde pública no país, por ser geradora de RSS, além desta ter possibilitado à 

pesquisadora acesso aos laboratórios de pesquisa e aos dados relativos aos RSS desta 

instituição. 

Inicialmente foi realizada revisão da literatura e pesquisa documental para 

a contextualização da pesquisa e a caracterização da instituição e dos laboratórios 

estudados. 

Esta revisão ocorreu por meio de artigos científicos em periódicos na base 

de dados disponíveis, legislações, normas e sites da internet pertinentes, a fim de 

angariar um referencial teórico para entendimento da problemática atual da atenção à 

saúde do trabalhador envolvido no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Em seguida partiu-se para o levantamento de dados na instituição. 

 

3.1       DIAGNÓSTICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE  

            SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Para o levantamento de dados considerou-se de fundamental importância 

a tomada de conhecimento das instâncias já institucionalizadas e existentes na FSP que 

fazem interface com o GRSS, como também dos instrumentos já existentes na FSP e de 

interface com o gerenciamento, relacionados à gestão de riscos à segurança e saúde 

ocupacional dos trabalhadores envolvidos neste gerenciamento de RSS. 

Isto porque se julga que para o desenvolvimento do Procedimento 

Operacional Padrão (POP) proposto, tenham que ser considerados os instrumentos já 

existentes na instituição, assim como as características físicas, funcionais e as rotinas de 

funcionamento. 

Através da identificação dos instrumentos de gestão existentes na 

instituição pretende-se inter-relacioná-los através do POP, incentivando a aplicação dos 
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mesmos, melhorando a gestão e agregando valor ao novo modelo.  

Durante a investigação constatou-se existência da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS), já instituída na FSP desde 

2014 por meio da Portaria ATAD/12/2014 (ANEXO A), em atendimento à legislação 

vigente, em especial à Lei Municipal no. 13.478/2002, com a atribuição de: 

• Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), no âmbito da FSP. 

• Implantar e gerenciar o PGRSS 

Nesses termos, foi formalmente constituída a Equipe Executiva com a 

nomeação dos membros que a compõe. 

Dadas as atribuições desta CGRSS e considerando que o estudo proposto 

almeja incrementar o GRSS na FSP, optou-se por seguir com a investigação e o 

levantamento de dados utilizando-se de técnica de pesquisa participativa, com o 

envolvimento desta Comissão. 

Com a finalidade de otimizar as ações e o tempo deste levantamento, 

estabeleceu-se junto à CGRSS a sistemática de reuniões ordinárias mensais de junho a 

novembro de 2016, previamente programadas, com pautas pré-estabelecidas, contando 

com a participação dos membros oficialmente nomeados, de voluntários interessados 

pelo tema, de convidados das áreas de interface com o GRSS, cuja  participação foi 

considerada de fundamental importância, buscando a abordagem das questões a serem 

tratadas para a elaboração do pretenso instrumento de gestão, POP, e perspectivando a 

elaboração e implantação do PGRSS na instituição. 

Os membros que constituem a Comissão são representativos das diversas 

áreas da FSP, havendo ainda representantes da área administrativa, como também de 

cada um dos laboratórios existentes, áreas estas geradoras dos RSS na FSP. 

Esta representatividade facilitou o acesso às informações necessárias e o 

levantamento de dados para a elaboração do instrumento proposto, como também 

motivou os participantes, pelo envolvimento nos trabalhos e a democratização das 

informações durante o processo. 

A opção por esta abordagem participativa facilitou e proporcionou 

agilidade às ações no andamento dos trabalhos, sendo ainda que todo e qualquer avanço 

pôde ser efetivamente aplicado à realidade da instituição. 
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Além dos membros que compõem oficialmente a CGRSS, também foram 

convidados para participação contínua destas reuniões, o escritório regional do Serviço 

de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), do campus Quadrilátero 

Saúde Direito (QSD) e a Comissão Interna de Acidentes (CIPA), cujas competências 

fazem interface às atribuições da CGRSS quanto à prevenção de acidentes, gestão de 

segurança e saúde dos trabalhadores. 

Para as reuniões estabeleceu-se um cronograma prévio destas reuniões 

ordinárias por seis meses e aprovou-se esse cronograma junto a todos os membros que 

compõem a CGRSS. 

Obteve-se a aprovação da sistemática por unanimidade na CGRSS, 

garantindo assim, não só o início da investigação da situação atual de gerenciamento dos 

RSS na FSP, como também a sequência no desenvolvimento destes trabalhos com a 

elaboração de pautas pontuais, a cada uma das reuniões de acordo com o avanço e 

prioridade destas ações. 

Adotou-se encaminhar a pauta destas reuniões previamente a todos os 

membros e convidados para que cada participante pudesse se preparar antecipadamente 

com relação aos levantamentos de informações e assim melhor contribuir com as 

questões em pauta de forma a otimizar os trabalhos nas reuniões.  

Com a realização dessas reuniões ordinárias deu-se sequência ao 

levantamento da situação do gerenciamento de RSS, na unidade com a contribuição de 

seus membros e participantes e, em particular, dos laboratórios de ensino e pesquisa. 

Para a compreensão dos mecanismos de gestão da segurança e saúde do 

trabalhador na FSP tratou-se de conhecer a estrutura do SESMT, os instrumentos e as 

estratégias de gestão por ele utilizados na instituição, bem como da atuação da CIPA. 

Para o levantamento dos dados e informações relativas à segurança e 

saúde dos trabalhadores envolvidos no gerenciamento de RSS, tanto dos próprios quanto 

dos terceirizados, adotou-se a mesma abordagem participativa, ou seja, através do 

SESMT, utilizando-se de sua atribuição de gestão ocupacional estabelecidas por Norma 

Regulamentadora. Para a busca de dados junto ao SESMT foi elaborado, como 

instrumento de coleta de dados um check list (APÊNDICE A). 

Adotou-se na metodologia de análise preliminar de riscos a elaboração 

deste check list, (APÊNDICE A), aplicação e interpretação dos dados. Estes são 
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ferramentas de caráter qualitativo, muito utilizadas no gerenciamento de riscos, 

especialmente na fase de identificação dos riscos. 

Primeiramente o check list foi enviado para a equipe do SESMT-QSD 

para levantamento das informações e respostas as questões solicitadas. 

 O recebimento foi presencial, quando foi possível dirimir eventuais 

dúvidas e prestando-se os esclarecimentos que se fizeram necessários. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A FSP gera diferentes tipos de RSS em seus 16 laboratórios de ensino e pesquisa. 

O gerenciamento ocorre por categoria de RSS, independente do laboratório 

gerador. 

Alguns laboratórios são mais complexos, gerando mais de uma categoria de RSS.  

A metodologia utilizada para a pesquisa foi a de estudo de caso. 

Segundo Gil (2008), o método traz a possibilidade de estudar situações da vida 

real em profundidade, mantém a singularidade do objeto em estudo, descreve o contexto 

do local pesquisado, permite formular hipóteses, desenvolver teorias e explicar os fatores 

incidentes em situações que não permitam levantamentos e experimentos. 
“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 
um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado tarefa praticamente impossível mediante os outros 
tipos de delineamentos considerados”. (GIL, 2008, p.57,58) 

 

Como a proposta da investigação é envolver todas as categorias de RSS, a seleção 

da amostra de laboratórios a integrarem o estudo de caso considerou essa premissa. 

Assim foi selecionado o único laboratório que gera resíduos do grupo F, carcaças 

de animais para experimentação, Laboratório de Flebotomíneos e o Laboratório de 

Micronutrientes, que gera resíduos dos grupos A, B e E, com foco especial no fluxo dos 

resíduos químicos perigosos do grupo B, considerado na seleção pela alta periculosidade 

intrínseca à sua natureza. 

A periculosidade desses resíduos à saúde humana e ao meio ambiente, conciliado 

ao foco da pesquisa na segurança e saúde do trabalhador nas práticas e procedimentos 

relacionados ao gerenciamento dos RSS, justifica o presente estudo de caso. 
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Ambos os laboratórios, portanto, representam todos os demais e geram todas as 

categorias de |RSS gerados na FSP, conforme a premissa. 

Com esta seleção, considera-se que o modelo do instrumento proposto, (POP), 

possa ao final ser replicado para os demais laboratórios da instituição, contemplando 

todos os grupos de resíduos gerados na mesma. 

O diagnóstico do gerenciamento interno dos RSS nos dois laboratórios 

selecionados foi desenvolvido de acordo com as seguintes etapas e procedimentos: 

 

a) Identificação dos resíduos gerados e práticas utilizadas nas diferentes etapas do 

gerenciamento: foram utilizadas as técnicas de observação não participante com 

anotações em caderno de campo e registro fotográfico. A observação realizada 

norteou-se principalmente nas normas regulamentadoras do MTE, assim como 

nas resoluções RDC 306 (ANVISA, 2004) e a Resolução CONAMA Nº 358 

(CONAMA, 2005).  

 

b) Identificação dos riscos ocupacionais: foram utilizadas as técnicas de observação 

não participante dos indivíduos envolvidos no gerenciamento interno dos RSS, 

envolvendo observação visual, registro fotográfico e eventualmente algumas 

perguntas formuladas a esses indivíduos quanto ao atendimento das normas 

relativas à segurança e saúde do trabalhador. Contribui também nesta etapa a 

aplicação do check list, (Apêndice A).  

 

c)   A partir dos dados obtidos nessas etapas procedeu-se à análise quanto à 

conformidade com a legislação e normas vigentes, verificando-se o atendimento 

ou não aos requisitos legais- normativos.  

As etapas para conhecimento da organização físico espacial, 

organizacional, hierárquica e funcional com a identificação das áreas selecionadas no 

contexto da instituição, assim como os aspectos físicos, humanos e operacionais 

envolvidos nas práticas e procedimentos realizados na gestão de cada grupo de resíduos 

de RSS gerado nas áreas estudadas foram realizadas através da observação in loco. 

Para esse levantamento realizou-se vistorias sistemáticas, pela própria 

pesquisadora, nos laboratórios durante as rotinas de trabalho, acompanhando e 



 
 

54 
  

observando as práticas de gerenciamento desses resíduos e reconhecimento de todos os 

procedimentos implicados nessas rotinas, seguidas de registros fotográficos. 

Em ambos os laboratórios selecionados foi observado o fluxo dos resíduos 

gerados, que envolveu os Grupos A – Infectantes, B – Químicos, D – Comuns, E – 

Perfurocortantes, F – Carcaças de Animais Mortos, não sendo gerados resíduos do 

Grupo C – Radioativos. 

Essa seleção deve-se a serem estas as categorias de resíduos apontadas, na 

revisão bibliográfica efetuada, com maior índice de notificação de acidentes com 

trabalhadores envolvidos no gerenciamento de RSS. 

O levantamento destes fluxos em cada laboratório seguiu desde os pontos 

de geração até o local do abrigo externo localizado em área externa às edificações, mas 

ainda em suas dependências. 

Esse levantamento objetivou identificar: i) A área física de cada 

laboratório, respectivas dimensões e distribuição; ii) A caracterização funcional de cada 

laboratório gerador dos RSS em estudo; iii) A caracterização dos resíduos gerados por 

cada laboratório em estudo; iv) A caracterização dos fluxos de cada um dos resíduos 

gerados do ponto de geração ao ponto do respectivo abrigo interno final de cada grupo 

de resíduo em estudo; v) Representação gráfica desses fluxos, distintamente 

identificados. 
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4. RESULTADOS  
 

 

4. 1. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE CHECK LIST AO SESMT-QSD 

 

Assim, a análise dos dados deu-se a partir das conformidades e não 

conformidades apresentadas em relação às normativas e resoluções vigentes, com foco 

na saúde do trabalhador. 

Às respostas dadas às questões abordadas pelo check list aplicado ao 

SESMT - QSD atribui-se a seguinte avaliação: 

! NC = Não conformidade com normativa vigente  

! C = Conformidade com normativa vigente 

Seguem assim, as respostas dadas às perguntas do referido check list: 

• A FSP não possui PGRSS. 

! NC, (RDC ANVISA 306/2004, MTE/2005-NR-32, CONAMA 358/2005), 

• O médico do trabalho que dá apoio ao SESMT-QSD, pertence ao Centro de 

Saúde – Dr. Geraldo de Paula Souza, localizado no  campus da FSP. 

! NC, (NR-04, NR-32) 

• O escritório regional do SESMT - QSD, especifica com base no PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, os EPIs - Equipamentos de 

Proteção Individual, compra e fornece para os próprios funcionários da FSP. 

! C (NR-06, NR-32) 

• No caso dos funcionários terceirizados, estes ficam a cargo das contratadas.  

! C (NR-06, NR-09, NR-32)  

• O escritório regional do SESMT do campus do QSD não oferece treinamento e 

capacitação contínua sobre o uso de EPIs aos funcionários da FSP. 

! NC, (NR-06, NR-32) 

• O escritório regional do SESMT do campus do QSD não mantém registros sobre 

a entrega dos EPIs aos funcionários.  

