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Antecedentes

E
m 2017, as gerências do Setor de 
Infraestrutura e Energia e do Setor 
Social do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) firmaram um 
acordo para a criação da Unidade de 
Infraestrutura Social para fornecer apoio 
técnico especializado aos programas e 
projetos do Setor Social que possuam 
componentes de infraestrutura

Os principais objetivos da Unidade de 
Infraestrutura Social são: i) fortalecer as 
equipes de projetos e, por meio delas, 
as unidades executoras, oferecendo-
lhes expertise técnica para a preparação, 
execução e supervisão dos componentes 
de infraestrutura incluídos nas 
operações; e ii) gerar conhecimento 
voltado a fomentar as boas práticas 
em planejamento, aquisições, projeto, 
construção e supervisão de infraestrutura 
social. 

As unidades de saúde são grandes 
geradoras de resíduos comuns, biológicos 
e perigosos, e sua gestão representa um 
desafio para os países da América Latina 

e Caribe (ALC). A gestão inadequada de 
resíduos acarreta riscos às pessoas e ao 
meio ambiente, além de elevados custos 
na fase de operação. A situação gerada 
pela pandemia do COVID-19, incluindo 
os planos de vacinação em massa, tem 
aumentado substancialmente o uso de 
materiais que devem ser descartados, 
o que sobrecarrega sistemas de gestão 
débeis e torna ainda mais urgente a busca 
por soluções de gestão sustentáveis. 

Nesse sentido, HOSPITAIS + LIMPOS 
busca apoiar a implantação de projetos 
de infraestrutura de saúde na região, 
especificamente no que se refere à 
gestão de resíduos, tanto na fase de 
planejamento dos projetos como durante 
sua execução e posterior operação.

O conteúdo desta guia foi desenvolvido 
de forma multissetorial a partir do 
trabalho elaborado por Pilar Tello 
Espinoza, com a coordenação geral 
de Carlos Henríquez, Ignacio Astorga 
e Alfredo Rhim, da Unidade de 
Infraestrutura Social, da Divisão de Saúde 

e Proteção Social e da Divisão de Água 
e Saneamento do BID, respectivamente. 
A revisão final e ajustes do documento 
foram realizados com a valiosa 
contribuição de Luis Buscaons Cuesta, 
Serge-Henri Troch, Marcela Zambrano 
Polanco, Livia Minoja, Wilhelm Dalaison, 
Juan del Barrio, Beatriz Toribio, Jimena 
Sánchez e Ashley Morales. A tradução ao 
português foi feita por Aline Piva.

Os autores agradecem a todos que 
participaram da preparação deste 
documento, que se espera seja útil nos 
esforços para melhorar a vida na região.

O documento foi escrito originalmente em 
espanhol e foi traduzido e revisado por 
Aline Piva.
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Introdução

A 
gestão adequada de resíduos 
em unidades de saúde (RES, 
pela sigla em espanhol) deve ser 

abordada de forma oportuna e bem-
informada ao longo do ciclo de vida do 
projeto de infraestrutura hospitalar, desde 
o planejamento até a operação. Esta 
guia apresenta os principais conceitos e 
elementos que devem ser considerados 
no desenvolvimento de projetos deste 
tipo para assegurar o manejo adequado 
dos RES e garantir a adequada higiene e 
segurança dos trabalhadores e usuários 
das unidades de saúde (ES, pela sigla em 
espanhol).

A sigla RES utilizada no presente 
documento engloba os termos aplicados 
nos diferentes países da região e se 
referem aos resíduos gerados em 
centros de atenção à saúde, centros 
médicos, hospitais e postos de saúde, 
entre outros. Esses resíduos podem 
ser classificados em: resíduos comuns, 
infecciosos, perfurocortantes, anatômicos 
e perigosos (como substâncias químicas e 
genotóxicas, inflamáveis e corrosivas). As 
denominações tanto dos resíduos como 
dos diferentes conceitos nesta matéria 
variam de país a país; neste documento, 

serão utilizados fundamentalmente 
as denominações estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Este documento enfoca particularmente 
a gestão de resíduos biológicos gerados 
nas ES: os infecciosos, perfurocortantes 
e anatômicos. Utiliza-se esse critério uma 
vez que, depois dos resíduos comuns, 
os acima mencionados são os que 
apresentam maior volume de produção 
nas ES e, ademais, em muitos casos seu 
tratamento é realizado in situ.

A gestão adequada dos resíduos de saúde 
é baseada em três princípios básicos 
fundamentais: a) a redução de resíduos 
desnecessários, b) a separação entre 
resíduos comuns e perigosos, e c) o 
tratamento dos resíduos a fim de reduzir 
os riscos para os profissionais de saúde e 
para a comunidade.

As ES devem assegurar e garantir 
que seus profissionais trabalhem em 
um ambiente seguro e prestem uma 
assistência de qualidade, onde sejam 
respeitados a dignidade e os direitos 
humanos de cada pessoa que busca 
atendimento médico.1  

1 OMS/UNICEF, WHASH en los establecimientos de salud. 
Informe de línea base mundial (Ginebra, 2019). 

Esta guia permite compreender os 
processos que envolvem uma gestão 
adequada dos RES, desde sua origem 
até o descarte final. Também fornece 
informações técnicas específicas e 
ferramentas práticas para a sua gestão 
adequada.

Esta guia está estruturada em seis 
capítulos:

1. Definições e conceitos básicos: 
Inclui a classificação, a denominação 
por país e os volumes estimados de 
geração de acordo com o tipo de RES, 
entre outros elementos. Este capítulo 
ajuda a orientar o leitor na compreensão 
e uso posterior da guia.

2. O marco legal  que rege a 
gestão dos RES para os 26 países 
mutuários do BID,2 incluindo links para 
os quadros normativos e leis em vigor 
que regulamentam a gestão de RES em 
cada um dos países. 

3. Um marco teórico que define o 
processo de gestão de resíduos em ES, 
desde sua geração até seu descarte 

2 Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

final. Este capítulo explica em detalhes 
as diferentes etapas que devem ser 
consideradas na gestão adequada de 
RES. 

4. Uma ferramenta de análise que 
permite diagnosticar o estado da 
gestão de RES em uma ES existente ou 
avaliar se todas as variáveis necessárias 
para a gestão adequada de RES foram 
consideradas em um projeto em 
preparação.  

5. Uma guia para a elaboração de 
planos de gestão de RES, na qual são 
expostos os conteúdos necessários de 
um plano e os elementos que devem 
ser considerados para sua elaboração.

6. Ferramentas para uma avaliação 
econômica  que permita comparar 
alternativas para um projeto de gestão 
de RES. Este capítulo apresenta 
de forma prática tanto as variáveis 
técnicas (por exemplo, tipos de 
soluções de tratamento) quanto 
metodológicas (terceirização de 
serviços versus gestão interna, gestão 
em rede versus gestão individual etc.).    

Adicionalmente, inclui-se nos anexos uma 
série de ferramentas e formulários que 
o usuário poderá utilizar e/ou adaptar 
quando seja realizada a aplicação da guia.

https://washdata.org/report/jmp-2019-wash-hcf-sp
https://washdata.org/report/jmp-2019-wash-hcf-sp
https://washdata.org/report/jmp-2019-wash-hcf-sp
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1. Definições e conceitos básicos

1.1. Definição de 
resíduos em unidades 
de saúde  
Segundo a OMS, os RES são denominados 
resíduos de saúde e incluem todos os 
resíduos gerados em ES, centros de 
pesquisa e laboratórios relacionados a 
procedimentos médicos. Além disso, a 
designação inclui os mesmos tipos de 
resíduos procedentes de fontes menores e 
dispersas, bem como resíduos produzidos 
no curso de cuidados de saúde realizados 
no domicílio (por exemplo, diálise 
domiciliar, autoadministração de insulina, 
cuidados de recuperação etc.).3

1.2. Classificação de 
RES
Segundo a OMS, os RES são classificados 
conforme se pode observar na tabela 1.

Como regra geral, resíduos infecciosos, 
perfurocortantes e anatômicos podem ser 
tratados com métodos de esterilização 
relativamente simples, para posterior 

3 OMS, Safe management of wastes from health-care 
activities (Ginebra, 2014)..

Categorias de RES Descrição e exemplos

Resíduos 
comuns

Resíduos comuns
Resíduos que não apresentam nenhum tipo de risco biológico, químico, radioativo ou físico e que são 
equiparáveis aos resíduos domésticos. Por exemplo: papelão, embalagens plásticas, papéis, produtos de 
escritório etc.

Resíduos 
biológicos  

Resíduos 
infecciosos

Resíduos que contém ou que se suspeita conter patógenos e que apresentam risco de transmissão de 
enfermidades. Por exemplo, gazes, tecidos ou outros materiais contaminados com sangue e outros fluidos 
corporais. Também estão incluídos resíduos altamente infecciosos como culturas de laboratório e reservas 
microbiológicas, excrementos e outros que estiveram em contato com pacientes com doenças infecciosas.

Resíduos 
patológicos 
(anatômicos)*

Tecidos, órgãos ou fluidos humanos; partes do corpo; placentas, fetos; hemoderivados não utilizados.

Resíduos 
de objetos 
perfurocortantes

Objetos perfurantes ou cortantes, utilizados ou não. Por exemplo, agulhas hipodérmicas, intravenosas ou 
outras, seringas com protetor de segurança; seringas com agulhas acopladas; equipamentos de infusão; 
bisturis; pipetas; facas; lâminas; vidro quebrado.

Resíduos 
perigosos

Resíduos 
farmacêuticos, 
citotóxicos e 
genotóxicos

Produtos farmacêuticos vencidos ou já não mais necessários; artigos contaminados contendo produtos 
farmacêuticos. Resíduos citotóxicos contendo substâncias com propriedades genotóxicas. Por exemplo, 
resíduos que contenham fármacos citostáticos (frequentemente utilizados no tratamento contra o câncer); 
produtos químicos genotóxicos.

Resíduos químicos
Resíduos contendo substâncias químicas. Por exemplo, reagentes de laboratório; revelador de filmes; 
desinfetantes vencidos ou já não mais necessários; solventes. Resíduos com alto teor de metais pesados. 
Por exemplo, baterias, termômetros e medidores de pressão arterial quebrados.

Resíduos radiativos
Resíduos contendo substâncias radioativas. Por exemplo, fluidos não utilizados de radioterapia e medicina 
nuclear ou pesquisa de laboratório; vidraria, recipientes ou papel absorvente contaminados; urina e 
excrementos de pacientes tratados ou testados com radionuclídeos não selados; fontes seladas.

Tabela 1. Classificação dos resíduos em unidades de saúde.

* Para efeitos práticos desta guia, os resíduos patológicos serão denominados simplesmente de anatômicos. São conceitos equivalentes (anatômico-patológicos).

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OMS.
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descarte como resíduos equiparáveis 
aos domésticos. Este grupo de resíduos 
é geralmente denominado resíduo 
biológico.

Já os resíduos farmacêuticos, citotóxicos, 
químicos e radioativos requerem 
tratamentos mais complexos, que 
envolvem empresas especializadas 
e regulamentações específicas para 
cada país. Nesse sentido e para fins 
de simplificação, nesta guia os últimos 
serão considerados dentro de uma única 
classificação: resíduos perigosos.

Como já mencionado, esta guia se 
centra na gestão de resíduos biológicos 
(infecciosos, perfurocortantes e 
anatômicos), pois abarcam os volumes 
mais importantes de resíduos gerados 
nas ES após os resíduos comuns 
equiparáveis aos domésticos. A gestão 
de resíduos perigosos varia de acordo 
com a regulamentação de cada país e 
exige processos mais complexos, que, 
em geral, são delegados diretamente 
a uma empresa especializada. Por isso, 
embora a guia faça referência a esse tipo 
de resíduo, seu processo de gestão não é 
abordado com a mesma profundidade.

Os países da região utilizam distintas 
denominações em suas legislações para 
se referir aos RES e à sua subclassificação. 
No Anexo 1, essas denominações são 
detalhadas por país, ratificadas de acordo 
com a terminologia da OMS.

1.3. Composição dos 
resíduos gerados em 
ES
Segundo a OMS, entre 75% e 90% dos 
resíduos gerados nas ES são resíduos 
hospitalares equiparáveis a comuns 
ou não perigosos. Aproximadamente 
entre 25% e 10% são classificados como 
biológicos (infecciosos, perfurocortantes 
e anatômicos) e destes, 5% como 
perigosos (farmacêuticos, citotóxicos, 
químicos e radioativos) e podem 
constituir um risco grave se não forem 
manuseados adequadamente.4 Estos 
porcentajes son relativos al tipo de ES, a 
su nivel de complejidad y a su tamaño, y 
pueden variar. 

4 OMS, Safe management of wastes from health-care 
activities: A summary (Ginebra, 2017).

Segundo estudo realizado pela OMS 
em 2020, cerca de 66% da composição 
de resíduos biológicos corresponde 
especificamente a resíduos infecciosos, 
30% a resíduos perfurocortantes e 4% 
a resíduos anatômicos, percentuais 
medidos por massa.5

1.4. Geração per 
capita  
O valor da geração per capita permite 
determinar o volume de resíduos gerados 
em uma ES, com base na quantidade de 
leitos mensuráveis que possui. 

Assim, um estudo da Comissão 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 
indicou que um hospital com 100 leitos 
produzirá uma média de 1,5 kg a 3 
kg de resíduos por paciente por dia, 
dependendo do contexto (todas as 
categorias combinadas e incluindo os 
resíduos equiparáveis aos domésticos).6

5 P. Tello, Manejo de resíduos hospitalarios e aspectos de 
seguridad e salud ocupacional en hospitales de Nicarágua 
(Managua, 2020).

6 ICRC, Medical waste management (Ginebra, 2011).

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf
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1.5. Níveis de atenção 
em unidades de saúde
Dependendo do nível de complexidade 
do atendimento prestado na ES, o tipo 
de resíduo e a quantidade produzida 
serão diferentes. Em ES de terceiro nível, 
com procedimentos mais complexos, a 
produção por leito será maior do que em 
uma unidade de atendimento de primeiro 
nível.  

Em geral, esses níveis de atenção são 
classificados da seguinte forma:

Nível 1:  São ES que prestam atendimento 
ambulatorial; são dedicadas à atenção, 
prevenção e promoção da saúde e são 
reconhecidas pela população. Dentro 
deste nível estão os centros de saúde, 
postos médicos e consultórios. Nestas ES 

pode haver, em alguns casos, dois ou três 
leitos para atendimento ambulatorial, mas 
apenas para estadias de no máximo 24 
horas.

Nível 2: São as instituições de saúde 
que possuem internação em serviços 
básicos: clínica médica, pediatria, cirurgia 
geral, resguardo e maternidade, além 
da infraestrutura necessária para a 
realização de exames complementares e 
diagnósticos básicos.

Nível 3: Abarca instituições com salas 
de internação, cirurgia, clínica médica, 
especialidades cirúrgicas específicas 
(traumatologia, neurocirurgia, cirurgia 
cardiovascular, oncologia e outras); 
infraestrutura para a realização de 
estudos complementares mais complexos; 
unidade de terapia intensiva e unidades 
coronárias.7,8

7 Para mais informações, acessar: https://sites.google.
com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-
medica.

8 OMS, Normas básicas de higiene del entorno en la 
asistencia sanitaria (Ginebra, 2016).

https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica
https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica
https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica
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2. Marco legal

A
s regulamentações existentes 
sobre RES nos países da região 
são muito heterogêneas. Embora 

todos os países mutuários do BID possuam 
legislação ambiental referente a resíduos 
em geral, apenas 15 têm regulamentações 

No. País Instrumento legal Categoria

1 Argentina Resolución MSN 134/2016 Directrices Nacionales para la Gestión de Residuos de Establecimientos de Atención a la Salud Regulamentação específica

2 Bahamas Reglamento de Recolección e Eliminación de Resíduos de los Servicios de Salud Ambiental Regulamentação específica

3 Barbados Reglamento de Servicios de Salud (Recolección e Eliminación de Resíduos), 1975 Regulamentação específica

4 Belize
Ley de Residuos Peligrosos

Regulamentação específica
Directrices Nacionales sobre Prevención y Control de Infecciones para Instalaciones de Salud

5 Bolívia Reglamento para la gestión de residuos sólidos generados en establecimientos de salud; Resolución ministerial No. 1144 Regulamentação específica

6 Brasil Decreto 222; Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências Regulamentação específica

7 Chile Decreto 6: Reglamento sobre manejo de resíduos de establecimientos de atenção de salud (REAS) Regulamentação específica

8 Colômbia Decreto 2676; Reglamenta la gestión integral de los resíduos hospitalarios e similares Regulamentação específica

9 Costa Rica
Decreto ejecutivo 30965; Reglamento sobre la gestión de los resíduos infecto-contagiosos que se generan en 

establecimientos que prestan atenção a la salud e afines
Regulamentação específica

10 Equador Acuerdo Ministerial 323; Reglamento gestión resíduos generados en establecimientos de salud Regulamentação específica

11 El salvador Acuerdo No. 1251; Reglamento técnico salvadoreño para el manejo de los resíduos bioinfecciosos Regulamentação específica

13 Guatemala Acuerdo gubernativo No. 509-2001; Reglamento para el manejo de resíduos sólidos hospitalarios Regulamentação específica

específicas para RES; quatro possuem 
normas técnicas oficiais; quatro possuem 
algum instrumento legal onde são 
mencionados RES e três não possuem 
qualquer instrumento legal específico 
relacionado a esses resíduos. Observou-

se também que em cinco deles não 
há classificação de resíduos dentro da 
regulamentação vigente.
A tabela 2 indica o instrumento legal
que rege a gestão de RES para cada 
país da ALC, e no Anexo 2, ao final da 

guia, é apresentada a lista detalhada dos 
organismos que emitem e regulamentam 
esses instrumentos legais, bem como suas 
datas de emissão e modificação.

