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MODELO NORTEADOR PARA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIOS DE SAÚDE – 

PGRSS 
 

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

 
O presente documento tem como objetivo orientar os inspetores sobre como 
avaliar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, valendo 
ressaltar alguns pontos fundamentais nesta avaliação: 
 
 O PGRSS deve ser elaborado de acordo com as exigências técnicas 
estabelecidas na Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, devendo 
ser de inteiro conhecimento dos inspetores, os quais deverão avaliar o plano 
conforme suas determinações; 
 
 O PGRSS deve apontar e descrever as ações relativas às várias etapas do 
gerenciamento; 
 
 Cada PGRSS é único, mesmo que se trate de estabelecimentos com as 
mesmas atividades, pois o mesmo deve retratar a realidade de cada instituição, 
respaldado através de bases científicas e legais, por isso a sua redação deve ser 
confrontada com a prática implementada pela instituição. 
 

 
ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PGRSS: 

 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, 
bairro, município, estado, fone, e-mail, responsável legal, responsável técnico. 
 
CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: número de pavimentos, 
atividades, serviços predominantes no estabelecimento e horários de 
funcionamento. 
 
DADOS AMBIENTAIS: a) informar qual o sistema de abastecimento da água 
(rede pública ou solução alternativa - poço).  No caso de poço, informar a licença 



de uso e outorga. b) Informar se existe tratamento ou não dos efluentes no 
estabelecimento ou na rede coletora. 
 
TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS: identificar os tipos de resíduos gerados no 
estabelecimento por cada tipo de Serviço, conforme os Grupos especificados na 
norma vigente: A (infectantes), B (químicos), C (radioativos), D (comuns), E 
(perfurocortantes). 
 
SEGREGAÇÃO: informar como são separados os tipos de resíduos gerados, bem 
como os EPI’S a serem utilizados. 
 
ACONDICIONAMENTO: identificar a forma de acondicionamento adotada para a 
segregação proposta 
 
COLETA E TRANSPORTE INTERNO: a) informar se a coleta adotará o 
armazenamento temporário; b) descrever os locais de armazenamento temporário 
(sala de utilidades ou sala de resíduos) e identificações dessas áreas; c) informar 
os tipos de coletores para a guarda temporária de resíduos e as sinalizações 
desses recipientes; d) informar como serão higienizados esses locais e frequencia 
da limpeza; e) descrever os roteiros adotados; f) informar os EPI’S utilizados; g) 
descrever o tipo de carro utilizado no transporte; h) informar como serão 
higienizados os carros coletores, os produtos utilizados e a frequencia. 
 
Obs. A rota de coleta interna deve observar as outras rotinas de fluxo de material 
limpo, evitando, sempre que factível, o chamado roteiro cruzado. Um roteiro pode 
ser traçado, buscando-se, através de tentativas, a melhor solução que atenda 
simultaneamente a condicionantes, tais como o sentido, frequencia e horário, 
evitando-se, assim, o já mencionado fluxo cruzado e percursos duplicados ou 
improdutivos. 
 
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO: informar o local adotado para esta 
finalidade, os tipos de resíduos a serem armazenados, a frequencia de coleta, 
tipos e quantidades de coletores e sinalização para identificação da área e dos 
coletores. Informar também como será higienizado esse espaço e frequencia da 
limpeza. 
 
Obs.:O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a 
distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justificarem. 
 
ARMAZENAMENTO EXTERNO: informar número, localização e descrição da 
área, rotina do armazenamento externo, tipos e quantidade dos contenedores, 
higienização dos abrigos e contenedores, EPIs e EPCs utilizados. 
 
COLETA E TRANSPORTE EXTERNO: anexar a cópia do alvará sanitário da 
empresa coletora contratada e informar a frequencia em que se realiza a coleta. 
TRATAMENTO: (quando necessário): descrever o tratamento interno para os 
resíduos que requerem esse procedimento; descrever o sistema de decaimento de 



rejeitos radioativos (quando existir); os EPIs e EPCs necessários; descrever os 
tipos de tratamento externo adotados, incluindo as tecnologias de tratamento 
adotadas, nome da empresa responsável pela operação, localização das unidades 
de tratamento. Anexar cópia da licença ambiental sobre os sistemas e tecnologias 
adotados. 
 
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSS: informar as formas de disposição final dos RSS, 
localização, empresa ou instituição responsável e telefone. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: citar as fontes literárias e normativas que 
embasaram o PGRSS. 
 
RESPONSÁVEL PELO PLANO E DATA DE ELABORAÇÃO: o Plano deve estar 
datado e conter a assinatura do profissional ou equipe de profissionais 
responsáveis pela sua elaboração e supervisão, com os respectivos números de 
registro nos conselhos de classe.     
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