! NC, (NR-06, NR-32) 

• Nem sempre os EPIs que são utilizados na FSP são certificados e adequados para 

cada atividade distinta das diversas etapas do gerenciamento dos RSS. 
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! NC, (NR-06, NR-32) 

• Não é citado nos contratos das empresas terceirizadas para limpeza e coleta 

interna de resíduos a necessidade de atendimento especificamente à NR-32. 

! NC, (NR-06, NR-32) 

• As questões relativas a gestão dos funcionários das empresas terceirizadas ficam 

a cargo dos gestores de contrato, mas não são informadas ao escritório regional 

do SESMT do campus do QSD. 

! NC, (NR-06, NR-32) 

• Não existe na FSP um local próprio e adequado para a higienização e lavagem 

dos contêineres, lixeiras, carros de transporte interno de RSS.  

! NC, (NR-32) 

• Não se  realiza a higienização completa dos mesmos na FSP.  

! NC, (NR-32) 

• Existe um abrigo para os resíduos infectantes, (Grupo A, E e F), do qual se 

utilizam tanto o CS-Dr. Geraldo de Paula Souza como a FSP.  

! NC, (NR-32) 

• Existe um abrigo provisório para os resíduos químicos, (Grupo B).  

! NC, (NR-32) 

• Existe um abrigo para os resíduos comuns, (Grupo D), tanto para os recicláveis 

quanto para os não recicláveis.  

! NC, (NR-32) 

• Existe PCMSO- Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, somente 

para os funcionários CLT da FSP. 

! NC, (NR-07) 

• Os exames periódicos dos funcionários da FSP não são realizados regularmente e 

não estão atualizados. A convocação para esses exames é realizada pelo DP- 

Departamento Pessoal da FSP. 

! NC, (NR-07) 

• Existe PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais na FSP e com a 

atualização anual, sendo que a última se deu em outubro de 2015. 

! C, (NR-09) 

• Nem todas as áreas de laboratórios da FSP possuem Mapas de riscos afixados e 
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atualizados.  

! NC, (NR-05) 

• A FSP possui projeto de prevenção de incêndios aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros, porém não possui AVCB.  

! NC, (NR-23) 

• A FSP possui brigada de incêndio formada, porém não está atualizada e treinada. 

O último treinamento o qual deveria ser anual conforme Instrução Técnica, IT-17 

do Corpo de Bombeiros ocorreu em 2013. 

! NC, (NR-23) 

• A mesma IT-17 recomenda a realização de Planos de Abandono semestrais, Na 

FSP, o último plano de abandono foi realizado em 08/2013. 

! NC, (NR-23) 

• São preenchidas pelo Departamento Pessoal - DP da FSP, as Comunicações de 

Acidente de Trabalho (CAT), se encaminhadas ao escritório regional do SESMT 

do campus QSD, que elabora a estatística de acidentes e encaminha a CIPA.  

! NC,(NR-23) 

• Não são realizadas análises de acidentes. 

! NC, (NR-07, NR-32) 

• O escritório regional do SESMT do campus QSD, não possui dado quanto de 

acidentes dos funcionários das terceirizadas pelos serviços de limpeza e coleta 

interna de RSS. 

! NC, (NR-07, NR-32) 

• O escritório regional do SESMT do campus QSD, não usufrui das estatísticas de 

acidentes em prol da diminuição dos acidentes na FSP,  

! NC, (NR-07, NR-32) 

• A CIPA registra regularmente nas atas de suas reuniões reivindicações para o 

escritório regional do SESMT do campus QSD.  

! C, (NR-07) 

• O escritório regional do SESMT do campus QSD, após os registros em ata, 

acompanha as reivindicações através de vistorias in loco.  

! C, (NR-07) 
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Pelas respostas fornecidas identificou-se a sistemática de gestão de 

segurança e saúde dos trabalhadores na FSP e constatou–se que as Normas 

Regulamentadoras são no momento, apenas parcialmente atendidas, motivando que a 

proposição de elaboração dos POPs para o gerenciamento de RSS na FSP, busque 

contemplar o atendimento integral das mesmas.  

A proteção à integridade física do trabalhador, assegurando melhores condições 

de trabalho, é não só um direito desse trabalhador, mas, sobretudo um dever social que 

o Estado tem para com ele, através de legislação segura e eficaz, (FERRARI,1978). 

Os resultados apresentados totalizam, das 27 questões avaliadas 22 

(81,5%) NC - não conformidades com a normativa vigente e apenas 5 (18,5%) C - 

conformidades com a normativa vigente. 

Verifica-se baixa taxa de atendimento, indicativo da necessidade de 

avanço no sentido de buscar o pleno atendimento dos quesitos mínimos previstos pelo 

arcabouço legal, também oferece diretriz para a elaboração do POP que se propõe, 

visando o tratamento dos pontos não-conformes, de maneira à torná-los satisfatórios 

diante dos requisitos legais. 

 
 
4.2.      ESTUDO DE CASO  

        

4.2.1.    O laboratório de flebotomíneos 

 

Como dito anteriormente o laboratório de flebotomíneos foi um dos dois 

laboratórios selecionados para este estudo de caso, trata-se de laboratório de entomologia 

em saúde pública, (LESP-PHEBOTOMINAE), pertencente ao Departamento de 

Epidemiologia da FSP. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prédio “Anexo”– Laboratório de Flebotomíneos - (1o. Andar) 
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O laboratório de Flebotomíneos está localizado fisicamente no primeiro 

pavimento do prédio da FSP denominado como “Anexo”, conforme assim identificado 

na Planta de implantação às fls.40 deste. 

Trata-se de prédio antigo, também tombado pelo Condephaat, (Figura 5), 

que como tal restringe a possibilidade de intervenções físicas no sentido de acompanhar 

as novas tecnologias e suprir necessidades estruturais desejáveis para o funcionamento 

do referido laboratório. Por se localizar no primeiro andar do prédio “Anexo” o acesso 

do laboratório se dá por intermédio de escadas (Figuras 6 a 8). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Portão de acesso ao laboratório de flebotomíneos 

 

Considera-se a localização um fator muito importante na análise dos 

fluxos de todos os tipos resíduos, desde a sua geração até o transporte e destino final, 

podendo expor mais ou menos, o pessoal direta e indiretamente relacionado com estes 

fluxos de resíduos durante as rotinas a riscos físicos, químicos, biológicos ergonômicos e 

de acidentes nos trajetos, maneiras de transporte de carga e manuseios nos deslocamento 

e distâncias percorridas nestes fluxos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 e 8: Escadas de acesso ao laboratório de flebotomíneos  
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Este laboratório foi um dos selecionados por ser principalmente o único 

gerador na FSP dos resíduos potencialmente infectantes pertencentes ao Grupo F, 

carcaças de animais de experimentação, como já justificado anteriormente.  

O laboratório desenvolve estudos sobre taxonomia, biologia e ecologia de 

flebotomíneos, grupo de grande interesse em saúde pública devido à participação de 

espécies como vetores de agentes de leishmanioses, arboviroses e bartolenoses e por 

causarem incômodos com suas picadas doloridas. 

O laboratório tem tradição no estudo da sistemática de flebotomíneos e é 

referência para outros centros de investigação. Contribui com a formação de alunos de 

graduação, pós-graduação e técnicos de serviço de saúde (entomólogos). 

Também desenvolve pesquisas experimentais sobre a dinâmica de 

transmissão das leishmanioses. 

Há um docente responsável pelo laboratório além da equipe técnica 

desenvolvendo as atividades, formada por uma funcionária pesquisadora; dois alunos de 

pós-doutorado; três alunos de doutorado; dois alunos de pós-graduação e um aluno 

aprimorando, totalizando nove pessoas neste local de trabalho com aproximadamente 

45,5m2 desenvolvendo as atividades inerentes ao laboratório. 

Realizou-se vistorias in loco acompanhando as rotinas do laboratório e 

objetivamente o fluxo dos resíduos gerados do ponto de geração até o armazenamento 

nos abrigos externos de RSS na FSP, verificando procedimentos e envolvimento nas 

diversas etapas de gerenciamento dos RSS das pessoas que compõem a equipe técnica do 

referido laboratório, bem como do pessoal da empresa contratada para a limpeza e 

higienização do mesmo. 

Com base nestas vistorias resumem-se as atividades realizadas neste local 

conforme a seguir. 

No laboratório e insetário de flebotomíneos são desenvolvidos projetos 

didático-científicos, nos quais são efetuados estudos de observação e de experiências 

com espécimes biológicos de Phlebotominae, imaturos e adultos, provenientes de cultivo 

no insetário ou do campo. 
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No insetário faz-se criação e manutenção de colônias de flebotomíneos 

utilizando hamsters e codornas com a finalidade de realização de experimentos de 

infecção com leishmania, bem como estudos sobre o ciclo de vida e sobrevivência de 

algumas espécies desses dípteros. 

Utiliza-se rotineiramente no laboratório, para uma bateria uma média de 

22 pocinhos (recipientes cerâmicos), o volume total de 50 ml de soluções/reagentes 

como hidróxido de potássio 15%; ácido acético P.A. e a 10%; álcool etílico P.A., 95%, 

90% e 70%; fucsina ácida, eugenol (óleo de cravo) e 0,1 ml de bálsamo do Canadá ou de 

resina NC por lâmina montada. 

Eventualmente utiliza-se, em média, 5 ml de clorofórmio; éter; xilol; 

álcool isopropílico; soro fisiológico e água sanitária. 

Observa-se que a rotina do laboratório/ insetário depende da presença dos 

insetos e de coletas positivas. 

São utilizados animais nas pesquisas, em geral hamsters e codornas, 

podendo ainda ser utilizados outras espécies de animais de pequeno porte, havendo 

assim na área de laboratório as gaiolas para estes animais, ração, maravalha e jornais 

utilizados para a forração das mesmas. 

Os hamsters infectados ou não com leishmania são trazidos em gaiolas 

pela aluna de mestrado em percurso a pé da Faculdade de Medicina da USP até a FSP. 

Para uma colônia de +/-100 flebotomíneos, utiliza-se um hamster diário 

(alternados) para alimentação/infecção por uma semana. 

Os animais mortos são congelados até que possam ser transportados e 

depositados no abrigo temporário de RSS dos Grupos A, E e F, infectantes, (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 9: Armazenamento em freezer no laboratório 
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A retirada é realizada pela empresa LOGA duas vezes por semana, as 

quartas feiras e aos sábados. Desta forma os animais são colocados nesses dias, logo pela 

manhã, para evitar que permaneçam desnecessariamente no abrigo de RSS, fora de 

refrigeração, putrefando, liberando secreções com riscos de causar contaminações, atrair 

vetores e provocar mau cheiro. 

Nas análises do laboratório são utilizadas vidraria própria tais como, 

lâminas e lamínulas que quando descartados se caracterizam com resíduos infectantes do 

Grupo E, perfurocortantes e escarificantes. 

 

4.2.2.    Diagnóstico dos RSS gerados no laboratório de flebotomíneos 

 

De acordo com a classificação constante na Resolução RDC 306 

(ANVISA, 2004) e Resolução SS/SMA/SJDC-1(SÃO PAULO, 2004), os resíduos de 

serviços de saúde (RSS) gerados no Laboratório de Flebotomíneos, classificam-se dentre 

os grupos existentes, em cinco Grupos, o A, o B, o D, o E e F, conforme representado 

nos quadros a seguir, não havendo geração de resíduos do Grupo C.  

O Quadro 3, identifica os resíduos gerados no laboratório de 

flebotomíneos, potencialmente infectantes classificados como do Grupo A, descrevendo 

respectivamente a geração, tipo de segregação, acondicionamento e transporte interno 

dos mesmos. 

O Quadro 4, apresenta os tipos resíduos gerados do Grupo B, químicos 

perigosos, e respectiva segregação, acondicionamento e transporte interno. 

Por fim, segue o Quadro 5 que demonstra os tipos resíduos gerados dos 

Grupos D, comuns, incluindo os orgânicos, recicláveis e não recicláveis; Grupo E, 

perfurocortantes e finalmente o Grupo F, correspondente às carcaças de animais de 

experimentação, respectiva segregação, acondicionamento e transporte interno. 

Os Quadros 3, 4 e 5 estão apresentados nas páginas a seguir. 
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Quadro 3: Gerenciamento RSS no Laboratório de Flebotomíneos - Grupo A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E 
SEGREGAÇÃO

ACONDICIONAMENTO E               
TRANSPORTE INTERNO

A Resíduos com a possível 
presença de agentes 
biológicos que, por suas 
características de maior 
virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de 
infecção. Culturas e estoques 
de microrganismos; meios de 
cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de 
culturas. Resíduos resultantes 
da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de 
contaminação biológica por 
agentes 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. Luvas 
descartáveis usadas nos 
procedimentos.