Tabela 2. Instrumentos legais vigentes nos países da região para a gestão de RES.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/2004/2004-0022/EnvironmentalHealthServicesCollectionandDisposalofWasteRegulations_1.pdf
http://104.238.85.55/en/showdoc/cr/1975_51
https://doe.gov.bz/wp-content/uploads/2019/03/Hazardous-Waste-Regulations-2009.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/374_National%20Guidelines%20on%20Infection%20Control%20revised%20aug%202006.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/file/RDC ANVISA N%c2%ba 222 DE 28032018 REQUISITOS DE BOAS PR%c3%81TICAS DE GERENCIAMENTO DOS RES%c3%8dDUOS DE SERVI%c3%87OS DE SA%c3%9aDE.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008725
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2676-de-2000.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-gestion-integral-residuos-desechos-generados-establecimientos-salud
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/reglamento/reglamento_rts_130301014_manejo_desechos_bioinfecciosos_v3.pdf
https://www.mspas.gob.gt/images/files/saludabmiente/regulacionesvigentes/desechossolidos/AcuerdoGubernativo509-2001ManejoDesechosSolidosHospitalarios.pdf
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No. País Instrumento legal Categoria

12 Guiana Reglamento de gestión de resíduos perigosos Não conta com instrumento legal especifico

14 Haiti Organisation et fonctionnement du service nationale de gestion des résidus solides (SPERS) Não conta com instrumento legal especifico

15 Honduras Acuerdo No. 07; Reglamento para el manejo de los resíduos perigosos generados en los establecimientos de salud Regulamentação específica

16 Jamaica Ley Nacional de Gestión de Resíduos Sólidos Não conta com instrumento legal 

17 México
Norma Oficial Mexicana Nom-087-Semarnat-SSA1-2002, protección ambiental-salud ambiental-resíduos perigosos 

biológico-infecciosos: clasificación e especificaciones de manejo
Regulamentação específica

18 Nicarágua NTON 05 015-02; Norma técnica para el manejo e eliminación de resíduos sólidos perigosos; certificación

19 Panamá 

Decreto ejecutivo 111; Reglamento para la gestión e manejo de los resíduos sólidos procedentes de los establecimientos de 
salud.

Regulamentação específica
Resolución 560; Reglamenta los sistemas de tratamiento de resíduos y/o resíduos sólidos perigosos procedentes de los 

establecimientos de salud públicos e privados a nivel nacional

20 Paraguai
Ley 3361/07; Regula la gestión integral de los resíduos generados en establecimientos de salud e afines, que provengan de 

la atenção de la salud humana e animal
Regulamentação específica

21 Peru
 Resolución Ministerial No. 1295-2018-MINSA; Norma Técnica de salud: gestión integral e manejo de resíduos sólidos en 

establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo e centros de investigación
Regulamentação específica

22
República 

Dominicana
Decreto No. 126-09; Reglamento sobre los resíduos e resíduos generados por los centros de salud e armes Regulamentação específica

23 Suriname Ley de Medio Ambiente Não conta com instrumento legal

24
Trinidad e 

Tobago 

Ley de Medio Ambiente
Não conta com instrumento legal especifico

 Norma de gestión de resíduos 

25 Uruguai Decreto No. 586/009; Reglamentación sobre resíduos sanitários Regulamentação específica

26 Venezuela
Decreto No. 2.218, Mediante el cual se dictan las normas para la clasificación e manejo de resíduos en establecimientos de 

salud
Regulamentação específica

Fonte: Elaboração própria (ver anexo 2). 

Tabela 2. Instrumentos legais vigentes nos países da região para a gestão de RES. Continuação

https://doe.gov.gy/published/document/5af72a4adc677720ccdc33c0
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Hai172031.pdf
http://www.miambiente.gob.hn/media/adjuntos/retccescco/None/2018-07-19/17:19:14.866167+00:00/Reglameto_Residuos_Hospitalarios.pdf
https://moj.gov.jm/laws/national-solid-waste-management-act
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/f124ab4e19e485950625728a005c2c3f?OpenDocument
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/79
http://dna.sr/media/291351/SB_2020___97.pdf
https://agla.gov.tt/downloads/laws/35.05.pdf
https://ema.co.tt/images/Files/Waste/Admin Record-Waste Rules 2018-27Dec18.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/586-2009
https://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/archivo/doc_ergo_higiene/Decreto2218.pdf
https://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/archivo/doc_ergo_higiene/Decreto2218.pdf
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3. Gestão de resíduos 
em unidades de saúde

A 
gestão de RES é um conjunto de 
processos que visam garantir a 
higiene e segurança adequadas aos 

trabalhadores e usuários dos serviços de 
saúde, bem como à comunidade em geral. 
Esses processos podem variar de um país 
para outro na forma, dependendo de suas 

Etapa Descrição

Geração O resíduo é gerado.  

Separação na 
fonte

Consiste em separar cada resíduo de acordo com a sua classificação no 
recipiente ou recipientes designados para este fim no local onde é gerado.

Armazenamento 
primário 

Armazenamento de RES já separados, no local onde é gerado ou em salas 
especialmente acondicionadas.

Coleta e 
transporte 
interno 

É o processo de coleta de resíduos comuns, biológicos e perigosos desde 
o ponto onde é gerado até a área de armazenamento final na ES, por meio 
de equipamentos móveis (carrinhos ou contêineres com rodas).

Armazenamento 
final

Armazenamento de RES já separados de acordo com sua classificação em 
espaços especialmente habilitados dentro da ES.

Tratamento 
interno ou 
externo

O tratamento de resíduos comuns e biológicos pode ser feito na ES 
de forma individual ou em centros especializados (gestão em rede). O 
tratamento deve garantir a eliminação de microrganismos patogênicos 
nos resíduos para que possam ser equiparáveis aos resíduos comuns para 
um descarte final seguro. No caso de resíduos perigosos, estes devem ser 
tratados por empresas especializadas, de acordo com a regulamentação de 
cada país.

Transporte 
externo 

Coleta e transporte de RES da ES para o local de tratamento externo e/ou 
descarte final.

Descarte final 

Os resíduos comuns e biológicos tratados gerados na ES devem ser 
encaminhados a um local de descarte final autorizado (aterro sanitário) e 
podem ser dispostos na célula comum para resíduos sólidos urbanos (RSU). 
Em alguns países, é permitido o descarte de RES não tratado em células 
especialmente habilitadas para esse fim em aterros sanitários devidamente 
regulamentados. Em alguns casos específicos, também é permitido o 
descarte de resíduos in situ (como postos de saúde isolados, por exemplo), 
mas estes devem ser homologados pela respectiva autoridade sanitária, de 
acordo com as regulamentações específicas de cada país. Da mesma forma, 
os resíduos perigosos devem ser descartados de acordo com seu nível de 
periculosidade em locais devidamente autorizados pela autoridade sanitária 
de cada país.

Tabela 3. Caracterização das etapas na gestão de resíduos em unidades de saúde. 

regulamentações ambientais específicas, 
mas em geral, e de acordo com as 
diretrizes da OMS, a estrutura detalhada 
abaixo deveria ser respeitada. 

O processo inclui as seguintes atividades 
de acordo com o tipo de resíduo e a 
complexidade da unidade de saúde: 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OMS.
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O Gráfico 1 mostra as etapas do sistema de 
gestão de acordo com os tipos de RES.

As seções a seguir fornecem uma 
descrição detalhada de cada uma das 
etapas da gestão de RES.

3.1. Separação na 
fonte
A separação na fonte consiste em 
armazenar cada resíduo de acordo com 
sua classificação no contêiner ou recipiente 
designado, no local onde é gerado. Esta é 
uma atividade fundamental no processo, 
dado que todo o ciclo subsequente 
depende da execução correta desta 
atividade. A correta separação dos resíduos 
na origem evita que os resíduos comuns 
gerados na ES sejam contaminados 
ou misturados, reduzindo os custos de 
tratamento. 

Na prática, os RES devem ser separados em 
pelo menos cinco grupos, pois seu manejo 
é diferente em cada caso: i) resíduos 

Gráfico 1. Diagrama de fluxo de gestão de resíduos em unidades de saúde.

Fonte: Elaboração própria.

comuns, ii) resíduos perfurocortantes, 
iii) resíduos infecciosos, iv) resíduos 
anatômicos e v) resíduos perigosos.

Essa separação é realizada por meio 
da utilização de sacos plásticos ou 
recipientes de diferentes cores para sua 
clara diferenciação. Cada país tem um 
código de cores de acordo com o resíduo, 
mas como regra geral, o vermelho é 
utilizado para resíduos infecciosos, 
amarelo para resíduos anatômicos, 
branco para perfurocortantes e preto 
para resíduos comuns. Da mesma forma, 
todos os recipientes e sacos de resíduos 
devem ser devidamente etiquetados; por 
exemplo, devem conter o símbolo de 
risco biológico para resíduos infecciosos, 
perfurocortantes e anatômicos. Os 
resíduos perigosos serão separados, 
armazenados, tratados e descartados de 
acordo com seu nível de periculosidade e 
com a regulamentação vigente no país. 

A Tabela 4 mostra os tipos de recipientes 
por tipo de resíduo.

Separação na fonte

Resíduos
comuns

Resíduos
infecciosos 

Resíduos
perfurocortantes 

Coleta
interna

Armazenagem
de resíduos

comuns

Armazenagem
final 

Tratamento
interno 

Local
de descarte

final

Local
de descarte

final

Local
de descarte

final

Coleta externa
de resíduos
infecciosos

Coleta externa
de resíduos

comuns

Transporte
externo de

resíduos
comuns

Transporte
externo

de resíduos
perigosos

Tratamento
externo

de resíduos
infecciosos

Tratamento
externo

de resíduos
perigosos

Resíduos
anatômicos

Resíduos
perigosos
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Categorias de 
resíduos

Tipo de recipiente Exemplo

Resíduos 
infecciosos

• Os sacos plásticos devem ter pelo menos 70 μm de espessura, serem isentos de cloro e, de preferência, translúcidos.
• Os recipientes podem ser de plástico ou metal, devem ser resistentes e à prova de vazamentos e isentos de cloro.
• Também devem ter tampas bem ajustadas e removíveis à mão ou operadas por pedal.

          

Resíduos 
perfurocortantes

• Os recipientes podem ser embalagens de plástico ou papelão, devem ser resistentes a perfurações e à prova de vazamentos, 
bem como isentos de cloro; também devem ter uma abertura especial para receber seringas de todos os tamanhos que 
possa ser aberta e fechada.

• Idealmente, devem contar com um sistema para remover as agulhas das seringas.       

Resíduos 
anatômicos 

• Os sacos plásticos devem ter pelo menos 70 μm de espessura e devem ser isentos de cloro.
• Os recipientes podem ser de plástico ou metal, forrados com sacos plásticos. Também devem ter tampas bem ajustadas 

operadas manualmente ou por pedal.*
             

Resíduos 
comuns**

• O saco plástico deve ser de uma cor diferente daqueles usados para outros resíduos (geralmente é preto).
• Os contêineres/recipientes devem ter preferencialmente uma tampa operada por pedal.  

      

Residuos 
peligrosos

• Os resíduos perigosos serão descartados e rotulados de acordo com o tipo de resíduo e as regulamentações específicas de 
cada país de acordo com sua periculosidade.

* OMS/UNICEF, WHASH en los establecimientos de salud. Informe de línea base mundial, Ginebra (2019).  
** Os resíduos comuns também podem ser separados na fonte de acordo com seu tipo; por exemplo, resíduos orgânicos ou recicláveis (papelão, metal e vidro).

Tabela 4. Esquema de coleta e separação na fonte recomendado pela OMS.

https://www.unwater.org/app/uploads/2019/05/jmp-2019-wash-hcf-highlights-1.pdf
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3.2. Armazenamento 
primário
O armazenamento primário refere-se ao 
armazenamento temporário dos RES já 
separados no local onde são gerados. Este 
procedimento é realizado no mesmo local 
ou departamento onde é gerado o RES, 
aguardando-se a coleta e o transporte até 
os locais de armazenamento finais, sendo 
especialmente acondicionados na própria 
ES. Para o armazenamento primário, são 
utilizados recipientes designados por 

tipo de resíduo, devidamente separados 
conforme indicado na seção anterior. Em 
alguns casos, este armazenamento pode 
ser efetuado em salas de limpeza ou outros 
espaços adaptados para esta finalidade.   

3.3. Coleta e 
transporte interno
É o processo de coleta e transporte dos 
resíduos comuns, biológicos e perigosos 
gerados em determinado serviço ou 
departamento até o armazenamento 
final dentro da ES. Esse processo é 

realizado por meio de equipamentos 
móveis (podem ser recipientes com rodas 
ou carrinhos), os quais devem possuir 
compartimentos para a separação dos 
diferentes tipos de RES. O translado 
dos resíduos será realizado seguindo 
o percurso de coleta de resíduos 
estabelecido na ES, que deverá estar 
devidamente sinalizada. 

Deve-se contar com rotas de coleta 
designadas que evitem o contato com 
áreas onde não são gerados resíduos 
infecciosos, a fim de evitar a exposição 
de funcionários e pacientes. A coleta 
não deve ocorrer durante os horários 
de entrega das refeições, consultas 
médicas ou procedimentos cirúrgicos. É 
aconselhável realizar a coleta junto com 
a mudança de cada turno para evitar que 
os resíduos excedam a capacidade dos 
recipientes. Ademais, a coleta deve ser 
feita em horário fixo.9

Os carrinhos coletores devem ser 
mantidos limpos, sem fissuras, com a 
tampa e as rodas em bom estado. A sua 
limpeza e desinfecção, bem como dos 
recipientes, devem ser efetuadas ao final 
de cada jornada. 

9 OPS, Manual de procedimientos para la gestión integral 
de los resíduos generados en los establecimientos de salud 
e afines (Washington, D.C., 2011).
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No caso de resíduos perigosos, sua coleta 
e transporte interno devem ser realizados 
de acordo com as regulamentações locais, 
bem como com o nível de periculosidade 
de cada um deles. Nesse sentido, tanto 
os contêineres para transporte quanto 
seu manuseio específico dependerão 
do tipo de resíduo. Por exemplo, um 
resíduo radioativo terá que obedecer a 
um rigoroso acondicionamento para o 
seu transporte, dependendo das normas 
estabelecidas pelos órgãos responsáveis 
de cada país.   

3.4. Armazenamento 
final. 
O armazenamento final na ES é feito 
de forma centralizada em áreas 
especialmente acondicionadas e 
sinalizadas para este propósito. 
Essas áreas devem contar com 
espaços separados fisicamente 
para o armazenamento de resíduos 
comum, resíduos perigosos e outro 
que, em conjunto, incorpore resíduos 
biológicos (infecciosos, anatômicos 
e perfurocortantes). O acesso deve 
ser restrito, especialmente no caso 
de resíduos perigosos, que incluem 
substâncias químicas, radioativas ou 
similares. 

Imagem 1. Recipientes para coleta e transporte interno de resíduos em unidades de 
saúde.

Adicionalmente, recomenda-se que haja 
uma área para limpeza de contêineres 
e recipientes para armazenamento de 
resíduos dos serviços e carrinhos de 
coleta internos. Esta área deve ser um 
espaço separado, mas idealmente deve 
ser adjacente à área de armazenamento.

O depósito para resíduos deve ser 
separado e afastado das áreas de 
atendimento a pacientes, internação, 
cozinha, refeitório, instalações sanitárias, 
áreas de esterilização, laboratórios etc.

O gráfico 2 mostra um esquema 
referencial da distribuição de uma área de 
armazenamento final.

O local de armazenagem deve atender a 
certas condições mínimas de projeto: 

A. Ter acesso restrito e permanecer 
permanentemente trancado, sendo 
aberto apenas para depósito e retirada 
de resíduos. O acesso e o fechamento 
só podem ser feitos por pessoal 
autorizado.

B. Estar coberto e localizado onde 
não haja possibilidade de inundação.

C. Possuir rampa para facilitar 
o acesso dos carrinhos de coleta 
internos.

D. Possuir sistemas de extinção de 
incêndio (extintores ABC).

Gráfico 2. Esquema de distribuição de armazenagem final.

Fonte: Elaboração própria.

Foto propriedad e Dra. Pilar Tello

Resíduos
comuns

Lavagem
de contêineres

Resíduos infecciosos

Área
perfurocortantes

Refrigerador
Anatômicos

Resíduos
perigosos
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E. Ter sinalização adequada, 
incluindo placa indicando o tipo de 
resíduo armazenado, com símbolo 
universal de risco biológico. Além 
disso, deve possuir sinalização, letreiros 
e/ou símbolos alusivos ao seu perigo, 
em locais e formas visíveis.