Os resíduos gerados no 
laboratório e insetário são 
segregados no próprio local de 
geração, em lixeiras próprias 
identificadas como resíduos 
infectantes, em sacos brancos, 
também identificados pela 
simbologia de infectantes.                                                                              
São geradas luvas de látex 
usadas nos procedimentos, 
como estes resíduos.

Os resíduos líquidos são desprezados na rede de 
esgoto. Os resíduos sólidos são acondicionados em 
sacos plásticos brancos, dispostos nas lixeiras 
identificadas como “infectantes”.                                                      
Este laboratório não tem pesado os resíduos 
gerados.  Quando atingem sua capacidade máxima 
são lacrados e levados manualmente pelos próprios 
geradores do laboratório até o abrigo de resíduos 
infectantes da FSP, sempre às quartas- feiras.                                                    
O técnico que transporta esses sacos até o abrigo 
de infectantes da FSP. Antes tem que retirar a 
chave do abrigo na guarita próxima com os 
vigilantes e registrar a retirada bem como o 
descarte, o peso, o gerador e a data no caderno de 
registro de descarte de infectantes que fica 
localizado na mesma guarita.                                             
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Quadro 4: Gerenciamento RSS no Laboratório de Flebotomíneos - Grupo B  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E SEGREGAÇÃO ACONDICIONAMENTO E 
TRANSPORTE INTERNO

 B Resíduos Perigosos (tóxicos, corrosivos, 
saneantes, desinfetantes, inflamáveis e 
reativos de laboratório),  LFUs, Pilhas e 
Baterias

Gerados e segregados no laboratório 
pelo próprio gerador

Acondicionamento pelo pessoal do 
laboratório. Retirada programada e 
transporte manual para o abrigo de 
químicos pelo pessoal do 
laboratório

Ácido Acético 10% Gerados na lavagem Em frascos de vidro de um litro
Hidróxido de Potássio 15% Gerados na clarificação de flebot. Idem
Montagem em bálsamo ou NC Idem Idem
Álcool 95% Idem Idem
Álcool 90% Idem Idem
Álcool 70% Idem Idem
Álcool Absoluto Idem Idem
Eugenol Idem Idem
Hidróxido de Potássio (KOH)15% Gerados no laboratório Em frascos de vidro de um litro
Hidróxido de Potássio Puro Idem Idem
Colofônia branca pura Idem Idem
Fuccina ácida de Gruber em pó Idem Idem
Ácido Acético P.A Idem Idem
Goma copal solúvel em álcool Idem Idem
Essência de terebentina Idem Idem
Solvente Enecê Idem Idem
Eucalipitol Idem Idem
Cânfora Idem Idem
Xilol Idem Em frascos de vidro de um litro
LFUs Geradas em todo laboratório, 

segregadas pelo pessoal da 
manutenção da FSP.

Acondicionadas nas embalagens 
originais pelo pessoal da 
manutenção da FSP, no local de 
geração, posteriormente 
encaminhadas para o contêiner 
próprio para o armazenamento de 
LFUs. Retirada programada pela 
USP pela empresa contratada para 
o tratamento e  destino final.

Pilhas Geradas nos trabalhos de campo e no 
laboratório, segregadas pelo próprio 
gerador.

Levadas sem acondicionamento 
pelo próprio gerador até o “papa-
pilhas” localizado no prédio da 
Biblioteca da FSP.

Baterias Geradas nos trabalhos de campo e no 
laboratório

Estuda-se a possibilidade de 
logística reversa
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Quadro 5: Gerenciamento RSS no Laboratório de Flebotomíneos - Grupos D e E 

 

Para esse transporte interno, uma vez que está localizado no primeiro 

pavimento, todo o pessoal envolvido no gerenciamento desses se desloca por escada, 

carregando as cargas de resíduos pelas mãos (Figura 10), e se deslocam por áreas 

externas, (Figura 11), sujeitos as intempéries e cruzando com os demais fluxos inerentes 

à instituição (Figuras 10 a 12), até a deposição de cada tipo de resíduo respectivamente 

em seu abrigo correspondente. 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E SEGREGAÇÃO ACONDICIONAMENTO E 
TRANSPORTE INTERNO

D       Orgânicos                
Restos alimentares

Por biossegurança, não deve haver 
geração deste tipo de resíduos nas 
áreas de laboratórios. Eventuais 
sobras alimentares de lanches são 
descartadas pelo próprio gerador em 
lixeiras próprias, identificadas e 
dispostas em locais próximos aos 
laboratórios ou nas áreas de copa e 
refeitório.

Os resíduos são acondicionados em sacos 
pretos de 20 litros e posteriormente em 
sacos de 100 litros e encaminhados para o 
a composteira, pelo pessoal da empresa 
limpadora terceirizada. O manuseio da 
composteira ocorre todas as sextas feiras 
pelo pessoal do USP-RECICLA da FSP, 
em conjunto com o pessoal da empresa 
contratada para a limpeza das áreas 
externas e jardinagem.

D   Recicláveis                                                             
Papéis

Os papéis e jornais são descartados 
em caixas de papelão 
especificamente para esse fim pelos 
próprios geradores.     Papéis 
Sigilosos/ Cartuchos e Tonners 
ficam armazenados no próprio 
laboratório aguardando as 
campanhas de descarte da FSP.

São acondicionados em sacos azuis ou 
transparentes, coletados e encaminhados 
manualmente pelos trabalhadores da 
empresa de limpeza contratada até o 
abrigo de resíduos recicláveis da FSP.

D        
NÃO 

RECICLÁVEIS

Comuns                                   
Resíduos sanitários                                                                
(Não Recicláveis)

São gerados nos banheiros e 
descartados pelos próprios 
geradores em sacos preto dispostos 
em lixeiras identificadas como 
“Não recicláveis”.

Estes resíduos são descartados nas lixeiras 
com sacos pretos localizadas no banheiro. 
No momento da retirada são lacrados e 
enviados ao abrigo de resíduos comuns da 
FSP.

E Perfuro cortantes No laboratório: lâminas e 
lamínulas, pipeta Pasteur.          No 
insetário: seringas de 1-2ml com 
agulhas; vidros dos anestésicos 
(cloridrato de xilasina e cloridrato 
de cetamina)

Estes resíduos são acondicionados em  
caixas de papelão próprias para perfuro 
cortantes que depois que atingem a 
capacidade máxima são lacradas e 
embaladas em sacos brancos com a 
simbologia de infectante  e levadas pelo 
próprio pessoal do laboratório até o abrigo 
de resíduos infectantes da FSP.

F Carcaças de animais  e 
maravalhas das 

gaiolas.

São gerados no insetário, carcaças 
de hamsters e codornas de 
experimentação.  Assim que 
gerados são acondicionados em 
sacos brancos de 30 litros/9kg e 
congelados em freezer (- 20 ºC)
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Figura 10:1o. Sequência - Fluxo de resíduos Grupo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: 2o. Sequência - Fluxo de resíduos Grupo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: 3o. Sequência - Fluxo de resíduos Grupo D 
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Figura 13: 4o.Sequência - Fluxo de resíduos Grupo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: 5o.Sequência - Fluxo de resíduos Grupo D 

O transporte manual interno dos resíduos do Grupo F, de carcaças de animais 

de experimentação é realizado pelos pesquisadores, técnicos ou estagiários do 

laboratório, (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fluxo de resíduos Grupo F 
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Considera-se que além da tipologia de resíduos suas características, 

periculosidade, aspectos funcionais e operacionais, os aspectos físicos no gerenciamento 

dos RSS são de suma importância, sendo claramente um fator a ser considerado na 

análise de riscos da instituição, bem como na concepção das áreas de apoio necessárias 

ao gerenciamento visando a minimização destes riscos.   

Para explicitar a caracterização física deste laboratório elaborou-se a planta de 

implantação situando o mesmo no campus da FSP, e a planta baixa demonstrando a área 

física deste e respectivo layout. (Apêndice B, pág. 142) 

Com a finalidade de demonstrar os fluxos dos diversos tipos de resíduos deste 

laboratório, dos pontos de geração até seus perspectivos abrigos, foram executadas 

plantas individualizadas de cada um dos fluxos de resíduos gerados por este laboratório.  

Todas estas plantas estão devidamente identificadas e encontram-se 

apresentadas no Apêndice B. 

 

4.2.3.    O Laboratório de Micronutrientes 

 

O Laboratório de Micronutrientes da FSP como já dito anteriormente, pertence 

ao Departamento de Nutrição da faculdade e destina-se às atividades de pesquisa e 

formação de alunos de iniciação científica e pós-graduação, docentes e pesquisadores 

que necessitem avaliar o estado nutricional das populações.  

Iniciou-se procurando conhecer as atividades desenvolvidas pelo laboratório, os 

aspectos funcionais, operacionais, físicos e por último com o diagnóstico dos resíduos 

por ele gerado e etapas de gerenciamento interno relativas a cada um dos tipos de RSS. 

Com ênfase na avaliação de micronutrientes, o laboratório possui um 

equipamento de cromatografia líquida (HPLC), oferecendo suporte para o 

desenvolvimento das seguintes atividades: 

• Mensuração de micronutrientes séricos tais como: vitamina A, 

carotenoides, vitamina E e ácido lipóico; 

• Processamento e armazenamento de amostras sanguíneas; 

• Avaliação do estado nutricional de indivíduos e populações, através de 

dosagens cromatográficas.  
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No laboratório rotineiramente trabalha apenas uma pesquisadora que é 

responsável pelo laboratório e esporadicamente conta com a presença de estagiários, 

nessa área de aproximadamente 23,5 m2. 

No início da pesquisa a deposição dos resíduos gerados pertencentes aos 

Grupos A e E eram levados até o abrigo de infectantes da FSP pelos próprios 

pesquisadores, técnicos ou estagiários do laboratório. 

No decorrer da pesquisa, a CGRSS reviu este fluxo e a administração da FSP 

acordou com a empresa contratada pela limpeza dessas áreas a capacitação de 

funcionários desta para executarem essa retirada dos laboratórios. Este novo 

procedimento já se encontra implantado na instituição.  

Este laboratório está localizado no subsolo do prédio principal da FSP (Figura 

16) e encontra-se assim identificado na planta de implantação, (Apêndice C, pág. 149), 

demonstrando fisicamente a situação do mesmo no campus da FSP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16:Acesso para o laboratório de micronutrientes   

(Subsolo – Prédio Principal) 

 

A saída dos resíduos deste laboratório se dá por porta diferente da entrada e 

implica em um lance de escada para o exterior do edifício uma vez que o laboratório se 

encontra no subsolo, (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:Saída de resíduos do laboratório de micronutrientes  
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Para identificar os fluxos observados dos diversos tipos de resíduos deste 

laboratório, dos pontos de geração até seus perspectivos abrigos, foram executadas 

representações gráficas individuais de cada um dos fluxos dos resíduos gerados por este 

laboratório e apresentadas conforme a seguir. 

Todas estas plantas: de implantação; planta baixa com layout e dos fluxos de 

todos os resíduos gerados por este laboratório encontram-se apresentadas no Apêndice 

C. 

 

4.2.4.     Diagnóstico dos RSS gerados no Laboratório de Micronutrientes 

 
 

De acordo com a classificação constante na Resolução RDC 306 (ANVISA, 

2004), os resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados no Laboratório de 

Micronutrientes, classificam-se dentre os grupos existentes, em quatro Grupos, o A, o B, 

o D e o E, conforme representado nos quadros a seguir, não havendo geração de resíduos 

do Grupo C.  

O Quadro 6, identifica os resíduos gerados no laboratório de micronutrientes, 

potencialmente infectantes classificados como do Grupo A, descrevendo 

respectivamente a geração, tipo de segregação, acondicionamento e transporte interno 

dos mesmos. 

O Quadro 7, apresenta os tipos resíduos gerados do Grupo B, químicos 

perigosos, e respectiva segregação, acondicionamento e transporte interno. 

Por fim, no Quadro 8, os tipos resíduos gerados dos Grupos D e E. 

Os Quadros 6, 7 e 8 estão apresentados a seguir. 
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Quadro 6: Gerenciamento RSS no Laboratório de Micronutrientes - Grupo A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E 
SEGREGAÇÃO

ACONDICIONAMENTO E 
TRANSPORTE INTERNO

A Resíduos com a possível presença 
de agentes biológicos que, por 
suas características de maior 
virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de 
infecção.                                        
Culturas e estoques de 
microrganismos; meios de cultura 
e instrumentais utilizados para 
transferência, inoculação ou 
mistura de culturas. Resíduos 
resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de 
contaminação biológica por 
agentes 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. 
Luvas descartáveis usadas nos 
procedimentos.

Os resíduos gerados no 
laboratório e insetário são 
segregados no próprio local 
de geração e pelo próprio  
gerados, em lixeiras próprias 
identificadas como resíduos 
infectantes, em sacos 
brancos, também 
identificados pela 
simbologia de infectantes.   
São geradas luvas de látex 
usadas nos procedimentos, 
como estes resíduos.

Os resíduos líquidos são desprezados na rede 
de esgoto. Os resíduos sólidos são 
acondicionados em sacos plásticos brancos, 
dispostos nas lixeiras identificadas como 
“infectantes”.                                                                   
São pesados por balanças emprestadas de 
outros laboratórios, lacrados quando atingem 
sua capacidade máxima e levados 
manualmente pelos próprios geradores do 
laboratório até o abrigo de resíduos infectantes 
da FSP, sempre às quartas- feiras.                                                      
O técnico que transporta esses sacos tem a 
prática de retirar a chave do abrigo de 
infectantes na guarita próxima ao abrigo, com 
os vigilantes e anotar o descarte, o peso, o 
gerador e a data no caderno de registro de 
descarte de infectantes que fica localizado na 
mesma guarita
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Quadro 7: Gerenciamento RSS no Laboratório de Micronutrientes – Grupo B 

 

 

 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E 
SEGREGAÇÃO

ACONDICIONAMENTO E 
TRANSPORTE INTERNO

B Resíduos Perigosos (tóxicos, 
corrosivos, saneantes, desinfetantes, 
inflamáveis e reativos de 
laboratório), solventes orgânicos,  
LFUs, Pilhas e Baterias

São gerados 
aproximadamente 5 litros/ 
semana de resíduos de 
solventes orgânicos e 
segregados no laboratório 
pelo próprio gerador

Acondicionamento pelo pessoal do 
laboratório. Retirada programada pelo 
setor de manutenção da FSP e transporte 
manual para o abrigo de químicos pelo 
pessoal do laboratório

Metanol  (2 L/semana) Gerados no próprio 
laboratório

São acondicionados em bombona de 
polipropileno, devidamente identificadas 
com as fichas de informação sobre o 
produto químico. Quando a bombona 
atinge a capacidade total, a área de 
manutenção da FSP, que é responsável 
pela coleta dos resíduos químicos dos 
laboratórios e o transporte interno destes 
até o abrigo de químicos é comunicada 
para programar essa retirada.

Etanol (500 ml/semana) Idem Idem
Isopropanol (200 ml/semana) Idem Idem
Acetona (100 ml/semana) Idem Idem
Diclorometano ( 500 ml//semana) Idem Idem
Ácetonitrila (2,5 L/semana) Idem Idem
Hexano (500ml/semana) Idem Idem
Reagentes químicos sólidos Idem São acondicionados em caixas de isopor 

juntamente com todos os demais materiais 
que entraram em contato com os reagentes 
como tubetes, papéis e etc. quando a caixa 
atinge a capacidade total, a área da 
manutenção da FSP, que é responsável 
pela coleta dos resíduos químicos dos 
laboratórios e o transporte interno destes 
até o abrigo de químicos é comunicada 
para programar essa retirada.

LFUs Geradas em todo 
laboratório, segregadas 
pelo pessoal da 
manutenção da FSP.

Acondicionadas nas embalagens originais 
pelo pessoal da manutenção da FSP, no 
local de geração, posteriormente 
encaminhadas para o contêiner próprio 
para o armazenamento de LFUs. Retirada 
programada pela USP pela empresa 
contratada para o tratamento e e destino 
final.

Pilhas Geradas nos trabalhos de 
campo e no laboratório, 
segregadas pelo próprio 
gerador.

Levadas sem acondicionamento pelo 
próprio gerador até o “papa-pilhas” 
localizado no prédio da Biblioteca da FSP.

Baterias Geradas nos trabalhos de 
campo  e no laboratório.

Estuda-se a possibilidade de logística 
reversa
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Quadro 8: Gerenciamento RSS no Laboratório de Micronutrientes – Grupos D e E 
 

 
 

 

 

 

GRUPO TIPO GERAÇÃO E SEGREGAÇÃO ACONDICIONAMENTO E  
TRANSPORTE INTERNO

D Orgânicos                                                                                            
Restos alimentares

Por biossegurança, não deve haver 
geração deste tipo de resíduos nas áreas 
de laboratórios. Eventuais sobras 
alimentares de lanches são descartadas 
pelo próprio gerador em lixeiras 
próprias, identificadas e dispostas em 
locais fora e próximos ao laboratório ou 
nas áreas de copa e refeitório.

Os resíduos são acondicionados em 
sacos preto de 20 litros e 
posteriormente em sacos de 100 
litros e encaminhados para o a 
composteira, pelo pessoal da 
empresa limpadora terceirizada. O 
manuseio da composteira ocorre 
todas as sextas feiras pelo pessoal do 
programa USP-RECICLA da FSP, 
em conjunto com o pessoal da 
empresa contratada para a limpeza 
das áreas externas e jardinagem.

D Recicláveis                     
Papéis                                                   
Vidros                            
Caixas de Isopor            
Placas de gelo        
Embalagens de pipetas      
Embalagens de produtos 
de limpeza

Os papéis e jornais são descartados 
em caixas de papelão especificamente 
para esse fim pelos próprios geradores. 
Papéis Sigilosos/ cartuchos de tinta e 
toners ficam armazenados no próprio 
laboratório aguardando as campanhas 
de descarte da FSP.                                               
Caixas de isopor e placas de gelo, são 
reaproveitadas para o transporte 
externo, (ex.: material que vai para o 
HC) ficando armazenadas no 
laboratório as caixas e as placas na 
geladeira do laboratório sempre que 
possível. Quando danificadas são 
descartadas pelos próprios geradores 
nas lixeiras identificadas por 
recicláveis.                                                                                 
Os vidros dos reagentes são lavados 
com água no próprio laboratório e 
descartados nas lixeiras identificadas 
como de resíduos comuns.                                                                                   
As embalagens das pipetas, tipo 
“blisters”, são descartadas pelo próprio 
gerador assim que geradas. E as 
embalagens dos produtos de limpeza 
utilizados na lavagem do laboratório 
são descartadas pelo próprio gerador 
nas lixeiras dispostas no laboratório e 

São acondicionados em sacos pretos, 
coletados e encaminhados 
manualmente pelos trabalhadores da 
empresa de limpeza contratada até o 
abrigo de resíduos recicláveis da 
FSP.

D                       
NÃO  

RECICLÁVEIS

Comuns                                              
(Não Recicláveis!)

São descartadas pelos próprios geradores 
em sacos preto dispostos em lixeiras 
identificadas como “Não recicláveis”.

Estes resíduos são descartados nas 
lixeiras com sacos pretos localizadas no 
banheiro. No momento da retirada são 
lacrados e enviados ao abrigo de 
resíduos comuns da FSP.

E Perfurocortantes No laboratório: lâminas e lamínulas, 
pipetas

Estes resíduos são acondicionados em  
caixas de papelão próprias para perfuro 
cortantes que depois que atingem a 
capacidade máxima são lacradas e 
embaladas em sacos brancos com a 
simbologia de infectante  e levadas pelo 
próprio pessoal do laboratório até o 
abrigo de resíduos infectantes da FSP.
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4.2.5.             Os riscos ocupacionais associados 

 
A partir dos diversos agentes de riscos apresentados na revisão da 

literatura, somados à observação do trabalho, rotinas, práticas e acompanhamento dos 

fluxos dos resíduos dos Grupos A, B, E e F, pôde-se elencar os riscos ocupacionais 

associados ao GRSS identificados na FSP, conforme o que se segue. 

Identificou-se  as situações de risco ocupacional, relacionadas à estes 

fluxos de resíduos, através da análise do check list elaborado e respondido pelo o 

escritório regional do SESMT do campus QSD; através das informações adquiridas 

durante as reuniões com a CGRSS e da análise e observação in loco com 

acompanhamento dos fluxos destes RSS  gerados, desde os pontos de geração até o 

destino final na FSP. 

 
4.2.5.1.           Riscos físicos 

 
Devido às diversas formas de energias existentes nas áreas dos 

laboratórios, os trabalhadores estão expostos a diversos tipos de riscos físicos, não 

devendo ser confundidos estes riscos com riscos de acidentes. 

Apesar deste estudo focar os trabalhadores envolvidos no gerenciamento 

dos RSS, não se pode ignorar que qualquer trabalhador que adentre nestas áreas críticas, 

estão expostos aos agentes de risco presentes nelas. 

Os agentes físicos relacionados a estes riscos são basicamente: ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, infrassom e ultrassom. 

Pode-se assim relacionar o potencial de risco aos diversos tipos de 

equipamentos existentes nestas áreas, bem como os aspectos operacionais e ambientais 

de cada laboratório. Destacam-se alguns dos agentes de risco identificados nos 

laboratórios: analisados: 

 

• Equipamentos que geram calor ou chamas: Estufas, muflas, banho maria, 

bico de gás, lâmpada infravermelha, manta aquecedora, agitadores 

magnéticos com aquecimento, termociclador, incubadora elétrica, fornos, 

esterilizador de alça ou agulha de platina e autoclaves (Figura 18). 
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! Riscos: incêndio, queimaduras, explosões, exposição à vapores, formação 

de aerossóis, dentre outros acidentes. 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Equipamentos do laboratório de flebotomíneos 
 

• Equipamentos elétrico-eletrônicos: Quaisquer equipamentos elétrico-

eletrônicos podem representar riscos, devendo ser instalados segundo a 

normativa vigente, sofrer manutenção preventiva contínua, verificação dos 

cabos elétricos dos equipamentos e nunca usar cabos defeituosos. Evitar o 

uso de material elétrico próximo de água e áreas úmidas (Figuras 19 e 20). 

 

! Riscos: choques elétricos, curto-circuito, incêndio, queimaduras, 

explosões, exposição a vapores, formação de aerossóis, dentre outros 

acidentes. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 19: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 
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• Equipamentos de baixa temperatura e exposição à umidade: Freezers, uso de 

nitrogênio líquido e gelo seco (Figura 21). 

 

! Riscos: queimaduras, doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças 

de pele, doenças circulatórias, entre outras. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 21: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 
 

• Ruídos e Vibrações: trituradores, centrífugas, ultra centrífugas, ultrassom, 

autoclave, congelador ultrafrio, bombas de auto vácuo, determinados 

condicionadores de ar, capela de fluxo laminar e capela química (Figura 22). 

 

! Riscos: comprometimento da audição, quedas e outros. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 22: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 
 

• Radiações não ionizantes: radiações tais como da luz do sol, rádio, 

infravermelho e ultravioleta, etc. (Figura 23). 

 

! Riscos: doenças de pele, queimaduras, danos para a retina dos olhos e 

outros. 
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Figura 23: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 

 
 

• Radiações ionizantes: emitidas por celulares, monitores de computadores e 

de TV, micro-ondas e outros. Várias formas de radiação não são visíveis, por 

isso deve-se ter muito cuidado ao manipular instrumentos que emitem essas 

radiações  (Figura 24). 

 

! Riscos: câncer, lesões na pele, queimaduras, diarréia, vômitos, problemas 

digestivos e outros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 24: Equipamentos do laboratório de micronutrientes 
 

4.2.5.2.            Riscos químicos 

 

Os trabalhadores envolvidos no GRSS de ambos os laboratórios estão 

expostos ao risco de penetração de compostos ou produtos químicos pela via respiratória, 

nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza 

da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através 

da pele ou por ingestão (BRASIL, 2005), (Figuras 25 e 26). 
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Figura 25: Produtos químicos do laboratório de micronutrientes 
 
 

 

 

 

 

Figura 26: Produtos químicos do laboratório de flebotomíneos 
 

4.2.5.3.           Riscos biológicos 

 

Para ambientes relacionados à assistência à saúde, o Ministério da Saúde 

(MS, 2009), define os riscos associados a: 

• Área crítica: aquela que apresenta risco aumentado para desenvolvimento 

de infecções relacionadas à assistência à saúde, seja pela execução de 

processos envolvendo artigos críticos ou material biológico, pela 

realização de procedimentos invasivos ou pela presença de pacientes com 

susceptibilidade aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de 

microrganismos de importância epidemiológica. 

• Área semicrítica: aquela que apresenta risco moderado a risco baixo 

para o desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde 

seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos e 

semicríticos ou pela realização de atividades assistenciais não invasivas 

em pacientes não críticos e que não apresentem infecção ou colonização 

por microrganismos de importância epidemiológica. 
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A literatura aponta a categoria dos riscos biológicos como a de maior 

índice de acidentes, sendo os acidentes com perfurocortantes e escarificantes (Grupo E 

de resíduos) os em maior número.  

O levantamento de dados junto ao SESMT apresentou na Estatística de 

Acidentes de Trabalho da FSP, realizada no ano de 2014, o registro de somente dois 

acidentes ocorridos nesta categoria de risco, sendo um com perfurocortantes e outro com 

material biológico. No entanto em entrevistas com os trabalhadores da limpeza foi 

comentado sobre  a ocorrência de outros casos ocorridos, indicando assim subnotificação 

desses acidentes de trabalho (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Exemplo de fator de risco biológico 

 

Porém é fato que, no GRSS de ambos os laboratórios os trabalhadores 

estão expostos a estes riscos dadas as probabilidades de exposição a bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, inerentes à atividade de GRSS 

(Figuras 28 e 29).  