F. Ter paredes e pisos lisos, fáceis de 
lavar e desinfetar, além de possuírem 
boa drenagem e serem estanques.

G. Não deve haver aberturas ou 
respiros; em caso de possuí-los, deve 
haver malha de proteção contra 
vetores.

H. Ter balança para pesagem de 
resíduos e sistema de registro. 

Tempo de armazenamento: O tempo de 
armazenamento dos resíduos pode variar 
de acordo com: i) o tipo de resíduo (os 
tempos são menores para resíduos com 
maior conteúdo orgânico); ii) o volume 
de geração e iii) a frequência de retirada. 
Em alguns países, considera-se que para 
ES de Nível 1, o armazenamento pode ser 
de no máximo 30 dias e para hospitais de 
Nível 2 e 3, pode ser de no máximo sete 
dias.

Para o armazenamento de resíduos 
anatômicos, deve haver um refrigerador 
ou congelador que permita uma 
temperatura não superior a 4°C. O 
período de armazenamento desse tipo 
de resíduo depende do clima onde a ES 
está localizada. A Tabela 5 apresenta os 
critérios estabelecidos pela OMS para 
esse tipo de resíduo

O local de armazenagem de resíduos 
perigosos deve ter áreas separadas para 
armazenamento de resíduos radioativos, 
genotóxicos, citotóxicos e químicos, 
todos devidamente acondicionados 
em recipientes específicos, cujas 
características devem atender às 
regulamentações locais. Os resíduos 
farmacêuticos devem, preferencialmente, 
ser armazenados em um espaço separado 
dentro do local de armazenagem 
de resíduos perigosos. O local de 
armazenagem de resíduos perigosos 
deverá atender no mínimo as mesmas 
especificações que as recomendadas para 
o depósito de resíduos biológicos, além 
de aplicar as condições exigidas pela 
autoridade sanitária de cada país para 
cada tipo de resíduo perigoso específico. 

O local de armazenagem de resíduos 
comuns deve obedecer às mesmas 
condições que o de resíduos biológicos 
acima referido.   

Clima
Tempo de armazenamento de resíduos anatômicos 

humanos ou animais

Temperado/continental
72 horas no inverno

48 horas no verão

Quente/tropical
48 horas durante a temporada fresca

24 horas durante a temporada de calor

Tabela 5. Tempo de armazenamento de resíduos anatômicos.

Imagem 2. Local de armazenagem de resíduos biológicos dentro da unidade de saúde.

Fonte: Elaboração própria com dados da OPS, Safe management of wastes from health-care activities (Genebra, 2014).

Fonte: Elaboração própria.
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3.5. Transporte 
externo  
Os veículos que transportam os resíduos 
biológicos gerados na ES devem 
atender às especificações técnicas da 
regulamentação local para transporte de 
resíduos infecciosos; no entanto, em geral, 
devem observar as seguintes condições: 

A. Ser um compartimento fechado. 

B. Ter um sistema de captação de 
escoamento.

C. Possuir sistema de carga e 
descarga. 

D. Ter uma altura interior mínima do 
compartimento de carga de 2 metros, 
de tal forma que uma pessoa de 
estatura mediana possa trabalhar em 
pé.

E. Possuir sistema de travamento 
com seguro para garantir a segurança 
da carga durante o transporte. 

F. Ter portas localizadas na parte 
posterior do compartimento que 
permitam um giro de 180 graus.

G. Ter sinalização indicando a 
presença de materiais perigosos e o 
logotipo universal de risco biológico. 

H. Possuir recipientes para 
transporte dos sacos de resíduos. 

I.  Ter sistema de resfriamento 
permanente a 4°C, principalmente 
nos casos em que as distâncias 
sejam longas, a temperatura da área 
seja elevada ou a permanência do 
resíduo no compartimento do veículo 
ultrapasse 8 horas.

Em nenhum caso devem ser utilizados 
caminhões compactadores ou caminhões 
com carroceria aberta para transportar 
resíduos biológicos.

Os resíduos perigosos serão 
transportados por empresa terceirizada 
especializada, de acordo com as normas 
sanitárias do país e separadamente 
do restante dos resíduos (comuns e 
biológicos).

Os resíduos comuns serão transportados 
utilizando o sistema local de coleta de 
resíduos domésticos. 

Imagem 3. Caminhão de transporte para resíduos não tratados em unidades de saúde.
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3.6. Tratamento dos 
resíduos
3.6.1. Tratamento dos 

resíduos biológicos
O tratamento de RES pode ser realizado 
individualmente dentro da ES (tratamento 
interno) ou de forma coletiva, junto 
com os resíduos de uma série de ES 
em uma estação de tratamento externa 
centralizada (tratamento externo). 

O método de tratamento deve garantir 
a eliminação dos microrganismos 
patogênicos e, em geral (de acordo 
com a legislação de cada país), deixar 
os resíduos irreconhecíveis para seu 
posterior descarte final como resíduos 
equiparáveis a comuns ou domésticos nos 
locais autorizados. 

Os métodos de tratamento mais utilizados 
para resíduos biológicos são a autoclave 
e o incinerador, ainda que existam outros 
dois sistemas de tratamento menos 
utilizados, como o micro-ondas e a 
desinfecção química.

A. Autoclave

A autoclave é um equipamento que 
esteriliza os RES com vapor de água a 
alta pressão e temperatura e permite 
a eliminação dos microrganismos 
patogênicos neles presentes. A 
nível internacional, este sistema é 
considerado como um dos mais 
eficazes para o processamento de 
resíduos infecciosos.

A Tabela 6 descreve as características 
técnicas referenciais deste tipo de 
equipamento, embora possam variar 
de acordo com a marca e o modelo. 
As vantagens e desvantagens deste 
sistema também são descritas.

Conforme mencionado na tabela 
6, em conjunto com a autoclave é 
aconselhável considerar o uso de 
trituradores para reduzir o volume e 
deixar os RES irreconhecíveis depois 
de esterilizados. Existem dois tipos de 
trituradores:

• Triturador interno: é o caso 
das autoclaves com triturador 
acoplado, cuja vantagem é que não 
é necessário nenhum equipamento 
adicional, embora haja o risco de, 
caso o triturador seja danificado, 
a autoclave também ficar fora de 
funcionamento. 

Imagem 4. Autoclave para tratamento de resíduos hospitalares.
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• Triturador externo: O sistema 
de trituração externa é o mais 
recomendado. Esses dispositivos 
devem usar de dois a quatro eixos 
com discos de trituração; um sistema 
de lâminas não é recomendado 
porque podem ser obstruídos por 
sacos plásticos, bandagens e outros 
detritos.

Existe uma grande variedade de 
modelos de autoclave, que se 
diferenciam pelo funcionamento, 
tempo de esterilização e forma de 
ação. As autoclaves são classificadas 
da seguinte forma: i) de acordo com 

seu sistema operacional (manual, 
semiautomático ou automático); ii) 
de acordo com o fornecimento de 
vapor (autoclaves que geram o vapor 
necessário ao seu funcionamento ou 
autoclaves que recebem vapor de 
fonte externa), e iii) de acordo com o 
seu funcionamento (deslocamento por 
gravidade, com vácuo prévio, sistema 
pulsante).

A nível comercial, existem 
equipamentos com capacidade para 
tratar quantidades que variam de 
20 kg a mais de 1 tonelada por ciclo, 
podendo atender às necessidades de 

Tabela 6. Características técnicas de uma autoclave.

Requerimentos Informação

Tipos de resíduos tratados Perfurocortantes e infecciosos.

Tipo de tratamento Vapor de água e pressão.

Temperatura Igual ou superior a 121 °C.

Pressão necessária Pressão de vapor não inferior a 1 kg/cm (100 kPa).

Hermeticidade 
Deve ter vedação hermética na porta para minimizar a 
perda de calor e maximizar a eficiência térmica. 

Sistema de segurança
Deve ter válvula de segurança de diafragma e sistema de 
controle de desligamento de segurança. 

Energia 
Requer uma potência elétrica total instalada de 14 KW, 
440 V a 60 Hz. 

Consumo de água de processamento 20 m3/hr de água potável a 5 bar máx.

Consumo de água de resfriamento: De 5 a 30 m3/hr de água a 5 bar máx.

Vantagens 

• É uma tecnologia comprovada e aceita, com amplas 
informações sobre sua aplicação no tratamento de 
resíduos especiais.
• Existem equipamentos para uma ampla gama de 
capacidades.
• Custos operacionais e de investimento relativamente 
baixos.
• Fácil operação.

Desvantagens

• Risco de queimaduras em caso de ser mau operado.
• Requer equipamento adicional para fornecimento de 
vapor.
• Não é possível tratar resíduos anatômicos.
• Pode gerar aerossóis contendo substâncias químicas e 
agentes patogênicos.
• Não reduz significativamente o volume de resíduos.
• Os resíduos permanecem reconhecíveis após o 
tratamento, podendo ser necessária uma etapa posterior 
na qual são triturados antes do descarte final (o que 
também reduziria seu volume).

Imagem 5. Triturador externo de resíduos em unidades de saúde.
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uma pequena unidade de saúde e até 
mesmo ser utilizados em estações 
centralizadas de tratamento de 
RES. Existem também sistemas de 
autoclaves móveis, que consistem em 
um caminhão-reboque equipado com 
a câmara de pressão da autoclave e a 
utilização de uma estação de serviços 
central, onde é realizado o processo de 
desinfecção.10 

B. Incinerador

A incineração é um processo no 
qual os resíduos são queimados 
sob condições controladas a altas 
temperaturas, produzindo a oxidação 
de compostos orgânicos em CO2, 
água e outros produtos secundários da 
reação. Os componentes inorgânicos 
se mineralizam e se transformam em 
cinzas, a menos que se tornem parte 
do gás de combustão.

A Tabela 7 resume as características 
técnicas referenciais de um incinerador.

10 Ministério da Saúde de Chile, Manejo de Resíduos de 
Establecimientos de Atención de Salud (Santiago de Chile, 
2009).

Conforme indicado na Tabela 7, 
os equipamentos de controle de 
emissões nem sempre fazem parte do 
incinerador e, em algumas ocasiões, 
dependendo do modelo e tipo de 
incinerador, é necessário adquiri-los 
separadamente. Esses equipamentos 
neutralizam gases nocivos com 
pulverizadores de água que puxam as 
partículas para uma cisterna de lodos. 
Também existe a possibilidade de 
utilizar filtros que captem partículas 
nocivas, mas estes suportam somente 
temperaturas de até 400°C.

Em qualquer caso, para a utilização 
desses sistemas, as regulamentações 
locais devem ser sempre consultadas, 
tanto no que se refere ao controle da 
emissão de partículas na atmosfera 
quanto às licenças ambientais 
necessárias para seu uso.

Em geral, embora este sistema seja 
eficaz, seu uso é desencorajado por se 
tratar de uma solução contaminante, 
sendo preferível o uso de autoclaves 
com trituradores.

Imagem 6. Estação móvel de tratamento de resíduos por autoclavagem.

Imagem 7. Incineradores de uso hospitalar.
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Requerimentos Informação

Tipos de resíduos tratados Perfurocortantes, infecciosos e anatômicos.

Tipo de tratamento Tratamento por oxidação térmica a alta temperatura.

Trituração Não requer sistema de trituração.

Câmara primária Temperaturas 500 °C a 800 °C durante um tempo de 30 a 120 minutos. 

Câmara secundária Temperaturas de 1.000 °C a 1.200 °C.

Combustível Diesel, gás LP ou gás natural

Sistema de segurança Sistema de controle de desligamento de segurança. 

Hermeticidade Vedação hermética da porta para minimizar a perda de calor e maximizar a eficiência térmica.

Corpo do incinerador Será confeccionado com chapas de aço de no mínimo 2 cm nas câmaras e corpo do incinerador, inclusive na chaminé.

Sistema isolante para ambas câmaras A capacidade de isolamento térmico deve ser de no mínimo 1.600°C.

Câmara de cinzas 
Câmara de recepção de cinzas integrada no incinerador, com porta hermética que possua sistema de segurança que impeça sua abertura se as 
câmaras de combustão estiverem acesas ou a temperatura for superior a 100ºC. A câmara e a porta também devem ser isoladas, de forma a preservar a 
temperatura no restante do incinerador.

Chaminé A chaminé deve ter uma altura que permita que sua boca esteja do lado de fora edifício. Deve ter um visor de amostragem para medir as emissões.

Vantagens 

• É uma tecnologia comprovada e disponível comercialmente.
• Reduz o volume de resíduos em 90%.
• Destrói todos os tipos de matéria orgânica, incluindo patógenos.
• Não há necessidade de acondicionar os resíduos antes do processo.
• Possibilidade de recuperação de energia.
• Deixa os resíduos tratados irreconhecíveis.
• É possível tratar resíduos anatômicos.

Desvantagens

• Requer funcionários altamente treinados para sua operação e manutenção.
• Altos custos de investimento, operação e manutenção.
• Potencial gerador de emissões de substâncias tóxicas para a atmosfera (as regulamentações locais devem ser revisadas).
• Alguns modelos requerem sistemas de lavagem de gases.
• São geradas cinzas que requerem descarte especial, de acordo com a legislação do país.

Tabela 7. Características técnicas do incinerador.

Fonte: Ministério da Saúde de Chile, Manejo de Resíduos de Establecimientos de Atención de Salud (Santiago de Chile, 2009).
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C. Micro-ondas  

Este sistema de desinfecção por micro-
ondas baseia-se na trituração dos 
resíduos e no posterior aquecimento 
interno da massa triturada por meio 
do aporte de micro-ondas. Durante o 
processo de trituração, é adicionada 
água que, graças à ação das micro-
ondas, aquece e se transforma em 
vapor, contribuindo para a desinfecção 
dos resíduos.

A Tabela 8 apresenta as características 
técnicas referenciais de um micro-ondas 
para tratamento de resíduos.

D. Desinfecção química

A desinfecção química consiste 
basicamente na destruição de 
patógenos por meio do contato dos 
resíduos com um desinfetante de 
amplo espectro. Esta tecnologia é 
útil para a ES cuja geração diária 
de resíduos não exceda os 50 kg.11 
Os RES são depositados em um 
recipiente onde são misturados com o 
desinfetante líquido; após um período 
de contato com o agente químico, são 
retirados e drenados e, em seguida, 
transportados para um aterro sanitário.

11 Ministério da Saúde de Chile, Manejo de Resíduos de 
Establecimientos de Atención de Salud (Santiago de Chile, 
2009).

A eficácia do tratamento depende 
do tipo de patógenos a serem 
desativados ou desinfetados, do grau 
de contaminação, da quantidade de 
material proteico presente, do tipo 
de produto químico utilizado e sua 
concentração, do tempo de contato e 
de outros fatores como temperatura, 
pH e grau de agitação necessário.

O agente químico selecionado deve ser 
compatível com outras substâncias ou 
materiais que possam estar presentes 
na carga de resíduos, de modo que sua 
eficácia não seja reduzida, e também 
para evitar a formação ou liberação de 
produtos tóxicos ou perigosos. Este 
último deve ser descrito nas fichas 
de segurança do agente selecionado; 
da mesma forma, os regulamentos 
internacionais e locais para segurança 
e gerenciamento de substâncias 
perigosas devem ser seguidos.

Como esse tipo de tratamento só 
proporciona desinfecção, mas deixa 
resíduos reconhecíveis, é necessário 
um processo prévio de trituração. Isso 
requer o uso de trituradores externos. 
A Tabela 9 fornece detalhes desse 
sistema.

Imagem 8. Micro-ondas de uso hospitalar.

Requerimentos Informação
Tipo de resíduos tratados Resíduos infecciosos e perfurocortantes.

Tipo de tratamento Micro-ondas e vapor de água.

Energia elétrica 60kw para 100 kg/hora.

Trituração Sistema duplo. 

Vantagens 

• Não há necessidade de pré-tratamento dos resíduos.

• Baixo risco em sua operação.

• Não há efluentes ou emissões gasosas perigosas.

Desvantagens 

•  Baixa eficácia: a camada de resíduos que passa pelo micro-ondas 

deve ser fina, para que possa atuar de forma mais eficaz, o que 

requer um tempo maior de operação

• Problemas mecânicos na trituração prévia.

• Nem todos os parasitas e bactérias esporuladas são destruídos.

• Requer funcionários capacitados.

• Altos custos de investimento e manutenção (superiores aos da 

autoclave).

• Não é apropriado para perfurocortantes nem para resíduos que 

contenham componentes metálicos.

Tabela 8. Características técnicas do micro-ondas.
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3.6.2. Tratamento dos 

resíduos perigosos  
O tratamento de resíduos perigosos, 
substâncias químicas, medicamentos 
vencidos,12 ,  medicamentos genotóxicos 
ou citostáticos requer a intervenção de 
uma empresa prestadora de serviços 
especializados que tenha autorização 
para a gestão e tratamento destes 
resíduos perigosos de acordo com as 
regulamentações vigentes no país.

12 O tratamento de medicamentos vencidos deve ser 
adaptado às instruções do fabricante e às regulamentações 
nacionais, uma vez que nem todos são considerados 
perigosos.

O tratamento e a eliminação de resíduos 
radioativos geralmente estão sob a 
jurisdição da agência nuclear reguladora 
de cada país. No caso de rejeitos de 
baixa radioatividade, eles podem ser 
manuseados e armazenados dentro da ES, 
mas devem ser sempre encaminhados à 
autoridade sanitária do respectivo país.

3.6.3. Resíduos comuns
Os resíduos comuns não requerem 
tratamento e podem ser transportados 
diretamente para um aterro sanitário para 
descarte final.13   

13 Em países onde existem sistemas de reciclagem 
oficialmente estabelecidos, recomenda-se separar os 
diferentes tipos de resíduos comuns (papel e papelão, 
metal, plástico etc.) para facilitar essa tarefa.