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Exemplo de fator de risco biológico  
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Figura 29: Exemplo de fator de risco biológico  

 

4.2.5.4.            Riscos ergonômicos  

 

Os trabalhadores envolvidos no GRSS de ambos os laboratórios estão 

expostos aos riscos ergonômicos devido à probabilidade de interferência nas 

características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua 

saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de 

trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.(COSTA, 2010) 

(Figuras 30 e 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Exemplo de levantamento de carga manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Exemplo de postura inadequada repetitiva 
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4.2.5.5.            Riscos de acidentes 

 

Os trabalhadores envolvidos no GRSS de ambos os laboratórios estão 

expostos aos riscos de acidentes devido à probabilidade qualquer fator que coloque o 

trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem-estar físico 

e psíquico. São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem 

proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, 

armazenamento inadequado, etc. (COSTA, 2010), (Figuras 32 e 33). 

 

 

 

 
 
 

Figura 32: Exemplo de armazenamento inadequado  

                                              Produtos químicos em cabine biológica 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 33: Exemplo de arranjo físico inadequado - Sobrecarga 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Exemplo de arranjo físico inadequado  
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      Prejuízo da área de circulação 

 

As condições ambientais, a instalação e manutenção preventiva dos 

equipamentos de acordo com as normas vigentes; a capacitação contínua dos 

trabalhadores e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de 

Proteção Coletiva - (EPC), são requisitos fundamentais para minimização desses riscos.  

 
 
4.3.    ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE NOS LABORATÓRIOS ESTUDADOS 

 
Após o levantamento dos grupos de resíduos gerados e identificação dos 

laboratórios estudados partiu-se para análise das práticas utilizadas nas diferentes etapas 

do gerenciamento através do acompanhamento dos fluxos operacionais para cada grupo 

de resíduos gerados em ambos os laboratórios. A partir desse reconhecimento pode-se 

traçar todos os fluxos dos resíduos gerados por estes dois laboratórios.  

Os fluxos de resíduos gerados foram identificados e representados 

graficamente pelas plantas apresentadas no Apêndice B, no caso laboratório de 

flebotomíneos e no Apêndice C, as que se referem ao fluxo dos resíduos gerados pelo 

laboratório de micronutrientes. 

Para a descrição dos fluxos de RSS nos laboratórios foi considerado o 

agrupamento seguinte: 

• Resíduos infectantes: Grupos A, E e F 

• Resíduos químicos perigosos: Grupo B 

• Resíduos comuns: Grupo D 

 

4.3.1. Fluxo de resíduos infectantes: Grupos A, E e F 

 
Ao observar o fluxo deste grupo de resíduos identificou-se o seguinte: 

• O laboratório de flebotomíneos gera resíduos dos Grupos A, E e F, conforme 

apresentado nos Quadros 3 e 5, enquanto o laboratório de micronutrientes gera 

resíduos infectantes dos Grupo A e E, (Quadros 6 e 8). 

• Os resíduos do grupo A, gerados em ambos os laboratórios, são descartados no 

próprio local de geração em lixeiras brancas com simbologia adequada de risco 
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biológico.  A coleta destes resíduos fica a cargo dos próprios técnicos do 

laboratório, pesquisadores ou estagiários. 

• Percebeu-se que essa retirada e responsabilização dos técnicos pela coleta interna, 

gerava controvérsia sobre a competência dessa atribuição e questionamentos 

trabalhistas. Assim, considerando a atribuição da empresa contratada para a 

limpeza, julgou-se na CGRSS que deveria ser de competência da limpadora 

contratada a coleta interna desses resíduos. 

• O ponto de entrave administrativo para essa adequação é que se fazia necessário 

primeiramente regularizar a FSP quanto ao enquadramento na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), para que os próximos processos 

licitatórios se dessem de acordo. Isso também foi tratado no âmbito da CGRSS e 

iniciado este processo pela administração da FSP. O fato é o número de registro 

da CNAE constava apenas registrado como instituição de ensino e não também 

como instituição de ensino e pesquisa em saúde o que justificaria um contrato 

com limpadora terceirizada por especialidade em RSS, já que a atividade 

explícita caracterizaria a instituição como geradora de RSS, exigindo tal 

capacitação técnica da contratada. Assim, com um contrato por especialidade, os 

trabalhadores envolvidos estariam devidamente imunizados e capacitados para o 

manuseio de RSS, além de contar com uma enfermeira responsável na gestão dos 

serviços prestados. 

• No caso somente o centro de saúde consta com limpeza e coleta de resíduos 

interna apropriada como unidade geradora de RSS, enquanto que o restante da 

instituição consta apenas como instituição de ensino, logo com contrato de 

limpeza comum, não especializado em RSS. Como este estudo trata dos 

laboratórios de ensino e pesquisa, que são consideradas áreas críticas e geradoras 

de RSS, essa abordagem foi inevitável. 

• Discutido esses aspectos no âmbito da CGRSS com os representantes da área 

administrativa e demais áreas de interface chegou-se a um acordo de transição 

com a contratada em que alguns trabalhadores da contratada seriam capacitados 

na própria FSP para essa atividade e começariam a realizar a coleta nos 

laboratórios dos resíduos infectantes, deixando assim de ficar a cargo dos 

pesquisadores e estagiários, até que a administração possa adequar 
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definitivamente os contratos desta  prestação de serviços. Esse acordo foi 

implantado e se encontra em funcionamento. 

Antes da colocação no abrigo de resíduos infectantes da FSP, o próprio técnico 

anotava no “caderno de registro de infectantes”, instituído pela CGRSS em maio 

de 2016. Este caderno foi elaborado para registro dos resíduos infectantes, 

perfurocortantes e animais mortos todos depositados no mesmo abrigo de 

infectantes. 

Neste caderno (Figura 35), são anotados o tipo de resíduo, (se infectantes, 

perfurocortantes ou animais mortos); o peso estimado; a data e o responsável pela 

deposição; o departamento ou setor gerador; a data da coleta e a rubrica de quem 

a realizou. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Caderno registro de resíduos infectantes 
 

Tanto o “caderno de registro de infectantes”, quanto a chave do abrigo de 

infectantes ficam sob a guarda dos seguranças na guarita da portaria 3 (Figura 

36), localizada Av. Dr. Arnaldo no. 925, próxima ao CS. Dr. Geraldo de Paula 

Souza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Guarita - Portaria 3 - Av. Dr. Arnaldo no. 925 

 

No decorrer do estudo foi verificado que no caderno faltavam alguns valores de 

peso e alguns laboratórios não puderam ser identificados. 
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Criou-se assim por meio da CGRSS, o novo “Livro de Registros”, em 

substituição do caderno, onde evoluíram as informações solicitadas incluindo a 

sigla do departamento, o nome do laboratório de origem, o peso estimado (em 

quilogramas) e o responsável pelo transporte, (funcionário da limpeza). 

• Os sacos contendo os resíduos infectantes não possuem identificações que 

especifique sua origem. Propõe-se a elaboração e implantação de etiquetas 

padronizadas com esta finalidade. 

• Verifica-se que as carcaças dos animais de experimentação estavam sendo 

encaminhadas para a coleta conjunta com os resíduos infectantes, suscitando 

reclamações da empresa de coleta (LOGA) realizada em conjunto com a da coleta 

dos grupos A e E, pela empresa LOGA. Na CGRSS foi discutida a necessidade 

de coleta própria em veículo refrigerado e destino de tratamento diferenciado 

para carcaças, assim como exigência de CADRI próprio para a unidade de 

destino de tratamento para a cremação das carcaças. 

• Nesse sentido, foram tomadas as providências para a retirada do CADRI, já 

obtido pela FSP junto ao órgão de controle ambiental. Também foi implantada a 

coleta adequada e independente da coleta dos grupos A e E. 

• Com referência ao abrigo de infectantes existente na FSP (Figura 37), 

identificou-se a necessidade de reparos e manutenção e adequação quanto à 

normativa vigente (RDC Nº 50/2002 – ANVISA, RDC Nº 306/2004 – ANVISA, 

MTE/2005 - NR 32). 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Abrigo de resíduos infectantes 

 
Estas adequações vistas como necessárias para o abrigo de infectantes existente 

foram incluídas pela CGRSS junto à manutenção da instituição e estão sendo 

encaminhadas. 
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• Não se identificou na FSP instruções e orientações para descarte dos filtros de 

segurança biológica (Tipo HEPA), do Grupo A (infectantes), julgando-se 

necessário fazê-lo devido ao alto risco biológico. 

• Realizou-se a quantificação da geração dos resíduos infectantes no segundo 

semestre de 2016 e constatou-se uma geração aproximada de 250 kg/mês pelo 

centro de saúde e de 50 kg/mês pelos laboratórios de ensino e pesquisa da FSP. 

Esse valor médio encontra-se coloca classifica a instituição como pequeno 

gerador de RSS*, de acordo com a Lei Municipal 13.478/2002. 

• Os estabelecimentos de saúde são cadastrados na Autoridade Municipal de 

Limpeza Urbana (AMLURB), de acordo com o quantitativo de resíduos gerados, 

diretamente proporcional à quantidade de RSS gerada é aplicada a Taxa de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS), municipal. Assim também do 

ponto de vista econômico fica reforçada a importância na gestão dos RSS, 

buscando minimizar da geração e respectivos custos. 

• A quantidade de contêineres para acondicionamento temporário dos resíduos 

infectantes existentes no abrigo não supre a demanda de geração, ocasionando a 

deposição inapropriada de sacos plásticos contendo no piso do abrigo, no aguardo 

da coleta externa (Figura 38). 

 

 

 

 

 
 

Figura 38: Armazenamento incorreto de resíduos infectantes  

 
Constatado isto, verificou-se através da CGRSS a possibilidade de aquisição de 

mais um contêiner de 1000L a ser também disposto no abrigo de resíduos 

infectantes. Esta providência está em andamento e ficou a cargo do centro de 

saúde.  

A normativa vigente1 recomenda que a coleta dos resíduos infectantes siga 

intervalos regulares, podendo ser em dias alternados, desde que não ultrapassasse 

24hs. 
* Pequeno gerador de RSS: estabelecimento que gera até 20 kg de RSS/dia 
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Considera-se que este seja um ponto importante ainda a ser rediscutido na 

CGRSS: as razões pelas quais do intervalo em vigor e da possiblidade de 

atendimento à normativa vigente. Entende-se que ao se evitar a guarda dessa 

categoria de resíduos por períodos maiores do que o período preconizado, além 

de limitar o tempo de exposição aos riscos biológicos, evita-se também o 

acúmulo de sacos desse grupo de resíduos, além da capacidade limite dos 

contêineres existentes, evitando assim, a deposição de sacos no piso após o 

preenchimento dos contêineres. 

• Foi identificado que todo o transporte interno dos sacos contendo os resíduos 

infectantes é realizado manualmente. Propôs-se através da CGRSS, a aquisição 

de carros coletores de acordo com normativa vigente para esse transporte interno. 

Esta solicitação foi incluída pela CGRSS junto à administração da instituição no 

orçamento programa de 2017 para aquisição. 

• Outro ponto levantado foi que apesar de existir a instrução para pesagem e 

anotação do peso dos sacos contendo resíduos infectantes, verificou-se que não 

existe na instituição balança apropriada para pesagem de resíduos. Só há balança 

no centro de saúde. Os resíduos gerados nos laboratórios da faculdade são 

pesados em balanças dos próprios laboratórios ou na balança do mesmo centro de 

saúde. Este assunto também foi levado para discussão na CGRSS, algumas 

propostas quanto à aquisição de balanças específicas para resíduos surgiram e que 

foram encaminhadas. 

• Não existe na FSP área específica para lavagem e higienização de recipientes e 

contêineres de resíduos. Foi proposto através da CGRSS a elaboração de projeto 

e implantação desta área.  

• Verificou-se que apesar de existir o instrumento documental “Procedimentos de 

Atendimento à legislação de Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviços 

- SESMT – Departamento de Saúde Ocupacional – Superintendência de Saúde – 

USP – 2013”, o mesmo não tem sido seguido na integralidade pelos envolvidos 

nos processos de gestão dos RSS, gerando lacunas na gestão da segurança e saúde 

dos trabalhadores. Propõe-se o resgate das instruções constantes neste 
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documento, reforçando a necessidade de atendimento às Normas 

Regulamentadoras do MTE. 