Tabela 9. Informação técnica del sistema de desinfecção química.

Requerimentos Informação

Tipo de resíduos tratados Resíduos infecciosos e perfurocortantes.

Tipo de tratamento Desinfecção através de produtos químicos.

Tempo de contato

Para a desinfecção de perfurocortantes (exceto agulhas), pode-
se utilizar, entre outras substâncias, hipoclorito de sódio em 
uma concentração que varia de 0,25% a 2,5%, de acordo com 
a quantidade de sangue presente. Esta solução deve cobrir 
completamente os resíduos no recipiente de armazenamento. A 
solução deve ser fresca, ou seja, deve ter sido preparada há menos 
de 24 horas, e deve permanecer em contato com os objetos a serem 
desinfetados por pelo menos 20 minutos.

Triturador
Este processo deve ser realizado separadamente utilizando um 
triturador externo.

Vantagens 
• Baixo custo.
• O processo pode ser realizado na fonte de geração.

Desvantagens 

• Pode ser ineficaz contra patógenos resistentes a um determinado 
produto químico.
• Geralmente são utilizadas substâncias perigosas, que requerem 
cuidados especiais para sua manipulação.
• São gerados resíduos líquidos que podem exigir tratamento prévio 
antes do descarte.
• É necessário acondicionar os resíduos antes do processo.
• É necessário tempo de contato entre o resíduo e o agente químico.
• Não há redução no volume de resíduos; o volume pode aumentar.
• As chances de desinfetar o interior de uma agulha são muito 
baixas.

Imagem 9. Exemplos de envases para o transporte de resíduos perigosos.
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3.7. Descarte final 
Assim como os resíduos comuns, os 
resíduos biológicos tratados devem ser 
encaminhados ao local autorizado de 
descarte final (aterro sanitário) e podem 
ser dispostos em células comuns para 
resíduos sólidos urbanos. 

A maioria dos países da ALC estabelece 
que os resíduos infecciosos das unidades 
de saúde devem ser tratados antes de 
serem enviados para o descarte final em 
aterros sanitários, onde o resíduo tratado 
é depositado junto aos resíduos comuns 
de origem doméstica. Em casos como o 
do Chile14 e do Equador15 a lei estabelece 
que os resíduos não tratados podem 
ser descartados em uma célula especial 
autorizada no local de descarte final.

Nesta etapa do processo, é importante 
avaliar os sistemas de gestão e manejo 
de resíduos sólidos municipais e urbanos 
existentes na região onde a unidade 
de saúde está localizada, não apenas 
na cidade específica onde se encontre, 
mas também nas cidades vizinhas. Essa 
avaliação deve se centrar na robustez do 
sistema e em sua capacidade de destinar 

14 Decreto 6, que aprueba Reglamento sobre Manejo de 
Resíduos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) 
(Ministério da Saúde de Chile, 2009). 

15 Acuerdo Ministerial 323: Reglamento gestión resíduos 
generados en establecimientos de salud (Ministério da 
Saúde Pública e Ministerio de Medio Ambiente de Equador, 
2019). 

Imagem 10. Fossa para descarte de resíduos in situ em unidades de saúde.

Fonte: Ministério da Saúde de Chile, Manejo de Resíduos de Establecimientos de Atención de Salud (Santiago de Chile, 2009).
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adequadamente esse tipo de resíduos. É 
recomendável analisar, por exemplo, o 
tipo de infraestrutura que tais sistemas 
possuem, o mecanismo de gestão sob o 
qual funcionam, as condições sanitárias 
existentes, a disponibilidade dos serviços 
que prestam, e estudar, ademais, se as 
regulamentações ambientais permitem 
que o sistema de manejo municipal ou 
urbano receba RES de formar temporária 
ou contínua.

Descarte final in situ

Em casos extremos em que não exista 
um sistema de descarte final, ou em que 
o transporte para os referidos centros 
de descarte seja impossível, algumas 
regulamentações permitem que possa ser 
considerado um sistema de descarte final 
in situ.

Embora esta solução não seja 
recomendada e deva ser considerada 
apenas em situações extremas, nestes 
casos os resíduos tratados serão 

descartados em fossas separadas por 
tipo de resíduos (fossas de cinzas 
para resíduos infecciosos, fossas 
para perfurocortantes e fossas para 
anatômicos). Essas fossas, devidamente 
cobertas e protegidas por lajes de 
concreto armado, devem ter escotilhas de 
alimentação que não permitam a entrada 
de vetores, animais, pessoas ou água da 
chuva ou de escoamento). Devem ser 
acessíveis apenas ao pessoal responsável 
pelo descarte dos resíduos na ES e devem 
estar localizados em áreas devidamente 
protegidas com grades de segurança. 
Resíduos anatômicos, como placentas, 
tecidos humanos etc. devem ser 
adequadamente recobertos com camadas 
de cal e terra. 

Nos casos em que não haja nenhuma 
outra opção, e dependendo da 
regulamentação de cada país, esses 
restos também podem ser descartados 
nas valas comuns dos cemitérios.
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4. Diagnóstico: A gestão de resíduos em unidades de 
saúde é adequada no caso do meu projeto?

4.1 Ferramenta de 
análise  
Seja para uma ES em operação ou para 
o projeto de uma nova ES, é necessário 
analisar o sistema de gestão de resíduos 
de forma a encontrar oportunidades 
de melhoria ou projetar um sistema 
adequado. É imprescindível que a análise 
seja realizada de forma abrangente 
e avaliando todas as diferentes fases 
desenvolvidas no capítulo 3.

Este capítulo inclui uma ferramenta 
projetada para reunir, organizar e analisar 
informações que facilitem a tomada 
de decisões e o desenvolvimento de 
uma estratégia para a gestão de RES, 
tanto na fase de planejamento como na 
operacional. Esta ferramenta é referencial 
e não substitui os padrões ou mecanismos 
oficiais de avaliação que possam existir 
em cada país. É responsabilidade do 
encarregado pelo projeto verificar se 
alguma ferramenta de avaliação local está 
disponível.

O objetivo desta ferramenta é determinar 
se as atividades realizadas (ou que 
eventualmente serão realizadas) na 
ES para a gestão de RES, bem como 
o equipamento e a infraestruturas 
existentes ou propostos são todos 
adequados e cumprem as normas 
nacionais e internacionais. 

Recomenda-se que esta análise seja 
realizada pelo pessoal responsável 
pela área de saúde ambiental, no caso 
de novos empreendimentos, ou pelos 
responsáveis pela ES, no caso de 
empreendimentos em operação

4.2. Formulários 
Esta ferramenta consiste em dois 
formulários que serão qualificados para 
determinar o grau de conformidade dos 
projetos em termos de gestão de RES. 
Um formulário corresponde a novos 
projetos e o outro a projetos que já 
estejam em operação. Os formulários 
detalhados estão incluídos nos Anexos 3 e 
4, respectivamente.

Cada formulário é dividido em cinco 
blocos:

• Informação geral: aqui são reunidos 
alguns dados básicos, como a 
localização da ES, o tipo de serviço e 
o tipo de projeto.

• Aspecto legal: nesta seção é 
verificado se há conhecimento sobre 
a legislação aplicável ao projeto e/ou 
ES.

• Aspecto administrativo: aqui 
são registrados a capacidade de 
planejamento, recursos humanos, 
capacitação, equipamentos de 
proteção individual, programas de 
manutenção e registros.

• Aspecto financeiro: neste espaço é 
mencionada a capacidade financeira 
para desenvolver uma gestão 
adequada, seja de um projeto em 
desenvolvimento ou de uma ES em 
operação. 

• Aspecto técnico:  esta seção reúne 
informações sobre separação na 
fonte, coleta interna, armazenamento 
final, tratamento e descarte final. 
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4.3. Avaliação  
Cada formulário estabelece uma série 
de perguntas que buscam determinar o 
grau de cumprimento na gestão de RES, 
de acordo com as normas básicas desta 
guia. O sistema de pontuação proposto 
exige que quem responda o formulário 
atribua um valor entre 1 e 0 em caso de 
cumprimento ou não de cada condição. 
Uma vez preenchido o formulário, a 
pontuação total é somada e o valor 
obtido é verificado de acordo com os 
critérios da Tabela 10.

Essas escalas de valores podem ser 
recalibradas com base em experiências 
ou sensibilidades locais (em particular, 
no que diz respeito aos graus relativos 
de importância das variáveis analisadas). 
Por exemplo, de acordo com o sistema 
proposto, o uso de sacos de diferentes 
cores para separação na fonte (1) tem 
a mesma importância que o uso do 
incinerador para o tratamento de resíduos 
biológicos (1). 

Categoria de 
conformidade

Pontuação Descrição da categoria

Não conformidade 0-15

A ES não atende ou atende 
insuficientemente os requisitos mínimos, 
sejam legais, administrativos e técnicos, 
para o manejo adequado de seus RES. 
Requer maiores investimentos e a 
implementação de um plano de manejo 
apropriado. No caso de um projeto novo, 
significa que devem ser revisados os 
aspectos que não estão sendo abordados 
no projeto.

Baixa conformidade 15-30

A ES atende a um mínimo de requisitos 
legais, administrativos e técnicos para a 
gestão de seus RES; no entanto, requer 
a melhoria de seu sistema de gestão e 
de sua infraestrutura. No caso de um 
projeto novo, significa que se deve 
melhorar aspectos que estão sendo 
insuficientemente atendidos no projeto.

Alta conformidade 30-38

A ES possui uma boa gestão de seus RES, 
possui infraestruturas, recursos humanos e 
o seu sistema de gestão está devidamente 
implementado. No caso de um projeto 
novo, considera-se que, em termos gerais, 
os aspectos de design e gestão planejados 
estão sendo incorporados de forma 
suficiente.

Tabela 10: Categorização de acordo com as pontuações obtidas para a gestão de 
resíduos em unidades de saúde
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5. Projeto de planos de gestão de resíduos em 
unidades de saúde

U
m plano de gestão de RES deve 
descrever os procedimentos 
técnicos e administrativos 

necessários para garantir que todo o 
processo, desde a geração até o descarte 
final dos resíduos, seja realizado com 
o menor risco possível, tanto para as 
pessoas quanto para o meio ambiente.

O plano de gestão de RES é um 
instrumento que deve ser gerado a partir 
da ES, mas que, por sua vez, requer um 
processo coordenado e concertado entre 
diferentes atores, como autoridades e 
funcionários municipais, e representantes 
de instituições de saúde públicas e 
privadas da mesma área, a fim de 
encontrar soluções comuns e até mesmo 
economias de escala. Dessa forma, busca-
se a eficácia, eficiência e sustentabilidade 
de todo o processo, desde a sua geração 
até seu descarte final.  

O plano de gestão deve ser projetado 
para todo o pessoal da ES, assim como 
para pacientes, familiares e prestadores 
de serviços, com o objetivo de que 
todos adotem um modelo de segurança 
no manejo de RES em cada etapa do 
processo.

No caso de um novo projeto, o plano 
será desenhado inicialmente de forma 
preliminar e deverá ser ajustado com 
o emprego de uma ferramenta de 
planejamento de projeto. Em todos os 
casos, os requisitos das autoridades ou 
regulamentos locais devem ser levados 
em consideração ao elaborar esses planos 
de gestão.

5.1. Considerações 
grais do plano
O plano de gestão de RES deve 
considerar todos os resíduos gerados 
na ES: comuns, biológicos e perigosos. 
Da mesma forma, deve incluir todos os 
resíduos gerados na própria unidade, 
mesmo que sejam provenientes de 
serviço prestado por terceiros.

O plano deve conter e desenvolver de 
forma clara e concisa todos os elementos 
que os funcionários da ES devem 
respeitar para gerir adequadamente os 
RES ao longo de todo o processo de 
gestão: separação no ponto de origem, 
transporte interno, armazenamento e 
tratamento.

Para os casos em que o tratamento de 
RES é realizado dentro da ES (autoclave 
e incineração), os funcionários devem 
receber os treinamentos pertinentes 
para operar os equipamentos, realizar 
trabalhos de manutenção, completar a 
documentação para manter o controle da 
operação (notas e registros) e cumprir 
os protocolos de segurança e controles 
necessários.

Quando o tratamento de RES for 
realizado fora da ES, deverá ser 
indicado qual será o procedimento para 
contratação de empresas externas para 
transporte, armazenamento, tratamento 
e descarte final, bem como estabelecer 
quais licenças e autorizações essas 
empresas devem possuir e os protocolos 
de segurança e controle das mesmas.

A Tabela 11 mostra as etapas de gestão de 
RES, por tipo de resíduo. 



29

Etapa Resíduos comuns
Biológicos

Perigosos
Perfurocortantes e infecciosos Peças anatômicas

Separação 
na origem e 
armazenamento 
primário

Serão depositados em 
recipientes identificados para 
receber resíduos comuns e 
colocados em todas as áreas 
do hospital.

Os recipientes serão instalados em consultórios, 
salas cirúrgicas, áreas de quimioterapia, postos de 
enfermagem e demais áreas que o necessitem.

São separados em recipientes exclusivos 
para serem levados imediatamente aos 
congeladores do depósito final. Não há 
armazenamento primário neste caso.

São separados em recipientes exclusivos 
para serem enviados até o ponto de onde 
serão retirados.

Coleta e transporte 
interno

Serão recolhidos em sacos 
plásticos ou recipientes pretos 
para serem encaminhados 
diretamente para a área de 
resíduos comum.

Serão recolhidos em recipientes rígidos e fechados 
para serem encaminhados para armazenamento 
final, de forma a evitar o contato com pessoas não 
autorizadas.

Serão recolhidos em sacos plásticos, 
identificados, fechados e enviados para os 
congeladores dentro do depósito final para 
serem mantidos a 4°C.

Serão recolhidos em sacos plásticos 
ou recipientes fechados para serem 
encaminhados para o armazenamento final.

Armazenamento 
final

A área onde são armazenados 
os resíduos comuns deve 
ser mantida limpa, evitar a 
existência de vetores e garantir 
um fácil acesso para que 
empresas externas ou o serviço 
de limpeza municipal possam 
fazer a coleta.

Devem ser mantidos em depósito fechado de 
acesso restrito, em contêineres sinalizados e 
fechados, livre de vetores. Deve-se evitar que 
fiquem diretamente no chão e devem ser mantidos 
completamente livre de líquidos.

Devem ser mantidos dentro dos 
congeladores, dentro de um depósito 
fechado e com acesso restrito.

Devem ser mantidos em depósito fechado 
com acesso restrito, em contêineres 
sinalizados e fechados, livre de vetores. 
Deve-se evitar que fiquem diretamente no 
chão e deve ser mantido completamente 
livre de líquidos.

Transporte externo

Para a sua transferência, 
serão utilizados veículos 
compactadores ou com 
carrocerias cobertas com lona 
para evitar que se dispersem 
durante o translado.

Serão utilizados veículos com carroceria fechada, 
refrigerador, rampa mecânica, recipiente para 
retenção de chorume e de fácil limpeza.

Serão utilizados veículos com carroceria 
fechada, sistema de refrigeração, rampa 
mecânica, recipiente para retenção de 
chorume e de fácil limpeza.

Serão utilizados veículos com carroceria 
fechada, rampa mecânica, recipiente para 
retenção de chorume e de fácil limpeza.

Tratamento interno
Nenhum tratamento é 
realizado na ES.

Se a ES possuir autoclave ou incinerador para 
realizar o tratamento antes da saída da ES, deve-
se garantir que os resíduos não apresentem risco 
biológico e que sejam destruídos para que não 
possam ser reutilizados.

Se a ES possuir um incinerador para realizar 
o tratamento prévio à saída da ES, deve-se 
garantir que não haja risco biológico e que o 
material seja destruído.

Nenhum tratamento é realizado na ES.

Tabela 11. Etapas de manejo de resíduos em unidades de saúde por tipo de resíduo.
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Etapa Resíduos comuns
Biológicos

Perigosos
Perfurocortantes e infecciosos Peças anatômicas

Tratamento externo

Caso o país possua sistemas 
de recuperação de resíduos 
comuns por incineração, eles 
poderão ser tratados por 
empresas externas.

Podem ser enviados a empresas externas para 
serem processados ou co-processados.

Podem ser enviadas a empresas externas 
para serem incineradas

Podem ser enviados a empresas externas 
para tratamento, co-processamento ou 
serem neutralizados.

Descarte final
Podem ser enviados para um 
aterro sanitário.

Os resíduos tratados podem ser encaminhados 
como resíduos equiparáveis a domésticos para 
aterros sanitários. Em alguns casos, quando a 
legislação local permitir, os resíduos não tratados 
poderão ser enviados para células de segurança 
dentro do aterro sanitário, se houver.

Os resíduos tratados podem ser 
encaminhados para aterros sanitários. Em 
alguns casos, quando a legislação permitir, 
os resíduos não tratados poderão ser 
enviados para células de segurança dentro 
do aterro sanitário ou para cemitérios.

Empresa especializada.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 11. Etapas de manejo de resíduos em unidades de saúde por tipo de resíduo. Continuação.

5.2. Diagnóstico da 
geração e gestão de 
resíduos em unidades 
de saúde
Antes de elaborar um plano de gestão, 
é aconselhável realizar ou verificar 
a existência de um diagnóstico do 

manejo dos resíduos em cada serviço ou 
departamento, e para a unidade como um 
todo. Para isso, a ferramenta desenvolvida 
no capítulo anterior pode ser muito útil. 
Da mesma forma, deve-se estabelecer um 
inventário da natureza e quantidade dos 
resíduos gerados. O procedimento deve 
incluir as seguintes atividades mínimas. 

A. Identificar as fontes de geração e 
as categorias de resíduos gerados em 
cada uma delas.

B. b) Determinar a quantidade 
média de resíduos gerados nos 
diferentes serviços por categoria.16

C. Obter informação sobre 
os aspectos administrativos e 
operacionais da gestão de resíduos 
na unidade de saúde; por exemplo, 

16 Esta atividade pode demorar de vários dias a duas 
ou três semanas para o seu desenvolvimento, devido a 
flutuações na composição e quantidade dos resíduos 
gerados, que podem variar em função do dia da semana, do 
mês ou da época do ano.

responsabilidades dos funcionários 
(tarefas, áreas de competência 
etc.), recursos assignados, políticas, 
normas, procedimentos ou instruções 
aplicáveis.

D. Coletar informação sobre os 
custos associados à eliminação de cada 
tipo de resíduo.
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5.3. Elementos de um 
plano de gestão
Conforme indicado acima, o plano de 
gestão de RES deve incluir todos os 
procedimentos técnicos e administrativos 
necessários para garantir que o manejo 
interno e a eliminação de resíduos sejam 
feitos com o menor risco possível. Os 
elementos que esse plano deve ter são 
detalhados a seguir.

5.3.1. Identificação da 

unidade
Identificar a unidade em questão, as 
atividades desenvolvidas e o responsável 
pela execução do plano de gestão

5.3.2. Quantidade gerada de 

resíduos
Incluir uma estimativa da quantidade 
gerada em cada serviço ou área da 
unidade, por categoria de resíduos. A 
Tabela 12 mostra um exemplo de como 
apresentar as informações necessárias

5.3.3. Planos da unidade
Incluir planos simplificados da ES com as 
seguintes informações mínimas:

• Identificação dos serviços e áreas 
de geração de resíduos.

• Localização dos locais de 
armazenamento primário.

• Localização da sala de 
armazenamento final.

• Localização da instalação de 
tratamento, se aplicável.

• Rotas estabelecidas para a 
transferência de resíduos das 
áreas ou serviços de geração até 
armazenamento final e instalação de 
tratamento (se aplicável).

5.3.4. Procedimentos de 

gestão interna
Procedimentos detalhados para o 
gerenciamento interno de resíduos devem 
ser incluídos em cada etapa do processo 
e para cada uma das categorias de 
resíduos gerados na ES.

• Separação na fonte: Devem 
ser descritas as medidas e ações 
contempladas para garantir a 
separação adequada dos resíduos 

no momento de sua geração, 
identificando os recursos humanos 
e materiais assignados, como - por 
exemplo - recipientes, rótulos, sacos 
plásticos etc.

• Transporte interno: Devem 
ser descritas as medidas e ações 
previstas para garantir a oportuna 
retirada dos resíduos dos serviços ou 
áreas onde são gerados, e garantir 
que seu translado seja realizado com 

o menor risco possível através de um 
procedimento de trabalho seguro, 
identificando os recursos humanos 
e materiais assignados (carrinhos, 
recipientes, etiquetas, sacos plásticos, 
equipamentos de proteção individual 
etc.).

• Armazenamento primário e final: 
As medidas e ações contempladas 
devem ser descritas de forma a 
garantir que o armazenamento 

Nome do 
serviço ou zona 
de geração do 

resíduo

Código do 
resíduo a/ 

Nome do 
resíduo

Descrição do 
resíduo

Quantidade 
gerada  

(kg/dia)

Ex. Medicina 
interna

Ex. RES001

Ex. RES002

Ex. RES003

Ex. Dermatología
Ex. RES001 

Ex. RES004

Código do 
resíduo

Quantidade 
gerada  

(kg/dia)

Tipo de resíduo

Classe de risco

Código de 
identificação 

externo se 
aplicável

1 2 3 4

RES001

RES002

RES003

RES004

Tabela 12. Estimativa da quantidade de resíduos gerados.
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dos resíduos seja feito com risco 
mínimo e a menor quantidade 
possível de transtornos, identificando 
os recursos humanos e materiais 
atribuídos, tais como - por exemplo - 
recipientes, etiquetas, sacos plásticos, 
equipamento de proteção individual, 
produtos de higiene etc.

• Tratamento in situ e descarte final: 
No caso de haver uma estação de 
tratamento no local, as operações 
de tratamento devem ser descritas 
de acordo com as categorias de 
resíduos que sejam processados, 
e detalhar as medidas e ações 
contempladas para garantir seu 
tratamento e que o descarte final seja 
realizado com o menor risco possível, 
obedecendo a um plano de operação 
ou procedimento operacional ad 
hoc para os referidos equipamentos. 
Deve-se considerar a manutenção 
de registros referentes aos resíduos 
processados e aos parâmetros 
relevantes inerentes à operação do 
equipamento de tratamento.

• Tratamento externo e descarte 
final: O plano deve contemplar os 
procedimentos para a entrega de 
resíduos a terceiros autorizados 
para seu transporte, tratamento e/
ou descarte. Os procedimentos 
devem ser descritos para garantir 
que os resíduos sejam removidos 

e transportados por meio de 
transportadoras licenciadas e que 
o tratamento e o descarte final 
sejam realizados em instalações de 
descarte devidamente licenciadas 
para incluir tais resíduos. Deve ser 
mantido um registro contendo a 
data de envio dos resíduos para 
descarte, a quantidade enviada 
por peso ou volume, o tipo de 
resíduo, o local para onde é 
enviado, a transportadora e o 
veículo utilizado. O plano deverá 
incluir os procedimentos que 
devem ser seguidos associados ao 
monitoramento de resíduos.

As medidas e disponibilidade de 
equipamentos para controle de eventuais 
situações de emergência pelo manejo 
de resíduos deverão ser descritas em 
um plano de contingência da unidade, 
conforme exemplificado no item 5.3.9.

5.3.5.  Sistema de registro 

de resíduos
Um sistema de registro de resíduos 
que entram na sala de armazenamento 
deve ser incluído, contendo as seguintes 
informações:

• Serviço ou área de geração

• Quantidade armazenada e 
categoria de resíduos.

• Data de entrada na sala de 
armazenamento.

• Data de envio e quantidade 
despachada para descarte.

5.3.6. Definição do perfil 

e responsabilidades dos 

funcionários
A ES deve designar uma pessoa 
responsável pela execução do plano 
e pelo desempenho dos funcionários 
responsáveis pelo manejo de resíduos. 
O perfil e as responsabilidades do 
responsável e demais funcionários 
deverão ser definidos no plano. 
Recomenda-se detalhar ao menos o 
seguinte:

• O nível de instrução e 
conhecimento do responsável 
e demais funcionários a cargo 
da implementação do plano, 
considerando a dimensão e 
complexidade da unidade de saúde.

• A estrutura de manejo, hierarquia, 
responsabilidades, funções e 
atribuições de cada um dos atores 
que participarão do sistema de 
manejo.
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A atribuição bem definida de 
responsabilidades de cada trabalhador é 
importante para que se responsabilizem 
pelo bom desempenho das tarefas. 
Recomenda-se que o plano especifique 
as responsabilidades individuais para 
todos os procedimentos contemplados no 
item 5.3.4, considerando pelo menos uma 
pessoa encarregada (ou responsável) 
pela operação e manutenção da sala de 
armazenagem.

Em relação ao manejo de resíduos, 
as funções e responsabilidades dos 
funcionários encarregados de RES devem 
ser distinguidas, como mostra a Tabela 13.

5.3.7. Programa de 

capacitação
Um programa de capacitação deve ser 
incluído para informar os funcionários 
responsáveis pelo manejo sobre os riscos 
envolvidos em seu trabalho, medidas 
preventivas e métodos de trabalho 
corretos. O conteúdo do programa 
de capacitação deve ser revisado 
periodicamente e atualizado quando 
necessário.

Recomenda-se considerar a repetição 
periódica dos cursos de capacitação para 
renovar os conhecimentos adquiridos e 
treinar funcionários novos e existentes 
que tenham recebido novas funções.

Os instrutores devem ter experiência em 
matéria de ensino e capacitação e estar 
familiarizados com os riscos e práticas 
de gerenciamento de resíduos. As 
necessidades de capacitação dependerão 
do tipo de operações que a equipe 
realiza.

Dependendo das respectivas 
responsabilidades, será necessário 
capacitação em áreas específicas (por 
exemplo, operação de incineradores). Em 
geral, recomenda-se que os funcionários 
responsáveis pela gestão de RES sejam 
capacitados, pelo menos, nos seguintes 
aspectos:

• Informação sobre riscos ambientais 
e sanitários relacionados ao manejo 
de resíduos.

• Instruções sobre o uso de 
elementos de proteção individual.

• Legislação ambiental e sanitária 
vigente.

• Plano de manejo elaborado pelo 
gerador.

• Procedimentos internos de gestão.

• Responsabilidades atribuídas.

• Procedimentos a serem observados 
em caso de derramamentos e 
acidentes.

5.3.8. Programa de vigilância 

sanitária e segurança
Deve ser incluído um programa de 
vigilância sanitária para os funcionários 
que realizem atividades de coleta, 
armazenamento, transporte e/ou 
tratamento. O programa deverá incluir 
prevenção (imunização, identificação 
do estado imunológico), investigação, 
controle e monitoramento da saúde dos 
trabalhadores (aplicação de pesquisas 
de saúde, exames básicos e específicos, 
avaliação médica, encaminhamento 
para especialidade se for o caso), a fim 
de evitar que contraiam doenças como 
resultado do manuseio de resíduos.

Para que o plano de gestão de RES seja 
desenvolvido corretamente, ele deve ser 
constantemente monitorado e avaliado, 
a fim de garantir o controle da geração, 
manejo e descarte final de RES de forma 
ambientalmente segura e evitando riscos 
à saúde da população e da equipe da ES.

Como medidas de monitoramento e 
controle, as seguintes atividades devem 
ser realizadas:

• Visitas de fiscalização: Devem ser 
realizadas visitas à ES pelo menos 
uma vez por mês, para observar o 
manejo dos resíduos desde a origem 

até seu tratamento e/ou descarte 
final. Registrar todas as visitas de 
inspeção.

• Relatórios dos funcionários 
envolvidos: a equipe envolvida na 
gestão de RES deve ser incentivada 
a apresentar relatórios sobre as 
condições que considerem arriscadas 
ou perigosas, ou que requeiram uma 
mudança para melhorar o sistema de 
gestão de RES.

• Registo do manejo de RES: Devem 
ser preenchidos os registos de 
controle da geração de resíduos, 
operação e manutenção do 
sistema de tratamento, consumo 
de combustível e eletricidade, 
serviço e operação de funcionários 
terceirizados etc.

• Relatórios anuais de manejo de 
RES: Os resultados obtidos ao longo 
de um ano devem ser plotados e 
apresentados ao grupo de gestão 
ambiental, para comparação com o 
ano imediatamente anterior, de forma 
que possam ser estabelecidas metas 
e objetivos a serem alcançados no 
ano seguinte e, assim, melhorar o 
plano de manejo.

A Tabela 14 mostra os objetivos, 
indicadores, metas e motivos para alterar 
ou atualizar as ações a serem realizadas 
no plano de gestão de RES.
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Actor Roles y responsabilidades

Equipe de gerência (diretor, chefes 
de áreas/departamentos)

Administrar e controlar o sistema de gestão integral para resíduos de ES.
Gerenciar as informações geradas no sistema de gestão integral de resíduos da ES.
Administrar os recursos financeiros, humanos e materiais para operar o sistema de gestão integral de resíduos de ES (combustíveis, eletricidade, equipamentos de 
proteção individual (EPI), recipientes de resíduos, carrinhos de resíduos, funcionários envolvidos na gestão de resíduos, etc.).
Garantir o controle dos funcionários externos à ES que estejam envolvidos no manejo de resíduos (coleta, transporte, tratamento e descarte final).

Equipe de assistência (médicos, 
enfermeiras, auxiliares)

Este grupo gera RES durante o atendimento médico geral, em salas cirúrgicas, laboratórios, entre outros, por isso é necessário que sejam treinados no manejo de 
resíduos e que cumpram as normas estabelecidas em ambiente de trabalho para uma gestão adequada, classificação, rotulagem e disposição de RES.

Responsável pela execução do 
plano de gestão de RES

Dirigir e controlar o pessoal encarregado do manejo de RES.
Fornecer e substituir os materiais necessários para o manejo de RES (recipientes, carrinhos, material de limpeza, uniformes etc.)
Fornecer e substituir o equipamento de proteção individual exigido pelos funcionários para realizarem seu trabalho.
Verificar o estado dos recipientes de resíduos e, quando necessário, substitui-los.
Garantir a segurança do depósito externo de resíduos da ES para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso ou que os resíduos se misturem.
Garantir o cumprimento das medidas estabelecidas para o funcionamento do sistema. 

Equipe de manejo de RES

O pessoal encarregado da gestão interna de RES realizará as atividades de limpeza, coleta e armazenamento.
Esta equipe encontra-se em maior risco devido à exposição ocupacional, uma vez que são aqueles que manuseiam os recipientes de RES desde a fonte de geração 
até a área de tratamento e/ou depósito secundário, devendo contar com a adequada capacitação no manuseio, classificação, rotulagem e descarte de RES. Da 
mesma forma, devem possuir os EPIs necessários e serem treinados para seu uso adequado na manipulação de RES, de acordo com a legislação em vigor.

Equipe de operação do sistema de 
tratamento de RES

É o pessoal encarregado da operação dos equipamentos de tratamento de RES (autoclave e incinerador).
São capacitados para manejar os RES e garantir que percam suas características perigosas.
Mantêm um registro dos resíduos que são tratados.
Mantêm um registro dos combustíveis que são usados no sistema de tratamento.
Controlam o sistema de tratamento de água da autoclave.

Equipe de manutenção do sistema 
de tratamento RES

Devem controlar e monitorar o programa de manutenção dos sistemas de tratamento ES.
São responsáveis por controlar as peças de reposição necessárias para a manutenção preventiva.
Devem controlar e monitorar o pessoal externo que executa as principais tarefas de manutenção no sistema de tratamento ES.

Pacientes e familiares Devem conhecer e cumprir as normas que a ES estabelece para a geração e separação na fonte dos resíduos.

Autoridades sanitárias e ambientais 
São encarregados pelos órgãos governamentais para garantir o cumprimento das normas ambientais e sanitárias vinculadas às boas práticas e às responsabilidades 
de gestão de resíduos sólidos.

Tabela 13. Funções e responsabilidades dos funcionários encarregados do manejo de resíduos nas unidades de saúde.
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Tabela 14. Objetivos, indicadores, metas e motivos para mudança ou atualização do plano de gestão de RES. 

Perspectiva Objetivo Indicador Meta Motivos de mudanças ou atualizações

Controle de 
geração

Registrar o volume ou o 
peso por tipo de resíduo.

Registrar os resíduos gerados por áreas. Ter um registro de geração de resíduos por área.
Quando faltar o registo durante um período de três 
meses, será aplicada uma sanção aos funcionários 
encarregados da gestão de RES.

Registrar a geração anual de resíduos.
Realizar relatórios anuais de geração de resíduos 
por tipo e área.

Quando houver falta de registro por dois anos 
consecutivos, haverá a troca da equipe responsável 
pelos RES.

Revisar a geração de resíduos a cada três meses 
com a equipe responsável pelo manejo de resíduos.

Ter um relatório de geração que possa ser 
apresentado a cada três meses ao ES e possa ser 
publicado.

Na falta de apresentação de informes por dois 
períodos consecutivos (seis meses), haverá a troca 
da equipe responsável pelos RES.

Qualidade de 
separação

Resíduos comuns
Que a equipe da ES, os pacientes e os familiares 
dos pacientes depositem seus resíduos comuns nos 
recipientes assignados.

Que os recipientes de resíduos comuns em toda 
a ES sejam mantidos livres de outros tipos de 
resíduos.

Realizar campanhas de conscientização com mais 
regularidade para conscientizar a equipe da ES, 
pacientes e familiares dos pacientes, para que eles 
não misturem os resíduos comuns.

Resíduos 
perfurocortantes e 
infecciosos

Que a equipe da ES deposite os resíduos 
perfurocortantes e infecciosos nos recipientes 
assignados.

Que todos os resíduos perfurocortantes e 
infecciosos sejam separados e não sejam 
misturados com outros resíduos em toda a ES.

Realizar uma revisão dos recipientes por área 
e implementar medidas corretivas, incluindo 
penalidades, se necessário, quando houver mistura 
de resíduos.

Resíduos anatômicos
A equipe da ES deve levar este tipo de resíduo para 
o freezer designado da ES.

Que os resíduos anatômicos estejam separados e 
que não se misturem com outros resíduos.

Realizar uma revisão dos recipientes por área 
e implementar medidas corretivas, incluindo 
penalidades, se necessário, quando houver mistura 
de resíduos.

Resíduos perigosos
A equipe da ES deve depositar resíduos perigosos 
nas áreas designadas para armazenamento e coleta 
dentro da ES.

Que os resíduos perigosos estejam separados e que 
não se misturem com outros resíduos.

Realizar uma revisão dos recipientes por área 
e implementar medidas corretivas, incluindo 
penalidades, se necessário, quando houver mistura 
de resíduos.