• Ainda com referência a estas lacunas na gestão da saúde e segurança dos 

trabalhadores envolvidos, são indicados os principais pontos com necessidade de 

amplo atendimento: 

! Capacitação contínua e comprovada (NR-32) 

! Imunização ampla, regular e comprovada (NR-32) 

! Efetiva e regular gestão sobre os PPRAs e PCMSOs de próprios e 

terceirizados (NR-7 e NR-9) 

! Comprovadas especificação, fornecimento, capacitação e usos de EPIs 

apropriados (NR-6) 

• Fez-se necessárias providências da administração da FSP através da CGRSS, para 

a elaboração de toda a documentação exigida legalmente para a coleta e 

transporte externo. Isto decorreu na execução e impressão dos envelopes e fichas 

de emergências solicitadas na normativa vigente, NBR 7503 (ABNT/2008), 

Decreto do Ministério dos Transportes 96044/1988, Resolução 420/2004 da 

ANTT e pela Portaria 06/LIMPURB-G/08, bem como o esclarecimento quanto à 

utilização destes em cada coleta junto com o MTR correspondente. Feito isto o 

documental  já se encontra implantado. 

• Verificou-se o desconhecimento sobre o destino dos resíduos infectantes pelos 

envolvidos em seu gerenciamento. Para um bom gerenciamento considera-se de 

fundamental importância que todos os fluxos de procedimentos sejam de 

conhecimento dos envolvidos.  

• Os resíduos infectantes (A + E), gerados pela FSP, são conjuntamente 

transportados pela LOGA até a Unidade de Tratamento de Resíduos S.A. (UTR), 

localizada à Av. Gonçalo Madeira, 400 fundos, no Bairro Jaguaré, no Município 

de São Paulo, SP. A empresa é responsável pelo tratamento pelo processo de 

Desativação Eletrotérmica (ETD), de maneira a torná-los resíduos comuns 

(Grupo D). Após desativação eletrotérmica, devem ser encaminhados para aterro 

sanitário licenciado. 

• Quanto aos resíduos do grupo F, carcaças de animais de experimentação, também 

são retiradas pela empresa LOGA, porém em coleta, própria, agendada e 
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independente que transporta os resíduos para a empresa DELC Ambiental, 

localizada à Estrada particular Sadae Takagi no 860, Bairro Cooperativa, no 

município de São Bernardo do Campo, São Paulo, para que seja realizada a 

cremação  de maneira a torná-los resíduos comuns (Grupo D). Após esse 

tratamento, os resíduos resultantes são encaminhados pela empresa para a Central 

de Tratamento de Resíduos Boa Hora, localizado à Av. Sertãozinho, no 925 - 

Sertãozinho, município de Mauá, São Paulo, devidamente licenciada para 

disposição final. 

• Nos dois laboratórios estudados foram notados diversos tipos e tamanhos de 

lixeiras para a segregação de resíduos infectantes (Figuras 39 a 41). Considera-se 

que a padronização e uniformização dos equipamentos para coleta seja de 

fundamental importância para a correta segregação, minimizando o descarte 

equivocado, promovendo a sedimentação da cultura do gerenciamento dos RSS 

na instituição.  

• A revisão da literatura aponta que a segregação inadequada é a maior causa de 

acidentes do trabalho no gerenciamento de RSS pela segregação inadequada. Por 

este motivo este estudo propõe a uniformização e padronização dos recipientes na 

instituição. Propõe-se ainda que toda ação relativa à gestão dos RSS seja 

discutida e implementada através da CGRSS da FSP, visando a elaboração e 

implantação do PGRSS. 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 39: Aproveitamento de caixas de isopor para segregação de resíduos 
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Figuras 40 e 41: Modelos de lixeiras para resíduos do Grupo A 
 

 

Na Figura 42 pode-se notar recipientes de coleta, ambos brancos, porém 

um com simbologia de infectante e outro com saco preto destinado à coleta de resíduo 

comum (Grupo D). 

 Nesse caso considera-se que a utilização da cor branca para coleta de 

resíduo comum pode gerar confusão na segregação e descarte já que se padroniza a cor 

branca para a coleta de infectantes.  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 42: Lixeiras brancas - Grupo A e Grupo D 

 
Já na Figura 43, pode-se notar que o recipiente é branco, com simbologia 

para infectantes, porém o saco é preto normalmente utilizado para a coleta de resíduos 

comuns (Grupo D), suscitando assim a necessidade da capacitação contínua e 

regularização dos recipientes de coleta no GRSS da FSP. 
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Figura 43: Lixeira branca- Grupo A com saco preto 
 

4.3.2.    Resíduos químicos perigosos: Grupo B 

 
• Os resíduos químicos perigosos gerados nos laboratórios analisados a princípio 

ficavam estocados nos próprios laboratórios aguardando reunir certa quantidade 

de todos os laboratórios para daí ser programa da coleta externa. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44: Tipo de armazenamento de produtos químicos encontrado 
 

• No entanto, avaliou-se que manter esse volume de produtos químicos dentro das 

áreas dos laboratórios, maximizava os riscos de acidentes, incêndios, explosões, 

dentre outros. 
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Figura 45: Tipo de armazenamento de produtos químicos encontrado 

 
• Recomenda-se, conforme a NR-23 e a IT. 25/2015, que para armazenamento de 

produtos químicos, armários de segurança corta-fogo, devidamente identificados 

e sinalizados devem ser implantados (Figuras 46, 47 e 48). 

Figuras 46, 47 e 48 – Tipos de armazenamento recomendado 

 
• Assim que levantada essa questão a instituição organizou uma coleta em massa 

em todos os laboratórios, retirando todos os resíduos químicos que vinham sendo 

acumulados, em frascos, vidros, bombonas e/ou caixas e encaminhando-os para o 

abrigo de resíduos químicos (Figuras 49 e 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 49 e 50: Guarda de resíduos químicos no abrigo 
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• A partir desta coleta massiva deu-se início às coletas sistemáticas, sob a gerência 

de representante da CGRSS, no caso representado por funcionário próprio da área 

de manutenção. 

• Atualmente o abrigo temporário de resíduos químicos está localizado em local, 

junto à Portaria 1 – Principal – Avenida Dr. Arnaldo no.715. Esta localização 

apesar de não definitiva facilita a coleta externa (Figuras 51 e 52). 

 

 

 

 

 

Figura 51: Abrigo provisório de resíduos químicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Abrigo provisório de resíduos químicos 

Observa-se que o abrigo provisório necessita sofrer adaptações visando 

atender aos requisitos constantes na normativa vigente, caso continue a armazenar 

resíduos químicos perigosos. 

Recomenda-se que o projeto do abrigo definitivo siga as normas técnicas 

construtivas e as específicas para armazenamento de resíduos químicos perigosos. 

• Dentro ainda do Grupo B, de resíduos químicos perigosos, também se estudou o 

fluxo de coleta e descarte das lâmpadas fluorescentes usadas (LFUs). Para esses 

resíduos o contrato da empresa licenciada para a coleta e tratamento e destino é 

de responsabilidade da USP, centralizado e realizado conjuntamente com demais 

unidades da universidade. A empresa atual contratada para esse tratamento é a 
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empresa Tramppo Gestão Sustentável de Lâmpadas (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 53: Retirada de LFUs pela empresa contratada 
 

• O abrigo para armazenamento da LFUs encontra-se instalado em um contêiner, 

localizado na área externa da FSP e o gerenciamento interno desses resíduos é 

realizado pela área da manutenção da FSP (Figura 54). 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 54: Abrigo de LFUs 
 

4.3.3.      Resíduos comuns: Grupo D 

 

Os resíduos comuns foram subdivididos em: não recicláveis, orgânicos e 

recicláveis. 

 

4.3.3.1.  Resíduos não recicláveis: 

 

• O abrigo de resíduos comuns encontra-se dividido em duas partes: para 

recicláveis e não recicláveis. Está localizado na lateral da FSP que faceia a Rua 

Teodoro Sampaio, (Figuras 55 e 56). Nota-se, no entanto a ausência de 

identificação visual de acordo com o que demanda a normativa vigente. 
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Figura 55: Abrigo de resíduos comuns – Vista interna 
 

 
 

 
 

 
Figura 56: Abrigo de resíduos comuns – Vista externa 

 

Outro ponto importante é a ausência de contêineres dentro do abrigo para 

deposição dos sacos cheios de resíduos, considerando-se que o atual contrato de coleta é 

a quantificação por saco e não por contêiner, recomenda-se o atendimento à normativa 

vigente nesse sentido (Figuras 57 e 58). 

 

 

 

 

 
Figuras 57 e 58: Coleta no abrigo de  resíduos comuns 

 
• A coleta externa dos resíduos não recicláveis é realizada, regularmente, todas as 

manhãs, pela empresa contratada Multilixo Remoções de Lixo S/C Ltda, que 

encaminha estes resíduos ao aterro sanitário licenciado, Centro de Disposição de 

Resíduos CDR – PEDREIRA. 

• Para a coleta o veículo estaciona na via, do lado externo do abrigo e o coletor se 

apresenta ao guarda da portaria 2, à Rua Teodoro Sampaio 150, SP, Capital 

(Figura 59) 
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Figura 59: Sequência da coleta de  resíduos comuns 

 

• Nota-se a não padronização dos recipientes de coleta na instituição e considera-se 

tal fator indesejável para a sedimentação da cultura de resíduos e minimização de 

riscos de uma segregação equivocada (Figuras 60 e 61). 

 

 

 

 

 

Figuras 60 e 61: Exemplos de recipientes para de resíduos comuns  
 

• Nota-se, em alguns casos sacos cheios depositados no piso aguardando a coleta. 

Esta situação não e recomendável sugerindo uma investigação sentido de buscar 

solução para este problema. Propõe-se contêineres próprios nesses casos 

(Figuras 62 e 63). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figuras 62 e 63: Exemplos de recipientes para de resíduos comuns  
 
Observa-se que o transporte interno manual sacrifica as condições de trabalho dos 

operadores e é fator de risco ergonômico, conforme tratado pelo item 4.2.5.4 deste 

trabalho. Propõe-se a criação de procedimentos específicos que minimizem este risco e o 
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estudo para aquisição de carros coletores de transporte apropriados para a tarefa 

(Figuras 10 a 14 págs.68 e 69). 

 

4.3.3.2.  Resíduos orgânicos 

 
A FSP possui uma composteira, para onde são encaminhados parte dos 

resíduos orgânicos gerados. 

O processo de compostagem orgânica é um tipo de tratamento baseado na 

decomposição aeróbia do material orgânico, tendo como produto final o composto 

orgânico. Esta técnica permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e 

legumes, podas de jardim) em composto orgânico para acondicionamento orgânico do 

solo. 

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  

impactos ambientais, reduzindo custos e valorizando os resíduos.  

 O programa recebe resíduos orgânicos dos setores e/ou departamentos da 

FSP, além de resíduos orgânicos do pré-preparo do restaurante terceirizado. 

Os resíduos orgânicos encaminhados para 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 

 

A alimentação das leiras através da adição dos resíduos (folhas e restos de 

frutas) é realizada em dias pré-determinados da semana, geralmente às sextas-feiras 

(Figura 64). Nestes dias também é realizado o revolvimento das leiras, além da 

monitoração do processo de compostagem por meio do controle da temperatura, umidade 

e registros das pesagens dos resíduos incorporados (Figura 66). 
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Figura 64: Alimentação das leiras da composteira com resíduos orgânicos 
 

As áreas geradoras são orientadas a disponibilizar recipientes apropriados 

e identificados para o acondicionamento semanal dos resíduos orgânicos do tipo (a) e 

dispor de 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) são embalados em sacos pretos pelos funcionários 

da jardinagem e levados para o local próximo à composteira. São incorporados conforme 

a geração, dando preferência, grama, folhas pequenas e flores, em quantidade 

aproximada de 20 kg por semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Geladeiras para orgânicos e composteira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66: Revolvimento das leiras de compostagem  
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A cada mês é formada nova leira e uma vez por semana as leiras são 

revolvidas (Figura 66), para devolver a condição de aerobiose ao processo. 

O composto gerado é utilizado no próprio jardim ou distribuído em 

eventos para a comunidade. Todos esses programas e constatações denotam a 

preocupação presente e constante da FSP com o gerenciamento de RSS e seus 

desdobramentos. 

 

4.3.3.3.           Resíduos recicláveis 

 

A questão dos resíduos recicláveis na FSP está a cargo do programa USP-

Recicla / FSP, promove a coleta seletiva de resíduos que podem ser encaminhados para 

valorização por meio das reciclagens. A segregação dos resíduos comuns é feita em duas 

categorias apenas: comuns e recicláveis (Figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67: Exemplos de recipientes para de resíduos comuns  

 
• Os resíduos recicláveis são retirados pela Cooperativa COOPERE contribuindo 

para a inserção socioprodutiva dos catadores. 

• Para a coleta dos recicláveis o veículo da cooperativa estaciona na via, do lado 

externo do abrigo e o coletor se apresenta ao guarda da portaria 2, à Rua Teodoro 

Sampaio 150, SP, Capital. 