36

Perspectiva Objetivo Indicador Meta Motivos de mudanças ou atualizações

Gestão interna

Coleta e transporte 
interno

Realizar a coleta e o transporte interno por meio 
de rotas e horários estabelecidos dentro da ES, 
utilizando carrinhos separados e que sejam lavados 
diariamente.

Que os resíduos não se acumulem dentro das áreas 
da ES e que sejam mantidos separados para evitar 
riscos à saúde na ES.

Realizar a revisão dos recipientes em toda a 
ES e, se houver acúmulo, implementar medidas 
corretivas, incluindo sanções, se necessário, à 
equipe responsável pela coleta e transporte 
interno.

Armazenamento 
Depositar todos os resíduos no depósito 
final separadamente, evitando sua mistura, 
derramamento ou respingo no interior do depósito.

Que o pessoal encarregado da gestão de RES 
mantenha uma ordem dentro da ES.

Realizar uma revisão das áreas de armazenamento 
de RES e, em caso de não conformidade com os 
regulamentos de armazenamento, implementar 
medidas corretivas, se necessário, para a equipe 
encarregada do depósito final.

Tratamento interno
Que todos os RES sejam tratados antes de saírem 
da ES.

Que a equipe encarregada da operação dos 
equipamentos de tratamento (autoclave e 
incinerador) elimine a periculosidade de RES antes 
de serem tratados como resíduos comuns.

Realizar uma revisão dos tratamentos de RES 
que são aplicados dentro da ES e, caso não sejam 
cumpridas as disposições, falar com o fornecedor 
da autoclave e do incinerador para verificar a causa 
que impede o tratamento de RES.

Qualidade da 
inativação de 
RES

Resíduos comuns
Que os resíduos sejam encaminhados para aterros 
sanitários autorizados pela autoridade competente 
e que não gerem risco ambiental.

Que a equipe encarregada da gestão do 
RES assegure que os resíduos comuns sejam 
encaminhados para os locais autorizados.

Realizar uma revisão dos aterros sanitários para 
verificar se os resíduos estão sendo gestionados 
e evitar a geração de risco à saúde. Em caso de 
manuseio incorreto, procurar maneiras de realizar a 
correção na forma de descarte final.

Resíduos 
perfurocortantes e 
infecciosos

Tratar os resíduos com autoclave e trituração para 
eliminar sua periculosidade.

Que a equipe encarregada da autoclave verifique 
por meio de indicadores a eliminação da 
periculosidade de RES tratados por meio deste 
sistema.

Realizar uma revisão da inativação de RES por 
meio de autoclave e trituração; em caso de não 
conformidade, verificar com o fornecedor o motivo 
pelo qual o tratamento de RES não está sendo 
cumprido.

Enterrar os resíduos perfurocortantes e infecciosos 
quando um sistema de tratamento não estiver 
disponível.

Que os resíduos sejam depositados em células de 
segurança dentro de aterros sanitários e enterrados 
de forma a evitar sua exposição ao meio ambiente.

Realizar uma revisão dos aterros sanitários 
para verificar que os resíduos estejam sendo 
gestionados e evitar a geração de risco à saúde. Em 
caso de manuseio incorreto, procurar maneiras de 
realizar a correção na forma de seu descarte final

Tabela 14. Objetivos, indicadores, metas e motivos para mudança ou atualização do plano de gestão de RES. Continuação
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Perspectiva Objetivo Indicador Meta Motivos de mudanças ou atualizações

Qualidade da 
inativação de 
RES

Resíduos anatômicos

Tratar os resíduos por incineração para eliminar sua 
periculosidade.

Que o pessoal responsável pela autoclave verifique 
a destruição dos resíduos antes de seu descarte 
final.

Realizar uma revisão da inativação de RES 
quando do uso do incinerador; em caso de não 
conformidade, verificar com o fornecedor o 
motivo pelo qual o tratamento RES não está sendo 
cumprido.

Enterrar os resíduos anatômicos quando um 
sistema de tratamento não estiver disponível.

Que os resíduos sejam depositados em células 
de segurança dentro de aterros sanitários e/ou 
cemitérios, e que sejam enterrados para evitar sua 
exposição ao meio ambiente.

Realizar uma revisão dos aterros sanitários para 
verificar se os resíduos estão sendo gestionados 
e evitar a geração de risco à saúde. Em caso de 
manuseio incorreto, procurar maneiras de realizar a 
correção na forma de descarte final.

Resíduos perigosos
Enviar os RES a empresas externas para serem 
processados, co-processados ou neutralizados.

Que a equipe encarregada do manejo de RES 
se assegure de que estes sejam eliminadas e 
depositadas em locais adequados para seu 
descarte final.

Realizar uma revisão do tratamento e descarte final 
dos resíduos perigosos; em caso de problemas, 
buscar empresas externas que possam dar um 
manejo adequado aos RES.

Custo da coleta 
e do tratamento 
externo

Cotação de empresas 
externas dedicadas à 
coleta e tratamento de 
RES.

Solicitar uma cotação ao maior número de 
empresas externas de transporte e tratamento que 
possam tratar RES.

Que a equipe encarregada da gestão de RES avalie 
todas as propostas de manejo de resíduos enviadas 
por empresas externas.

Não aplicável.

Contratação de empresa 
terceirizada para coleta e 
tratamento de RES.

Estabelecer um contrato entre uma empresa 
terceirizada em uma ES que garanta o serviço e 
elimine os RES.

Que a equipe encarregada do manejo de RES 
realize a contratação com a empresa terceirizada 
que considere melhor.

Não aplicável.

Entrega, monitoramento 
e avaliação da destruição 
e/ou tratamento de RES 
entregues a empresas 
externas.

Estabelecer um procedimento para monitorar 
e avaliar o manejo de RES que são entregues a 
empresas externas.

Que a equipe encarregada da gestão de RES avalie 
e reporte à ES a gestão dos resíduos entregues a 
empresas externas.

Realizar uma avaliação constante do manejo de 
RES em empresas externas contratadas. Em caso 
de não conformidade, mudar de empresa.

Custos de 
descarte final 
de resíduos

Determinar os custos 
para descarte final 
dos resíduos em locais 
autorizados.

Realizar um estudo de custos para o descarte final 
de resíduos que assegure o manejo adequado de 
RES.

Que a equipe encarregada determine o custo real 
do descarte final de RES para garantir que sejam 
gestionados de forma a garantir que não gerem 
mais riscos.

Garantir que o custo de descarte final seja lucrativo 
quando não haja possibilidade de tratamento de 
RES.

Tabela 14. Objetivos, indicadores, metas e motivos para mudança ou atualização do plano de gestão de RES. Continuação
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5.3.9. Plano de 

contingências
Dentro do plano de gestão, deve ser 
incorporado um plano de contingências 
da ES, no qual sejam descritas as medidas 
para controlar eventuais situações de 
emergência relacionadas ao manejo de 
resíduos. O plano deve contemplar ao 
menos os seguintes pontos:

• Medidas de controle e/ou 
mitigação.

• Capacitação da equipe.

• Identificação das responsabilidades 
do pessoal.

• Definição do sistema de 
comunicações, fixo ou portátil, para 
alertar as autoridades competentes.

• Identificação, localização e 
disponibilidade de funcionários e 
equipamentos para atendimento de 
emergências.

• Lista atualizada de órgãos 
públicos e pessoas que deverão ser 
avisados imediatamente em caso de 
emergência.

O plano de contingência deve apresentar 
o diagrama da organização interna da ES 
em termos de contingências e definir o 
alcance das responsabilidades, funções 
e atribuições de cada um dos atores 
participantes. Um esquema de notificação 
de alarme deve ser incluído no caso de 
contingências.

As disposições de resposta a emergências 
devem garantir, na medida do possível, 
a limitação da exposição do pessoal 
durante as operações e o impacto no 
meio ambiente.

5.4. Planos de gestão 
socioambiental com 
foco na gestão de 
resíduos em unidades 
de saúde
O plano de gestão de RES é um dos 
temas prioritários para o BID e, para os 
projetos que contam com financiamento 
do banco, requere-se o cumprimento de 
normas específicas para a realização de 
Avaliações de Impacto Ambiental e Social 

(EIAS), Avaliações Ambientais e Sociais 
Estratégicas (EAES), Planos de Gestão 
Ambiental e Social (PGAS) e análises 
ambientais e/ou sociais.17  

O PGAS e a análise ambiental e/ou social 
são realizados no caso de operações 
capazes de causar principalmente 
impactos ambientais negativos 
localizados e de curto prazo, incluindo 
impactos sociais associados, e para as 
quais já existem medidas de mitigação 
eficazes. Por esta razão, os PGAS devem 
se concentrar na determinação dos riscos 
e impactos ambientais e sociais derivados 
dos seguintes manejos:

• Manejo de resíduos comuns de ES.

• Manejo de resíduos 
perfurocortantes e infecciosos de ES.

• Manejo de resíduos anatômicos de 
ES.

• Manejo de resíduos perigosos do 
ES.

As políticas de salvaguardas ambientais 
e sociais do Banco permitem ajudar a 
prevenir danos ambientais e sociais, 
melhorar o nível de desenvolvimento dos 

17 BID, Política de Medio Ambiente e Cumplimiento de 
Salvaguardas (Washington, D.C., 2006). Siglas no espanhol. 
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grupos de interesse e cumprir com as 
boas práticas internacionais nos países 
mutuários. 

Os impactos ambientais são definidos 
como modificações no meio ambiente, 
positivas ou negativas, ocasionadas 
pela ação do homem ou da natureza,18 
enquanto os impactos sociais são 
todas as mudanças e consequências, 
positivas ou negativas, que resultem do 
desenvolvimento de ações do homem ou 
da natureza e que possam afetar o modo 
de vida da população exposta. Dentre 
os impactos socioambientais que podem 
ser gerados pela gestão de resíduos, 
destacam-se: 

A. Risco de contaminação do solo 
devido à geração de RES dentro e fora 
da ES.

B. Riscos de contaminação da 
atmosfera pela queima e pela geração 
de odores de RES dentro e fora da ES.

18 ESMARNAT, Ley General de Equilibrio Ecológico e la 
Protección Ambiental (Ciudad de México, 2021). 

C. Riscos de contaminação de águas 
superficiais e subterrâneas devido à má 
gestão de RES dentro e fora da ES.

D. Riscos de contaminação visual, 
devido ao mau manejo, tratamento e/
ou descarte final de RES.

E. Risco à saúde da população 
interna da ES (pacientes, funcionários 
e familiares) e vizinhos, bem como 
da população que se veja exposta no 
processo de transporte e descarte final 
de RES.

F. Risco à saúde devido ao 
reaproveitamento de materiais e 
equipamentos considerados como RES.

G. Risco para a saúde da população 
devido a um mau processo de 
tratamento e descarte final de RES.

As medidas de mitigação, prevenção 
e compensação para o manejo de RES 
estão focadas na possibilidade de 
redução dos riscos ambientais e sociais 
que afetam, entre outros, as pessoas 

(funcionários da ES, equipe encarregada 
do manejo de RES, pacientes, familiares 
e população em geral), e a fauna e a 
flora. Devem ser descritas em detalhes 
quais são as atividades ou ações que 
devem ser realizadas para minimizar, 
prevenir e compensar pelo manejo de 
RES, bem como a forma de avaliação, 
registro e controle para garantir que as 
metas e objetivos propostos estão sendo 
cumpridos. No Anexo 5, ao final da guia, 
é apresentada uma tabela detalhada com 
os principais impactos e riscos diretos e 
indiretos na gestão de RES.

O gráfico 4 apresenta um fluxograma 
detalhado com as etapas do processo de 
gestão de RES.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf
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Gráfico 4. Fluxograma detalhado das etapas de gestão de RES.

Manejo interno
de resíduos na

unidade de saúde

Unidade de saúde

Conta
com rota
de coleta
interna?

Conta com
armazenamento

final?

Tratamento
externo?

Armazenagem
de resíduos
infecciosos

Armazenagem
de resíduos

perfurocortantes

Armazenagem
de resíduos
anatômicos

M
a
n

e
jo

 d
e

 re
s
íd

u
o

s
 fo

ra
 d

a
 E

S

Armazenagem
de resíduos perigosos

Armazenagem
de resíduos

comuns

Resíduos
comuns

Resíduos
perfurocortantes

Resíduos
infecciosos

Resíduos
anatômicos

Resíduos
perigosos

Estabelecer um plano
de gestão de resíduos

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Estruturar uma
rota de coleta

Assignar área
e construir

depósito final

Planta externa
de tratamento

(autoclavee/ou incineração)

Tratamento
in situ

Resíduo sem
tratar em células
especiais em um
aterro sanitário

Local de descarte
final municipal

Sepultamento
cemitério

Descarte final
segundo

legislação

Transporte
externo
especial

Transporte
externo
especial

Transporte
externo
especial

Planta externa
de tratamento

especial

Transporte
externo municipal

Resíduo tratado
transporte externo

como resíduos comuns

Realiza
separação

de resíduos?

NãoNão

Sim



41

6. Avaliação econômica do tratamento e gestão 
de resíduos em unidades de saúde

A 
avaliação econômica é fundamental 
para o planejamento e operação de 
um plano de gestão de RES, uma 

vez que permite identificar e selecionar 
a melhor alternativa de longo prazo, 
considerando os recursos econômicos 
necessários, o que é um dos fatores mais 
restritivos na operação dos projetos.

Isso é relevante para garantir a 
sustentabilidade do plano, principalmente 
durante a fase de operação, uma vez que 
o plano de gestão deve ser visto como 
uma atividade permanente ao longo de 
todo o ciclo de vida do projeto.

A avaliação econômica é uma ferramenta 
para avaliar e comparar alternativas, as 
quais devem abranger duas dimensões:

• A tecnologia para o tratamento 
de resíduos infecciosos e 
perfurocortantes,19 que possui 
alternativas para a sua inativação a 
nível das ES.

19 Resíduos anatômicos não foram incluídos, uma vez que 
seu tratamento e descarte têm implicações médico-legais 
em alguns países.

• A organização do sistema de 
coleta, tratamento e descarte final de 
resíduos, considerando as opções in 
situ ou em rede.

Adicionalmente, este capítulo inclui um 
exercício para determinar os custos 
de investimento e operacionais de um 
projeto individual.

Pode ser realizada uma avaliação 
econômica nas diferentes fases dos 
projetos, a saber:

A. Perfil: corresponde a uma análise 
conceitual com macro estimativas de 
custos. Se houver evidências robustas, 
a alternativa mais conveniente pode ser 
selecionada. Caso contrário, deve ser 
realizado o estudo de pré-viabilidade. 

B. Pré-viabilidade: corresponde 
a uma análise que permite comparar 
diversas opções e identificar a mais 
conveniente, que será desenvolvida na 
fase de viabilidade.

C. Viabilidade: (ou pré-
investimento): nesta fase é desenhada 
a opção a ser executada e são 

levados a cabo estudos detalhados 
dos requisitos de investimento, pré-
investimento e operação. 

Em cada uma das etapas, serão 
necessárias informações com diversos 
níveis de detalhamento, o suficiente 
para passar para a próxima fase ou para 
voltar a analisar as opções. A chave para 
a análise é basear-se em informações 
de mercado ou observadas e que sejam 
factíveis de verificação, uma vez que, se 
trabalharmos com premissas, existe o 
risco de que a robustez das conclusões e 
recomendações não seja a desejada.

Este capítulo apresenta os critérios para a 
elaboração de uma avaliação econômica, 
considerando os níveis de pré-viabilidade 
e ponderando as opções que permitam 
tomar as melhores decisões quanto à 
alternativa mais vantajosa.

Para realizar a comparação, a primeira 
etapa consiste em estimar ou conhecer a 
geração de resíduos da ES. Caso não haja 
estatísticas de produção, esta pode ser 
elaborada de acordo com o número de 
leitos: 
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• Geração per capita de RES (GPC): 
2,47 kg/leito/dia.20  

• Porcentagens de geração de RES: 21

 »Aproximadamente 85% de resíduos 
comuns.

 »Aproximadamente 10% de resíduos 
infecciosos (infecciosos, anatômicos, 
perfurocortantes):

* Aproximadamente 66% de 
resíduos infecciosos.

* Aproximadamente 4% de resíduos 
anatômicos.  

* Aproximadamente 30% de 
resíduos perfurocortantes.

 »  Aproximadamente 5% de resíduos 
perigosos (químicos, radioativos).

• Densidade geral de RES:  0.11 kg/
L.22

Para os cálculos realizados neste 
documento, a título de exemplo, foi 
considerado um hospital com 200 leitos, 
e serão avaliadas diferentes opções para 
o tratamento de 71,14 kg/dia de resíduos 
infecciosos e perfurocortantes, conforme 
resumido na Tabela 15.

20 M. Minoglou, S. Gerassimidou e D. Komilis, Healthcare Waste 
Generation Worldwide and Its Dependence on Socio-Economic 
and Environmental Factors. Sustainability 2017, 9: 220.

21 Valores promedio aproximados. OMS, Safe management of 
wastes from healthcare activities: A summary (Ginebra, 2017).

22 Ver: https://www.who.int/water_sanitation_health/
medicalwaste/002to019.pdf.

6.1.  Avaliação 
econômica do 
tratamento e descarte 
final
Conforme mencionado anteriormente, 
o tratamento de resíduos infecciosos e/
ou perfurocortantes pode ser realizado 
na ES. Em alguns casos, se legalmente 
possível, resíduos anatômicos também 
podem ser equiparáveis aos resíduos 
infecciosos para tratamento.

De acordo com as informações do 
capítulo 3, as opções utilizadas mais 
frequentemente para o tratamento desses 
resíduos são: autoclave, incinerador,23 e 
autoclave + triturador.

Para a avaliação econômica, devem 
ser dimensionadas as variáveis mais 
relevantes24 para cada tecnologia, 
considerando o investimento 
(equipamentos e infraestrutura), a operação 
(funcionários, manutenção e custos de 
energia e água) e o descarte final. 

23 É necessário verificar se a regulamentação ambiental 
do país permite a incineração de resíduos ao nível de 
cada unidade de saúde. Em caso afirmativo, devem ser 
verificados os requisitos tecnológicos ou operacionais 
(emissão de gases no caso de incineração, por exemplo).

24 A seleção das variáveis relevantes corresponde àquelas 
que podem ter um custo ou desempenho diferente de 
acordo com a tecnologia selecionada, portanto, em uma 
primeira fase, deve-se acordar quais variáveis utilizar.

O primeiro dado a ser determinado é 
a quantidade de resíduos gerados, de 
forma que a capacidade de produção 
diária deve ser definida de acordo com 
um mesmo período de operação, por 
exemplo, 12 horas por dia.

6.1.1. Custo de 

investimento25 
Equipamentos (em caso de tratamento 
interno): É considerado o custo de 
investimento do equipamento colocado 
na ES e demais equipamentos relevantes 
necessários ao seu funcionamento. Os 
seguintes custos são considerados de 
acordo com o tipo e características do 
equipamento:

25 Os valores apresentados provêm de projetos 
executados em diversos países; no entanto, devem ser 
considerados como referenciais, uma vez que pode haver 
variações em função do tempo transcorrido e entre 
diferentes países e tecnologias.

i. Autoclave sem triturador. As 
dimensões mais comuns são:  

1. Pequeno: 25 litros/carga; 5-7,5 
kg/hora.

2. Médio: 150 litros/carga; 45-67 kg/
hora.

3. Grande: 300 litros/carga; 100 kg/
hora.

O dimensionamento do equipamento 
dependerá do horário de 
funcionamento e do número de ciclos. 
Para um hospital com 200 leitos, 
estima-se um equipamento grande, 
com um custo de US$ 90.000.

II. Triturador: Um equipamento para 
100 kg/hora, é estimado em um preço 
aproximado de US$15.000.26

26 PATH (Program for Appropriate Technology in Health), 
Treatment alternatives for medical waste disposal (Seattle, 
WA, 2005).

Conceito Quantidade
Quantidade de leitos 200

Quantidade estimada de RES (kg/dia) 494

Quantidade estimada de infecciosos (kg/dia) 48,91

Quantidade estimada de anatômicos (kg/dia) 2,96

Quantidade estimada de perfurocortantes (kg/dia) 22,23

Quantidade estimada de comuns (kg/dia) 419,90

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 15. Exemplo de geração diária de resíduos para um hospital com 200 leitos 
(valores de referência que ilustram o exemplo prático).

https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/002to019.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/002to019.pdf
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III. Autoclave com triturador: 
um equipamento de 300 litros com 
triturador de 100 kg/hora tem um 
preço estimado de US$ 125.000.

iv. Incinerador. 

As dimensões mais comuns são:  

4. Pequeno: 20 kg/hora. 

5. Médio: 50-100 kg/hora.

6. Grande: 200-300 kg/hora.

Estima-se que um hospital com 200 
leitos requeira um equipamento 
médio, que custa aproximadamente 
US$ 230.000. Adicionalmente, deve-
se incluir a compra de um lavador de 
gases por US$ 60.000 e filtros HEPA 
(consumíveis), ao custo de US$ 540 
cada.

Infraestrutura: É considerado o custo 
de construção ou equipagem da 
infraestrutura necessária à instalação 
ou funcionamento do equipamento. 
Estima-se que as seguintes superfícies 
são necessárias, de acordo com tipo de 
equipamento:

i. Autoclave e triturador separados: 
70 m2.

ii. Autoclave com triturador: 60 m2. 

iii. Incinerador: 100 m2.

Para estimar o custo da infraestrutura, 
deve-se incluir o custo da construção, que 
neste caso é de aproximadamente US$ 
1.500 por m2.

6.1.2. Custo de operação:27 
Equipe necessária para operar o 
equipamento: Considera-se uma pessoa 
capaz de operar o equipamento com 
um salário de US$ 500 por mês. Como 
a cobertura é exigida durante todo o 
ano, estimou-se que para atender a esse 
cronograma deve haver 1,4 contratos de 
oito horas cada.  

Manutenção: O custo depende dos 
equipamentos de tratamento, da 
modalidade de gestão (interna ou 
externa), do tipo e da frequência da 
manutenção. Uma manutenção integral 
(preventiva e corretiva), com mão-
de-obra e peças de reposição tem os 
seguintes custos estimados:

• Autoclave: varia de 0,05 a 0,1 US 
$/kg.

• Incinerador: varia de 0,173 a 0,25 
US $/kg

Água e energia: O custo estimado está 
representado na tabela 16, de acordo com 
os seguintes critérios:

27 Neste exemplo, o custo é estimado para um prazo de 
operação de 10 anos.

• Eletricidade ou combustível: 
estima-se o consumo em kWh ou 
diesel por kg/incinerador e seus 
custos. 

• Consumo de água: estima-se o 
consumo por kg esterilizado e seu 
preço deste.

6.1.3. Custo de descarte 

final
Dependendo da tecnologia selecionada, 
os resíduos podem ser cinzas 
(provenientes de incineradores) ou 
resíduos estéreis (provenientes de uma 
autoclave). Em ambos os casos, esses 
resíduos são considerados comuns. Para 
esse cálculo, os valores foram estimados 
a partir da publicação Situación de la 
gestión de resíduos sólidos en América 
latina e el Caribe (Situação da gestão 

de resíduos sólidos na América Latina 
e Caribe) do BID, onde se estima que o 
custo médio de destinação de resíduos 
comuns ou domésticos é de US $ 0,05 
por kg.

Para determinar o custo médio28 por 
kg de resíduo e poder comparar as 
diferentes tecnologias, utiliza-se a fórmula 
detalhada a seguir. Os custos de operação 
e descarte final, bem como os custos de 
produção de resíduos, são considerados 
por um período de 10 anos:

Custo médio  = 
Custo Investimentos (Equipam. + Infra.) 

+ Custo Operação (Equipe + Manut.+ 
Energia + Transporte +                                     

                       Disposição                                               
Produção de resíduos

28 Essa análise é a básica e, de acordo com os requisitos, 
pode ser mais complexa, incluindo taxas de desconto social, 
reinvestimentos e outros fatores, se necessário.

Funcionamento por 
oito horas

Autoclave 
com triturador 
incorporado 

Autoclave com 
triturador externo

Incinerador

Água (m3) 20 m3 20 m3 No

Eletricidade (kw/h) 1600kw 224kw 16kw

Diesel No No 13,63 L

Tabela 16. Consumo referencial de eletricidade e combustível por tipo de equipamento.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Situaci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-de-residuos-s%C3%B3lidos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Situaci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-de-residuos-s%C3%B3lidos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Situaci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-de-residuos-s%C3%B3lidos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Existem opções de tratamento ou 
descarte final de RES, que dependem de 
normas legais e da oferta de mercado de 
serviços. Alguns exemplos são:

• Células sanitárias para lixo 
infeccioso: 1,35 US $/kg (Equador). 

• Coleta e transporte externo e 
tratamento de resíduos infecciosos 
por incineração ou autoclave:29 

29 Preços fornecidos pelas empresas MEDAM Servicios, 
S.A. de C.V., Biotratamiento México S.A. de C.V, Planta 
de incineração de resíduos bioinfecciosos, S.A. de C.V., 
localizada no México, e GADERE, empresa localizada no 
Equador.

 »0,45 US$/kg (México).

 »2,19 US$/kg para infecciosos 
e 3,79 US$/kg para anatômicos 
(inclui o transporte e o tratamento) 
(Equador).

A Tabela 17 resume os valores finais do 
exemplo comparativo para cada opção de 
tratamento e descarte.

De acordo com esse exemplo 
comparativo e os valores utilizados, 
a alternativa de depositar os resíduos 
em células sanitárias tem o menor 
custo, seguido da opção de autoclave 
e triturador separados e, por fim, do 
incinerador.

 
Autoclave com triturador 

incorporado
Autoclave e triturador 

separado
Incinerador Células sanitárias

Produção de resíduos        

Infecciosos: kg/leito dia 0,24 0,24 0,24 0,24 

Perfurocortante: kg/leito dia 0,11 0,11 0,11 0,11 

Produção 10 anos: Kg 259.661 259.661 259.661 259.661 

Kg dia 71 71 71 71 

1.       Investimento        

1.1 Equipamentos 125.000 105.000 490.540  

1.2 Infraestrutura             

Superfície 60 70 100  

Custo m2 1.500 1.500 1.500  

Custo infra 90.000 105.000 150.000  

Subtotal de investimentos 215.000 210.000 640.540    

2.       Operação        

2.1 Funcionários          

Número de contratos anuais 1,40                   1,40 1,40  

Custo anual por contrato 6.000                6.000 6.000  

Tabela 17. Valores referenciais de acordo com o tipo de tratamento de resíduos, 2021.
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Subtotal custo funcionários por 10 anos              84.000              84.000              84.000  

2.2 Manutenção                                -   

Custo por Kg                   0,10                               0,10                   0,25  

Subtotal custo manutenção 10 anos              25.966              25.966              64.915  

2.3 Água e energia                                 -   

Água consumo m3 por kg                   0,27                   0,27    

Água preço x m3                   1,75                   1,75    

Custo água            122.235            122.235    

Eletricidade consumo por Kwh/kg                   2,69                   0,38                   0,03  

Eletricidade preço Kwh                   0,04                   0,04                   0,04  

Custo energia elétrica              27.940                3.916                    270  

Diesel        

Consumo Lt/Kg                     0,18  

Preço diesel Lt                         1,00    

Custo diesel 10 anos                  47.762  

Subtotal água e energia 10 anos            150.175            126.151              48.032  

Descarte final                        259.661                        259.661                          51.932                        259.661 

Preço x Kg                               0,05                               0,05                               1,35                   1,35 

Subtotal descarte final              14.190              14.190              51.932            350.542 

Subtotal Operação            274.332            250.308            248.880            350.542 

CUSTO TOTAL INVESTIMENTO + OPERAÇÃO            489.332            460.308            889.420            350.542 

4.       Custo médio USD/Kg                   1,88                   1,77                   3,43                   1,35 

Tabela 17. Valores referenciais de acordo com o tipo de tratamento de resíduos, 2021. Continuação.
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É importante reiterar que esses valores 
são resultado de um exercício de 
simulação e que é pertinente realizar as 
simulações de acordo com a realidade de 
cada país, região ou ES.

6.2 Avaliação 
econômica de opções 
de gestão de resíduos: 
individual versus rede  
Tradicionalmente, o tratamento de 
resíduos infecciosos ou perfurocortantes 
tem sido resolvido de forma isolada, 
supondo-se que cada ES tenha os 
equipamentos e meios para realizá-lo. Em 
alguns países, essas propostas chegam 
aos postos de saúde de primeiro nível. 

Uma alternativa para o gerenciamento 
de resíduos é considerar a organização e 
o funcionamento da rede das ES. Desse 
modo, surgem duas estratégias: uma por 
unidade de saúde individual e outra em 
rede.

• O tratamento por ES (atomizado) 
é o mais difundido. Cada ES possui 
seu próprio sistema de tratamento 
e/ou descarte final de RES. Esses 
sistemas podem ser gerenciados 
pela equipe do hospital ou serem 
terceirizados.

• O tratamento em rede caracteriza-
se por considerar um conjunto de 
ES em um território, ou seja, todos 
os hospitais e unidades básicas de 
saúde de uma região ou país. Da 
mesma forma, esse tipo de serviço 
pode ser gerenciado com pessoal e 
equipamentos do setor de saúde ou 
serem terceirizados. 

A seguir, expomos os critérios para avaliar 
a organização e o gerenciamento de 
ambas as opções no nível de rede:  

1. Caracterização da rede: Inclui 
todos as unidades de saúde que fazem 
parte da rede. Para hospitais, o número 
de leitos e a complexidade podem ser 
uma fonte de informação que serve 
ser usada para estimar a geração de 
resíduos. Apesar de os hospitais serem 
os maiores produtores de resíduos, é 
necessário incluir também a atenção 
básica e as ES de atenção primária e 
ambulatoriais que façam parte da rede.  

2. Custo de investimentos:

A. Equipamentos: para 
funcionamento em rede, são 
considerados equipamentos de 
maior volume e capacidade de 
processamento.

i. Autoclave e triturador = 
US$210.000. 

ii. Incinerador (200m2) = 
US$1.000.000.

B. Infraestrutura: para 
funcionamento em rede, é 
considerada uma superfície que 
corresponda ao maior volume de 
equipamentos.

i. Autoclave e triturador = 150m2.

ii. Incinerador = 200m2.

3. Custo de operação: O tratamento 
de uma rede implica a geração de uma 
organização para coleta, transferência, 
tratamento e descarte final dos 
resíduos, além de considerar custos de 
administração. 

A. Funcionários: no modelo em 
rede, é necessário agregar equipe 
operacional e equipe profissional 
para a gestão técnica e administrativa 
do serviço. O custo de coordenação 
é especialmente relevante para o 
modelo em rede.

B. Energia e água: estima-se que 
o modelo de rede apresente maior 
eficiência produtiva, com redução 
entre 50% e 70% no consumo de 
água e energia no que diz respeito ao 
funcionamento por unidade de saúde.  
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C. Manutenção: no modelo em rede, 
graças a uma maior capacidade de 
negociação, o custo de manutenção 
pode ser beneficiado, mas as 
informações de suporte não estão 
disponíveis.

D. Transporte externo: o modelo 
de rede inclui os custos gerados pelo 
translado da ES para a unidade de 
tratamento de RES.

E. Descarte final: custo das taxas; 
encargos que devem ser pagos pelo 
descarte de RES em aterro sanitário 
autorizado pela autoridade sanitária 
competente.  

Como no item 6.1, para realizar esta 
avaliação econômica, o custo médio do 
tratamento é calculado de acordo com a 
fórmula descrita acima.

Considerações para a comparação de 
opções: 

i. Dimensionamento. Para o 
modelo individual, deve-se estimar a 
produção de resíduos e os recursos 
de investimentos e operação para 
cada ES, enquanto que, para o modelo 
em rede, deve-se dimensionar o 
tamanho de uma planta que seja capaz 
de processar o mesmo volume de 
produção.

ii. Continuidade e qualidade de 
serviço. Uma variável não incluída na 
análise e que pode ser considerada 
caso a análise econômica seja similar 
para ambas as opções é a que diz 
respeito à continuidade e qualidade 
do serviço. A continuidade refere-se 
à capacidade dos equipamentos de 
permanecer operacional ao longo do 
tempo, sem falhas. A qualidade implica 
na capacidade dos equipamentos 
realizarem o tratamento de forma 
adequada, de acordo com os padrões 
estabelecidos pela legislação local.  

iii. Necessidade de recursos 
humanos e especializados. A gestão 
de RES não é um tema geralmente 
priorizado na ES, por isso observa-
se uma falta tanto de recursos 
especializados como de funcionários 
encarregados da oportuna gestão e 
manutenção; portanto, muitas vezes há 
áreas negligenciadas e equipamentos 
fora de uso.

A Tabela 18 apresenta um exemplo 
que compara as opções de tratamento 
de resíduos infecciosos considerando 
as opções de autoclave e triturador 
separado e incinerador, em estratégias de 
rede e por unidade de saúde.

Para ambas tecnologías (autoclave e 
incinerador) el costo por kg. fue menor 
para el modelo en red en comparación 

con el modelo individual. Además, la 
tecnología de autoclave es de menor 
costo que la incineración.

6.3 Compra de 
serviços
Independentemente da solução ser 
individual ou em rede, estes serviços 
podem ser autogeridos (com 
funcionários, equipamentos e insumos da 
ES ou da rede) ou geridos externamente 
(mediante aquisição de serviços).

Um dilema que acompanha os gestores 
de saúde de forma recorrente é se o 
serviço deve ser prestado com recursos 
próprios da instituição ou se é possível ou 
conveniente terceirizá-lo.

Para a tomada de decisão, é necessário 
considerar pelo menos as seguintes 
variáveis:

• Custo privado. Deve-se determinar 
qual é o custo monetário para a ES 
ou rede para cada uma das opções. 
Por exemplo, se custa mais para 
operar com recursos próprios ou 
comprar os serviços.

• Qualidade de serviço. Deve-
se analisar com quais opções a 
continuidade e qualidade do serviço 
é assegurada. Por exemplo, o período 
de coleta de resíduos.

• Custo social. Deve-se avaliar qual o 
impacto do processo de terceirização 
na equipe de limpeza e quais opções 
de crescimento profissional podem 
ser oferecidas à equipe. 

A aquisição de serviços pode ser 
realizada individualmente, em rede ou de 
forma mista. Para comparar as opções, 
recomenda-se definir com precisão o 
escopo esperado do serviço e comparar 
preços observados ou cotações:

• O escopo do serviço pode incluir 
desde a armazenagem final na 
unidade de saúde, tratamento 
(se necessário) e translado até o 
descarte final.