 
4.3.4. Resíduos perfurocortantes: Grupo E 

 
Este grupo de resíduos teve seu fluxo descrito nos estudo de caso. Nota-se 

que não há um procedimento uniformizado na instituição de como encaminhar as caixas 

contendo perfurocortantes geradas na instituição e de que há controvérsias quanto a 
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embalagem destas caixas em sacos brancos próprios para resíduos infectantes, depois 

que estas estão cheias e são lacradas, (Figura 68). Nesse sentido propõe-se estudo e 

adoção de procedimento padrão.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68: Caixas de perfurocortantes embaladas em sacos para infectantes 
 
 

4.3.5. Resíduos de carcaças de animais de experimentação: Grupo F  

 
A descrição do fluxo de resíduos consta do estudo de caso. Nota-se a 

ausência de  procedimentos específicos incluindo para o descarte da maravalha  e 

forrações das caixas dos animais de experimentação. Nesse sentido propõe-se estudo e 

adoção de procedimento padrão (Figuras 69 a 70). 

 

 

 
 
 

 

 
Figura 69: Caixas de animais de experimentação (Hamsters) 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 70: Gaiolas de animais de experimentação (Codornas) 
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Figura 71: Guarda de ração e maravalha no laboratório 

 

No início da pesquisa a deposição das carcaças geradas eram levadas até o 

abrigo de infectantes da FSP e retirados pela empresa LOGA juntamente com os 

resíduos dos Grupos A e E  (Figuras 72 e 73). 

No decorrer da pesquisa, com a identificação desta inadequação devido ao 

tempo de permanência das carcaças no abrigo de resíduos sem refrigeração, bem como 

do veículo de transporte também inadequado pelo mesmo motivo a FSP adequou este 

fluxo implantando, através da CGRSS, a retirada adequada e obtendo o CADRI próprio 

para transporte de carcaças de animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Deposição de resíduos Grupo F no abrigo de infectantes 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Recipiente para resíduos Grupo F no abrigo de infectantes 
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Implantado este, no momento em que são gerados esse tipo de resíduos do 

Grupo F o laboratório gerador solicita a retirada junto a LOGA e o próprio técnico do 

laboratório retira o resíduo mantido em refrigeração no próprio laboratório (Figura 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 74: Freezer do laboratório 

Posteriormente o técnico na data agendada eleva o resíduo congelado 

pessoalmente até o pessoal da LOGA que vem retirar na instituição, desta vez com 

veículo adequadamente refrigerado. 

Além de todas estas constatações verificou-se que até o momento a instituição 

ainda não possui o PGRSS elaborado e implantado. Considera-se que este diagnóstico e 

sistematização na forma de POPs sejam importantes e que poderá contribuir para o 

cumprimento destas atribuições. 

Tomou-se conhecimento, no entanto, quanto a existência do PGRSS para o CS - 

Dr. Geraldo de Paula Souza, que foi elaborado em 2008, porém não atualizado até o 

momento. 

Isto posto, vale salientar da necessidade de que estes sejam concretizados pela 

CGRSS, como também periodicamente atualizados. 

A proposta de criação de procedimentos operacionais padronizados e de 

sistemática de reuniões ordinárias programadas e contínuas da CGRSS surge no sentido 

de contribuir para que esses objetivos sejam atingidos.  

A dificuldade que se percebe é da ausência de profissionais específicos e de 

ação permanente no gerenciamento dos RSS, uma vez que a CGRSS é composta 

integralmente por membros que se deslocam de suas atividades fim para fazer esta 

gestão conjunta.  
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Nesse sentido, a programação do desenvolvimento desses trabalhos fica 

comprometida pela falta de agenda específica e contínua para a melhor eficiência e 

eficácia do GRSS na instituição. 

A partir dos levantamentos in loco verificou-se também a necessidade de 

adequação física nos abrigos de resíduos existentes e de execução de área própria e 

específica para a higienização de contêineres, lixeiras e carros para transporte interno de 

resíduos. 

Outro ponto foi quanto à implementação material que se viu necessária gerando 

a proposição da aquisição de materiais necessários para o transporte interno e 

armazenamento de resíduos. 

Identificou-se como necessário ainda a implantação de identificação visual de 

todas as categorias de resíduos, nos respectivos abrigos, lixeiras, contêineres e carros de 

transporte interno de RSS, nos moldes da legislação vigente. 

Notou-se também a inexistência de balança específica para pesagem de resíduos 

o que disparou a proposição de tal aquisição à diretoria da FSP. 

Propôs-se também a execução de todo documental; previsto pela 

legislação vigente e fundamental para o gerenciamento dos RSS, composto de envelopes, 

formulários, registros e etiquetas próprios e devidamente padronizados para controle das 

diversas etapas do gerenciamento dos RSS.  

Participou-se da elaboração anual do planejamento orçamentário do  ano 

seguinte, nas questões relacionadas ao gerenciamento de RSS dentro da FSP, e sugeriu-

se a participação sistemática  da CGRSS nos anos consecutivos. 

Promoveu-se a solicitação de regularização do CADRI para transporte de 

carcaças de animais mortos. 

Discutiu-se alternativas emergentes de regularização do contrato da 

empresa limpadora da FSP para empresa habilitada e com capacitação técnica para 

limpeza de áreas críticas e coleta interna de RSS na FSP, no intuito de ter-se 

trabalhadores envolvidos na RSS devidamente formados e capacitados, minimizando-se 

os riscos de segurança e à saúde dos trabalhadores. 

Como resultado da identificação dos fluxos de RSS foram elaboradas 13 

plantas contendo as áreas físicas e os fluxos dos RSS gerados pelos dois laboratórios 

eleitos para este estudo de caso encontram-se dispostos no (Apêndice C). 
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São apresentadas as seguintes plantas contendo fluxos dos RSS no 

Apêndice C:  

• Planta do fluxo geral interno do descarte de todos os RSS do Laboratório de 

Flebotomíneos na FSP, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos do Grupo A - Infectantes do 

Laboratório de Flebotomíneos, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos do Grupo B - Químicos, do 

Laboratório de Flebotomíneos, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos Grupo D - Comuns do 

Laboratório de Flebotomíneos, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos Grupo E - Perfurocortantes do 

Laboratório de Flebotomíneos, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos Grupo F - Carcaças de Animais 

Mortos do Laboratório de Flebotomíneos, 

• Planta do fluxo geral interno do descarte de todos os RSS do Laboratório de 

Micronutrientes, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos do Grupo A - Infectantes do 

Laboratório de Micronutrientes, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos do Grupo B - Químicos, do 

Laboratório de Micronutrientes, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos D - Comuns do Laboratório de 

Micronutrientes, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos Grupo E - Perfurocortantes do 

Laboratório de Micronutrientes, 

• Planta do fluxo geral interno dos Resíduos Grupo F - Carcaças de Animais 

Mortos do Laboratório de Micronutrientes. 

 

A partir do diagnóstico da geração dos RSS e respectivos fluxos em 

ambos os laboratórios estudados, foram identificados dentre todas as categorias de RSS 

gerados 9 tipos de procedimentos de coleta e descarte de RSS, conforme abaixo 

relacionados: 

 



 
 

105 
 

1. Coleta e Descarte de Resíduos Comuns - Grupo D 

2. Coleta e Descarte de Resíduos Orgânicos - Grupo D 

3. Coleta e Descarte de Materiais Recicláveis - Grupo D 

4. Coleta e Descarte de Infectantes - Grupo A 

5. Coleta e descarte de Perfurocortantes - Grupo E 

6. Coleta e descarte de Carcaças de Animais de Experimentação - Grupo F 

7. Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - Grupo D 

8. Coleta e descarte de resíduos químicos - Grupo B 

9. Coleta e descarte de Lâmpadas Fluorescentes, (LFUs) - Grupo B 

 

 

4. 4.    MODELO REFERENCIAL PROPOSTO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 
Com base nas etapas anteriores foram elaborados, como ferramenta de 

gestão, os modelos referenciais de POPs dos RSS para a FSP. Tais modelos foram 

nomeados segundo  cada categoria de RSS gerados pelos laboratórios estudados, 

perspectivando poderem ser implantados para todos os demais laboratórios existentes na 

instituição com as devidas particularidades e adequações inerentes a cada laboratório, 

assim como às demais áreas geradoras de RSS na FSP.  

No desenvolvimento do modelo de referência desta ferramenta procurou-

se utilizar linguagem simples, objetiva, clara e inteligível à todos os trabalhadores 

envolvidos. Espera-se que o conteúdo seja de total entendimento e familiaridade a todos 

os que participam direta ou indiretamente do GRSS da FSP. 

 

O instrumento prevê a atualização contínua, acompanhando a dinâmica 

dos diversos fatores de influência e da própria realidade institucional. Permite também a 

capacitação dos trabalhadores envolvidos de forma continuada. 

Vale enfatizar que todos os POPs buscaram contemplar na 

transversalidade as exigências e recomendações legais da legislação vigente, relativas 

aos aspectos ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e saúde e segurança do 

trabalhador.    

Os POPs elaborados, como produto da presente pesquisa, foram 
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condensados em um caderno de POPs, que abriga um total de 11 POPs: 9 relativos à 

resíduos sólidos, 1 referente a segurança e saúde do trabalhador e 1 sobre generalidades 

do GRSS foram nomeados e estão apresentados da seguinte forma: 

Os POPs forma nomeados e estão nomeados da seguinte forma: 

• POPs relativos a resíduos sólidos: 

" POP FSP nº 001 – Coleta e descarte de resíduos comuns 

" 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 resíduos carcaças de animais de 

experimentação 

" POP FSP nº 007 – Coleta e descarte de filtros de ar - HEPA 

" POP FSP nº 008 – Coleta e descarte resíduos químicos 

" POP FSP nº 009 – Coleta e descarte de resíduos químicos perigosos 

LFUs 

 
• E dois POPS adicionais: 

" POP FSP nº 010 – Segurança e Saúde do Trabalhador 

" POP FSP nº 011 – Disposições Gerais, RSS 

 

Como resultado deste estudo de caso propõe-se que todos estes POPs  

desenvolvidos sejam avaliados pela CGRSS da FSP, visando à aprovação e implantação 

dos mesmos, e recomendando que sejam periodicamente revisados pela sistemática de 

gestão proposta. 

Todos os POPs desenvolvidos encontram-se apresentados no Apêndice D 

deste. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
 
 

A pesquisa desenvolvida em campo somada ao diálogo com os 

trabalhadores permitiu o confronto entre o que é prescrito pelo marco legal-regulatório e 

às práticas na instituição. Esta dialética entre o que é prescrito e o que é real permeiam 

quase todos os procedimentos realizados na instituição com referência ao gerenciamento 

dos RSS. 

Exemplificamos a ausência de contêineres no abrigo de resíduos comuns e 

a deposição dos sacos de lixo no piso justificada pela ausência de coleta por caminhões 

de coleta que basculem esses contêineres. Por outro lado providenciar tais contêineres 

para atendimento dos requisitos legais, independente da regularização do tipo de veículo 

que executa a coleta, sacrifica o trabalhador que retira os sacos do abrigo  até o 

caminhão. Assim que esse é um problema ainda a ser tratado pela instituição que 

ultrapassa os limites desta pesquisa. 

Contrariedades emergem do contexto quando se inverte a perspectiva do 

gestor para o trabalhador. 

Desnudar tais paradoxos tem por objetivo contribuir com o despertar da 

inversão desta perspectiva, buscando também a ótica do trabalhador, no intuito de 

exercer o gerenciamento dos RSS buscando a melhor política de prevenção da saúde e 

segurança do trabalhador.  

Considera-se que a visão reducionista implica em erros de avaliação ao 

desconsiderar a atividade e a prática do executor.  

Para LLORY na análise detalhada de acidentes de trabalho nota-se a 

disfunção estrutural entre operadores, detentores da prática e os técnicos, detentores da 

cultura teórica, que por sua vez enfrentam a dificuldade de fazerem as informações 

importantes chegarem ao nível decisional, (MENDEL, 1999) 

Essa disfunção, na cultura de segurança do trabalhador reduz as análises 

de acidentes de trabalho, onde a prática não é reconhecida pelo valor teórico atribuindo 

muitas vezes ao fator humano a causa destes acidentes, estrategicamente poupando a 

hierarquia. 

Segundo REASON [...]depois do acontecimento não é difícil encontrar 
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bodes expiatórios (REASON, 1990). Este autor diz que antes de considerar os 

operadores como principais causadores do acidente é preciso compreender que são 

herdeiros dos defeitos inerentes ao sistema como, por exemplo, os referentes às 

concepções ruins, más instalações, deficiência na manutenção, documentações 

incompletas e decisões equivocadas da direção (MENDEL, 1999). 

A criação de instrumentos de gestão, de avaliação e atualização contínua, 

com abordagem participativa visa mitigar estas falhas estruturais, envolvendo os gestores 

e trabalhadores, disseminando as informações e minimizando riscos aos indivíduos e ao 

ambiente. 

Segundo MOREIRA, tanto no Brasil, como em outros países em 

desenvolvimento, as exigências legais com respeito ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos ainda não estão sendo cumpridas adequadamente pelos serviços de saúde, 

notadamente pelos estabelecimentos de menor porte, que são considerados pequenos 

geradores de resíduos sólidos (MOREIRA, 2012). 

Para SANTOS esta dificuldade está diretamente relacionada à falta de 

estabelecimento de planejamento estratégico e operacional, à ausência de definição de 

planos de ação de curto, médio e longo prazo, e, sobretudo, ao não envolvimento do 

corpo funcional da instituição, além da ausência de estabelecimento de indicadores e 

metas de acompanhamento (SANTOS, 2015). A FSP é considerada pequeno gerador de 

RSS. 

 As não conformidades com a normativa vigente, reveladas no estudo de 

caso, evidenciaram a situação da FSP com baixa taxa de atendimento aos requisitos 

legais-regulatórios (com 81,5% de não conformidades). Este fato é agravado com  a 

inexistência de PGRSS na instituição, apesar também dessa ser um a exigência legal. 

Tais fatos reforçam a afirmação de MOREIRA (2012) que não basta a 

existência de marco legal-regulatório, ainda que específico, para promover a melhoria da 

gestão dos RSS  em pequenos geradores. 

Neste contexto, a proposição de elaboração de POPs para o gerenciamento 

de RSS da FSP, que resultou no caderno de POPs que agrega 11 diferentes 

procedimentos específicos, poderá contribuir para reverter a situação encontrada.  

Por outro lado, o conjunto de POPs revelou-se como elemento facilitador 

para a elaboração do PGRSS da instituição, como também para gestão e monitoramento 
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da questão dos RSS. 

Uma vantagem dos POPs propostos é a perspectiva intersetorial e 

interdisciplinar que esteve na base de sua proposição: agregar as normativas legais, 

ambientais, de saúde e segurança do trabalhador difícil de ser encontrada, no geral. 

Porém, apesar de ter se procurado abordar todos as categorias de RSS 

gerados, a dinâmica tecnológica e diversos outros fatores que implicam na geração de 

RSS não exclui a possibilidade de outros procedimentos serem criados à luz destes, a 

cada novo resíduo sólido ou fluxo diferenciado de resíduo identificado.  

O estudo de SANTOS aponta como pontos fundamentais na melhoria de 

gerenciamento de RSS a capacitação continuada oferecida aos funcionários e a 

constância de reuniões realizadas de forma sistemática com os diversos atores do 

processo de GRSS, pois permitem o envolvimento destes com êxito na disseminação de 

informações, na solução de problemas com agilidade nas respostas, minimização de 

acidentes de trabalho, na execução do planejamento e na apropriação da cultura de 

resíduos e de prevenção (SANTOS, 2015). 

Neste sentido, o presente estudo também verificou os mesmos benefícios 

na abordagem participativa, provocando a valorização e motivação dos envolvidos. 

Recomenda-se a continuidade na sistemática de reuniões programadas, visando à 

elaboração do PGRSS, implantação e avaliação. 

No decorrer da abordagem participativa para levantamento dos dados e 

informações já se pode perceber rápidos avanços no gerenciamento dos RSS, como 

regularização de documentação interna e de transporte, ajustes nos fluxos, revisão no 

tipo de armazenamento interno especialmente no caso das carcaças dos animais de 

experimentação, melhoria nos registros, estabelecimento de sistemática de retirada dos 

resíduos químicos perigosos, solicitação de melhorias nos abrigos internos, 

reinvindicação de contêineres, de carros coletores para transporte interno, reinvindicação 

do planejamento e execução de área de higienização de equipamentos e contêineres 

como também de abrigo definitivo para resíduos químicos, revisão no escopo dos 

contratos das terceirizadas de forma a  se adequar à geração de RSS, dentre outras 

melhorias. 

Percebeu-se a dificuldade de recursos humanos específicos para a gestão 

dos RSS, muitas vezes correndo o risco de incorrer em desvio de funções de 
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profissionais contratados ou terceirizados para suprir essas lacunas. Espera-se que 

identificadas estas distorções sejam traçadas metas para o estudo de organização 

funcional que contemple com amparo legal as atividades relacionadas às questões do 

gerenciamento dos RSS. 

Por outro lado, considera-se de extrema relevância envolver a alta gestão 

institucional, tanto nos progressos realizados frente às metas traçadas no GRSS, quanto 

na sensibilização das necessidades a serem supridas para a melhor eficiência nos 

processos. Para tanto propõe-se o envolvimento através da participação de reuniões de 

consolidação de resultados e a emissão de relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos. 

Por fim, a ferramenta de gestão desenvolvida (caderno de POPs), uma vez 

implantada na instituição, poderá padronizar os procedimentos, trazer melhor condição 

de trabalho, tornar-se referencial para capacitação, minimizar impactos e reduzir danos, 

contribuindo para a saúde e segurança dos trabalhadores. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa, e mais especificamente seu 

produto possam ser replicados a outras instituições de ensino e pesquisa da USP ou 

externas, desde que consideradas as particularidades de cada uma. 

Lembrando tratar-se a unidade estudada, de renomada instituição de 

ensino e pesquisa, ou seja, responsável pela formação de inúmeros profissionais, 

cientistas e cidadãos universalmente compromissados, adiciona-se a perspectiva do 

modelo proposto, vir a contribuir para a disseminação da cultura de um gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde mais sustentável e de um olhar voltado para os 

trabalhadores envolvidos nos processos, buscando em suas propostas além da atividade 

fim, também a melhoria das condições gerais de trabalho e minimização dos riscos 

ocupacionais inerentes aos processos, por meio da promoção da saúde e segurança do 

trabalhador. 
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APÊNDICE A – Modelo Check list

 
CHECK LIST PRELIMINAR PARA VERIFICAÇÃO LOCAL 

 
 

1. A Unidade possui PGRSS- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde?  
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

2. Ele está e é atualizado anualmente? 
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

3. É realizada a segregação dos resíduos nos locais onde são gerados? 
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

4. De que forma? 
 
(  )  Orgânicos                (  ) Inorgânicos 
 
           (  ) Vidro   (  ) Plástico    (  ) Madeira   (  ) Comum    (  ) Perigoso  
           (  ) Radioativo                (  ) Infectante                       (  ) Inflamável 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

5. São utilizadas as cores próprias preconizadas para a segregação? 
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

6. A FSP/SESMT fornece EPIs – (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
funcionários envolvidos na gestão?  
 
(  ) Luva   (  ) Uniforme   (  ) Bota  (  ) Máscara  (  ) Óculos   (  ) Outros 
 
Obs:___________________________________________________________  
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7. A FSP/ SESMT, faz termo de recebimento desses EPIs – (Equipamentos de 

Proteção Individual) aos funcionários envolvidos na gestão?  
 
(  ) Luva   (  ) Uniforme   (  ) Bota  (  ) Máscara  (  ) Óculos   (  ) Outros 
 
Obs:___________________________________________________________  
 

8. Observa-se na rotina de trabalho, o uso de EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual, pelos funcionários da FSP ou terceirizados, envolvidos na gestão de 
resíduos?  

 
(   ) Luva   (  )Uniforme   (  )Bota  (  )Máscara  (  ) Óculos   (  )Outros 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

9. Você sabe se estes EPIs são os adequados para a atividade? 
 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

10. O contrato da limpadora terceirizada cita o atendimento à NR-32? 
(anexar cópia do mesmo) 
 
(  ) Sim   (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

11. Está previsto o treinamento e  a capacitação contínua no contrato da empresa 
             limpadora? 

 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

12. São realizados? Quando? 
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

13. Os contratos preveem o uso de sacos plásticos para coleta de resíduos 
atendendo o disposto na NR 9191?  

 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 



 
 

129 
 

 
14. Os sacos de lixo da unidade são de forma geral preenchidos até 2/3 da 
        capacidade? 

 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:____________________________________________________________ 
 

15. Há local apropriado para higienização dos contêineres e recipientes de coleta? 
 

(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

16. A higienização dos contêineres e recipientes de coleta é realizada? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:_______________________________________________________________ 
 
17. Por quem? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:_______________________________________________________________ 
 
18. Com que periodicidade? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:_______________________________________________________________ 
 
19. Esta higienização dos contêineres e/ou recipientes de coleta de resíduos está 
prevista no contrato da limpadora? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:_______________________________________________________________ 
 
20. Os recipientes são aparentemente em número suficiente para a unidade 
geradora de resíduos? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:_______________________________________________________________ 

 
21. Existe abrigo de Resíduos de Serviços de Saúde?  
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(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

22. Ele está de acordo com a RDC-50? 
 
(  ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

23. Existe abrigo diferenciado para depósito de resíduo sólido orgânico e 
inorgânico? 

 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

24. Existe abrigo de resíduos recicláveis? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

25. Existe abrigo de resíduos químicos? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

26. Existe coleta e tratamento especial para lâmpadas fluorescentes? 
 

(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________  
 

27. Existe coleta e tratamento especial de pilhas e baterias? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 

28. A empresa de manutenção fornece EPIs – (Equipamento de Proteção 
Individual) aos funcionários? 

(   ) Luva   (   ) Uniforme   (   ) Bota  (   ) Máscara  (   ) Óculos   (   )Outros 
 
Obs:___________________________________________________________ 
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29. É exigido contratualmente da empresa de manutenção que os EPIs 
fornecidos sejam certificados? 

 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
30. Observa-se na rotina de trabalho o uso de EPIs – Equipamentos de 

Proteção Individual, pelos funcionários da empresa de manutenção? 
 
(   ) Luva   (   ) Uniforme   (   ) Bota  (   ) Máscara  (   ) Óculos   (   ) Outros 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
31. Você sabe se estes são os adequados para a atividade? 
 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
32. O contrato da terceirizada de manutenção cita a NR-32? 
 
 (   ) Sim  (  ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
33. Está previsto o treinamento e capacitação contínua no contrato da empresa 

de manutenção? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  

 
Obs:__________________________________________________________ 
34. São realizados? Quando? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  

 
Obs:___________________________________________________________ 
 
35. Existe SESMT – Serviços Especializados em de Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho?  
 
 (   ) Sim  (   ) Não         
        
Obs:___________________________________________________________ 
 
36. Como é formada a equipe do SESMT? 
 
(  ) Engenheiro de Segurança do Trabalho  (  ) Médico do Trabalho  
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(  ) Técnico de Segurança do Trabalho        (  ) Enfermeiro do Trabalho  
(  ) Auxiliar se Enfermagem do Trabalho      (  )Outros 
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
37. Existe PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? 
 
      (   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:____________________________________________________________ 
 
38. O PPRA é atualizado regularmente? 
 
      (   ) Sim  (   ) Não  
 
 Obs:___________________________________________________________ 
 
39. Existe PCMSO – Programa de Controle Médico Ocupacional 
 
    (   ) Sim  (   ) Não  
Obs:___________________________________________________________ 
 
40. Há projeto de prevenção de incêndios aprovado pelo Corpo de Bombeiros?  
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
41. Há AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? 
 
    (   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
42. Há Brigada de Incêndio formada? 
 
    (   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
43. Ela é atualizada ?  
 
  (   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
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44. Com que periodicidade? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
  Obs:___________________________________________________________ 
 
 
45. Ë realizada simulação para o plano de abandono? 
 
  (   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
46. Com que periodicidade? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:____________________________________________________________ 

47. Ë realizada a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho em todos os 
casos acidentes? 

 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:____________________________________________________________ 

 

48. Elas são encaminhadas para o SESMT? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs:___________________________________________________________ 
 
49. São realizadas análises do SESMT após as ocorrências? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs: (Quais?)____________________________________________________ 
 
(acompanhamento / campanha/ analise e intervenção?) 
 
50. O SESMT usufrui dessas informações em prol da diminuição dos acidentes? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Obs: (Quais?)____________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Plantas Laboratório de Flebotomíneos  
 

1- Planta baixa com layout do Laboratório de Flebotomíneos  
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2 - Fluxo interno de descarte de Resíduos - Laboratório de Flebotomíneos  
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3 - Fluxo interno de descarte de resíduos Grupo A- Laboratório de Flebotomíneos  
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4 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo B- Laboratório de Flebotomíneos  
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5 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo D- Laboratório de Flebotomíneos  
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6 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo E - Laboratório de Flebotomíneos  
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7 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo F - Laboratório de Flebotomíneos -  
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APÊNDICE C - Plantas Laboratório de Micronutrientes 
 

8 - Planta baixa com layout - Laboratório de Micronutrientes  
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9 - Fluxo interno de descarte de Resíduos - Laboratório de Micronutrientes  
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10 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo A - Laboratório de Micronutrientes 
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11 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo B- Laboratório de Micronutrientes 
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12 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo D - Laboratório de Micronutrientes  
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13 - Fluxo interno de descarte de Resíduos Grupo F - Laboratório de Micronutrientes  
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APÊNDICE D - Caderno de POPs 
 
 

O Apêndice D é apresentado no CD que acompanha este trabalho e 

refere-se ao conjunto de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), denominado 

Caderno de POPs.  

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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ANEXO A 
 

Portaria ATAD/12/2014 - CGRSS - FSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