• No esquema individual, cada ES 
licita seus contratos.

• O esquema da rede implica uma 
licitação nacional ou subnacional 
realizada por um gestor da rede ou 
uma secretaria ou ministério.

• O esquema misto implica a 
licitação de um quadro-acordo 
ao qual a ES pode aderir ou não, 
de acordo com o seu interesse e 
conveniência.
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Rede Por unidade de saúde

 
Autoclave e triturador 

separado
Incinerador

Autoclave com triturador 
incorporado

Incinerador

Produção de resíduos        
Infecciosos: kg/leito dia        
Perfurocortante: kg/leito dia        
Produção 10 anos: Kg   2.596.610   2.596.610        2.596.610        2.596.610 
Kg dia               711               711    
1.       Investimento        
1.1 Equipamentos      210.000   1.000.000        1.050.000        4.905.400 
1.2 Infraestrutura           
Superfície               150               200                    700                1.000 
Custo m2           1.500           1.500              15.000              15.000 
Custo infra      225.000      300.000        1.050.000        1.500.000 
Subtotal de investimentos      435.000   1.300.000        2.100.000        6.405.400 
2.       Operação        
2.1 Funcionários          
Número de contratos anuais                 10                 10    
Custo anual por contrato           6.000           6.000    
Subtotal custo funcionários por 10 anos      600.000      600.000            840.000            840.000 
2.2 Manutenção        
Custo por Kg                         0,10             0,25                   0,10                   0,25 

Subtotal custo manutenção 10 anos      259.661      649.153            259.661            649.153 

2.3 Água e energia        
Água consumo m3 por kg             0,13                     0,27 
Água preço x m3             1,75                     1,75 
Custo água      611.177          1.222.354 

Tabela 18. Custos estimados de investimento de acordo com o modelo de gestão.
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Eletricidade consumo por Kwh/kg             2,69             0,03                   2,69                   0,03 
Eletricidade preço Kwh             0,04             0,04                   0,04                   0,04 
Custo energia elétrica      279.395           2.700            279.395              270,05 
Diesel                           -                         -   
Consumo Lt/Kg               0,09                       -                     0,18 
Preço diesel Lt                1,00                      1,00 
Custo diesel 10 anos        238.811                       -          47.762,21 
Subtotal água e energia 10 anos      890.572      241.512        1.501.749              48.032 
Descarte final               2.596.610                  519.322                    2.596.610                        519.322 
Preço x Kg                         0,05                         1,35                               0,05                               1,35 
3. Subtotal descarte final      141.905      519.322            141.905            519.322 
Subtotal Operação   1.892.138   2.009.986        2.503.077        2.488.797 
CUSTO TOTAL INVESTIMENTO + 
OPERAÇÃO

  2.327.138   3.309.986        4.603.077        8.894.197 

4.       Custo médio USD/Kg             0,90             1,27                   1,77                   3,43 

Tabela 18. Custos estimados de investimento de acordo com o modelo de gestão. Continuação.
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7. Conclusões

A 
gestão de resíduos em unidades 
de saúde (RES) é uma questão 
complexa que envolve uma série 

de variáveis (técnicas, administrativas, 
regulatórias, financeiras) e atores 
(gestores, administradores, pessoal 
especializado). Tudo isso depende em 
grande medida da complexidade da ES, 
do contexto em que está inserida, da 
tecnologia e dos serviços disponíveis, bem 
como das regulamentações específicas de 
cada país.

Esta guia procura condensar estes fatores 
e ordená-los de tal forma que o usuário 
possa ter uma visão global do processo 
e possa avaliar por seus próprios meios 
a situação particular de seu projeto, e 
estabelecer os planos necessários para 
uma correta gestão de RES. Espera-se 
que, desta forma, o bom funcionamento 
da ES seja garantido e o impacto no meio 
ambiente e nas pessoas seja minimizado.

Ter hospitais mais limpos é objetivo de 
todos. Assim, esta guia constitui um 
instrumento para continuar melhorando 
o desempenho das redes de saúde da 
região.  
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Anexo 1: Denominação de tipos de resíduos por país

No. País

Classificação de resíduos segundo a OMS
Comuns Biológicos infecciosos Perigosos

Domésticos Infecciosos Patológico Perfurocortantes Farmacêuticos
Genotóxicos / 

citotóxicos
Químicos Radioativos

1 Argentina Resíduos comuns Biopatológicos Biopatológicos  Químicos  Químicos Radioativos

2 Bahamas
Resíduos 
domésticos / lixo / 
comerciais

Resíduos médicos Resíduos médicos Resíduos médicos        

3 Barbados Não possui instrumento legal específico para sua classificação

4 Belize Lixo orgânico Resíduo rojo
Resíduo patológico e 
infeccioso / resíduo 
amarelo

Resíduos afilados
Resíduos 
químicos ou 
perigosos

 
Resíduos químicos 
ou perigosos

 

5 Bolívia 
Resíduos comuns 
classe C

Resíduos infecciosos 
subclasse A-1 
Biológicos
/ Resíduos infecciosos 
subclasse A-5 
Carcaças ou partes de 
animais contaminados 
/ Resíduos infecciosos 
subclasse A-6 
Assistência a pacientes 
em isolamento

Resíduos infecciosos 
subclasse A-2 sangue, 
hemoderivados e 
fluidos corporais /
Resíduos infecciosos 
subclasse A-3 
cirúrgicos, anatômicos, 
patológicos

Resíduos infecciosos 
Classe A-4 
perfurocortantes

Resíduos 
especiais 
B-2 Resíduos 
farmacêuticos 

 

Resíduos 
especiais B-3 
Resíduos químicos 
perigosos 

Resíduos especiais B-1 
Resíduos radioativos 

6 Brasil 
Grupo D Resíduos 
domésticos

Subgrupo A4 Resíduos 
com presença de 
agentes biológicos 
que são um risco de 
infecção

Subgrupo A1, 
Subgrupo A2, 
Subgrupo A3 e 
Subgrupo A5

Grupo E resíduos 
cortantes o 
escarificastes

Grupo B resíduos 
que contém 
produtos 
químicos

 
Grupo B resíduos 
que contém 
produtos químicos

Grupo C resíduos 
radioativos

7 Chile
Resíduos sólidos 
equiparáveis a 
domésticos

Cultivos e amostras 
armazenadas.

Resíduos especiais 
patológicos / Resíduos 
de animais / sangre e 
produtos derivados

Resíduos especiais 
perfurocortantes

 

Resíduos perigosos 
Resíduos 
consistentes ou 
contaminados por 
drogas citotóxicas

 
Residuos radiactivos 
de Baja Intensidad
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8 Colômbia
Resíduos não 
perigosos

Resíduos infecciosos 
ou de risco biológico-
biossanitário

Resíduos infecciosos 
ou de risco biológicos-
anatomopatológicos / 
de animais

Resíduos 
infecciosos o de 
risco biológicos-
perfurocortantes

Resíduos 
químicos-
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos, 
deteriorados, 
alterados y/o 
excedentes

Resíduos químicos-
citotóxicos

Resíduos químicos Resíduos radioativos

9 Costa Rica  

Cultivos e cepas 
armazenadas de 
agentes infecciosos 
/ Resíduos 
contaminados 
derivados da atenção 
ao paciente e dos 
laboratórios

Sangre e sus derivados 
/ Resíduos patológicos

Objetos 
perfurocortantes 
contaminados e no 
contaminados

       

10 Equador Resíduos comuns
Resíduos sanitários-
biológico-infecciosos

Resíduos sanitários-
anatomopatológicos

Resíduos sanitários-
perfurocortantes

Resíduos 
farmacêuticos

 
Resíduos 
químicos 
perigosos

Resíduos radioativos

11 El Salvador  Infecciosos Patológicos
Perfurocortantes 
Bioinfecciosos

       

12 Guatemala Resíduos comuns
Resíduos infecciosos-
materiais biológicos 

Resíduos infecciosos-
resíduos anatômicos 
patológicos e 
cirúrgicos / resíduos 
de animais

Resíduos 
infecciosos-resíduos 
perfurocortantes

Resíduos 
especiais-
resíduos 
farmacêuticos

Resíduos especiais-
resíduos químicos 
perigosos

Resíduos 
especiais-
resíduos químicos 
perigosos

Resíduos radioativos

13 Guiana  Resíduos clínicos Resíduos clínicos Resíduos clínicos        
14 Haiti Não possui instrumento legal

15 Honduras Comuns
Perigosos-
bioinfecciosos-
infecciosos

Perigosos-
bioinfecciosos-
patológicos

Perigosos-
bioinfecciosos-
perfurocortantes

 
Perigosos- químicos-
citotóxicos / 
genotóxicos

Perigosos-
químicos

Perigosos-radioativos

16 Jamaica Não possui instrumento legal
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17 México  

Cultivos e cepas de 
agentes biológico-
infecciosos / resíduos 
não anatômicos

Sangre / patológicos
Objetos 
perfurocortantes

       

18 Nicarágua  
Resíduos perigosos 
biológicos infecciosos

Resíduos patológicos    
Resíduos 
perigosos

 

19 Panamá Resíduos comuns Resíduos infecciosos
resíduos 
anatomopatológicos

Objetos 
perfurocortantes

 Resíduos químicos Resíduos químicos Resíduos radioativos

20 Paraguai
Tipo I Resíduos 
comuns

Tipo IV Não anatómico
Tipo II Resíduos 
anatômicos

Tipo III 
Perfurocortantes

Tipo V Resíduos 
químicos, 
medicamentos e 
outros resíduos 
perigosos

 

Tipo V Resíduos 
químicos, 
medicamentos e 
outros resíduos 
perigosos

 

21 Peru
Classe C Resíduos 
comuns

Tipo A.1 De atenção 
a pacientes / Tipo 
A.2 Biológicos / 
Tipo A.3 Bolsas com 
sangre humana e 
hemoderivados

Tipo A.4 Resíduos 
cirúrgicos e 
anatomopatológicos 
/ Tipo A.6 Animais 
contaminados

Tipo A.5 
Perfurocortantes

Tipo B.2 Resíduos 
farmacêuticos

 
Tipo B.1 Resíduos 
químicos 
perigosos

Tipo B.3 Resíduos 
radioativos

22
República 
Dominicana

Resíduos comuns Resíduos infecciosos Resíduos infecciosos Resíduos infecciosos
Resíduos 
especiais

Resíduos especiais Resíduos especiais Resíduos radioativos

23 Suriname Não possui instrumento legal

24
Trinidad e 
Tobago 

Não possui instrumento legal específico para sua classificação

25 Uruguai 
Resíduos sanitários 
comuns

Infecciosos-materiais 
biológicos

Infecciosos-
peças anatómicas, 
patológicas e 
cirúrgicas / peças de 
animais

Perfurantes ou 
cortantes

Especiais-
produtos 
químicos e 
farmacêuticos

Especiais-medicação 
oncológica

Especiais-
produtos químicos 
e farmacêuticos

Especiais-radioativos

26 Venezuela
Resíduos comuns 
(tipo A)

Resíduos infecciosos 
(tipo C)

Resíduos orgânicos ou 
biológicos (tipo D)

 
Resíduos 
especiais (tipo E)

 
Resíduos 
especiais 
(tipo E)

Resíduos especiais 
(tipo E)
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Anexo 2: Regulamentações sanitárias sobre resíduos em unidades 
de saúde por país

No. Pais Instrumento legal Instância emissora
Instância que aplica e/ou 

regula
Data de publicação Última reforma

1 Argentina

Resolución MSN 134/2016 
Directrices Nacionales para 
la Gestión de Resíduos de 

Establecimientos de Atención a 
la Salud

Ministério da Saúde Ministério da Saúde 26 de fevereiro de 2016 Não indica

2 Bahamas
Reglamento de Recolección e 
Eliminación de Resíduos de los 
Servicios de Salud Ambiental

Ministério da Saúde 
Departamento de Serviços de 

Saúde Ambiental
1 de abril de 2004 1 de julho de 2013

3 Barbados
Reglamento de Servicios 
de Salud (Recolección e 

eliminación de Resíduos), 1975

Ministério da Saúde de 
Barbados

Ministério da Saúde de 
Barbados

1 de setembro de 1975 1999

4 Belize

Ley de Resíduos Peligrosos
Ministério de Recursos 

Naturais e Meio Ambiente de 
Belize

Ministério de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente de 

Belize
27 de julho de 2009 Não indica

Directrices Nacionales sobre 
Prevención y Control de 

Infecciones para Instalaciones 
de Salud

Ministério da Saúde
Unidade de Licenciamento e 
Acreditação do Ministério da 

Saúde
Agosto de 2006 Não indica

5 Bolívia 

Reglamento para la gestión 
de resíduos sólidos generados 
en establecimientos de salud; 

Resolución ministerial 1144  

Ministério da Saúde e 
Desportes 

Ministério da Saúde 13 de novembro de 2009 Não indica

6 Brasil 

Decreto 222; Reglamento 
buenas prácticas de gestión de 
resíduos sanitários e toma de 

otras medidas

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 
29 de março de 2018 Não indica

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000812cnt-directrices_nacionales_greas-resmsn_134-16.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/2004/2004-0022/EnvironmentalHealthServicesCollectionandDisposalofWasteRegulations_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/2004/2004-0022/EnvironmentalHealthServicesCollectionandDisposalofWasteRegulations_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/2004/2004-0022/EnvironmentalHealthServicesCollectionandDisposalofWasteRegulations_1.pdf
http://104.238.85.55/en/showdoc/cr/1975_51
http://104.238.85.55/en/showdoc/cr/1975_51
http://104.238.85.55/en/showdoc/cr/1975_51
https://doe.gov.bz/wp-content/uploads/2019/03/Hazardous-Waste-Regulations-2009.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/374_National Guidelines on Infection Control revised aug 2006.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/374_National Guidelines on Infection Control revised aug 2006.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/374_National Guidelines on Infection Control revised aug 2006.pdf
http://health.gov.bz/www/attachments/374_National Guidelines on Infection Control revised aug 2006.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/file/RDC ANVISA N%c2%ba 222 DE 28032018 REQUISITOS DE BOAS PR%c3%81TICAS DE GERENCIAMENTO DOS RES%c3%8dDUOS DE SERVI%c3%87OS DE SA%c3%9aDE.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/file/RDC ANVISA N%c2%ba 222 DE 28032018 REQUISITOS DE BOAS PR%c3%81TICAS DE GERENCIAMENTO DOS RES%c3%8dDUOS DE SERVI%c3%87OS DE SA%c3%9aDE.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/file/RDC ANVISA N%c2%ba 222 DE 28032018 REQUISITOS DE BOAS PR%c3%81TICAS DE GERENCIAMENTO DOS RES%c3%8dDUOS DE SERVI%c3%87OS DE SA%c3%9aDE.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/file/RDC ANVISA N%c2%ba 222 DE 28032018 REQUISITOS DE BOAS PR%c3%81TICAS DE GERENCIAMENTO DOS RES%c3%8dDUOS DE SERVI%c3%87OS DE SA%c3%9aDE.pdf
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7 Chile

Decreto 6; Reglamento 
sobre manejo de resíduos de 

establecimientos de atenção de 
salud (REAS)

Ministério da Saúde de Chile Ministério da Saúde de Chile 4 de dezembro de 2009 10 de março de 2017

8 Colômbia
Decreto 2676; Reglamenta la 

gestión integral de los resíduos 
hospitalarios e similares

Ministério da Saúde de 
Colômbia

Ministério do Meio Ambiente 
da Colômbia

22 de dezembro 2000
Decreto 1669 de 2 de agosto 

de 2002

9 Costa Rica

Decreto ejecutivo 30965; 
Reglamento sobre la gestión 

de los resíduos infecto-
contagiosos que se generan en 
establecimientos que prestan 

atenção a la salud e afines

Ministério da Saúde de Costa 
Rica

Ministério da Saúde, através 
da Direção de Proteção ao 

Ambiente Humano
3 de fevereiro de 2003 Não indica

10 Equador

Acuerdo Ministerial 323; 
Reglamento gestión resíduos 

generados en establecimientos 
de salud

Ministério da Saúde Pública de 
Equador

Ministério del Ambiente de 
Equador

20 de março de 2019 Não indica

11 El Salvador

Acuerdo 1251; Reglamento 
técnico salvadoreño para 
el manejo de los resíduos 

bioinfecciosos 

Ministério da Saúde Ministério da Saúde 7 de setembro de 2015 Não indica 

13 Guatemala
Acuerdo gubernativo 509-2001; 
Reglamento para el manejo de 
resíduos sólidos hospitalarios

Ministério da Saúde Pública 
e Assistência Social da 

Guatemala

Ministério da Saúde Pública 
e Assistência Social da 

Guatemala
28 de dezembro de 2001 Não indica

12 Guiana
Reglamento de gestión de 

resíduos perigosos 
Agência de Proteção 
Ambiental da Guiana

Agência de Proteção 
Ambiental da Guiana

28 de novembro 2000 Não indica

14 Haiti
Organisation et fonctionnement 
du service nationale de gestion 

des résidus solides (SPERS)
Ministério do Ambiente SNERS 21 de setembro de 2017 Não indica

15 Honduras

Acuerdo 07; Reglamento para 
el manejo de los resíduos 

perigosos generados en los 
establecimientos de salud

Secretaria de Estado no 
Despacho de Saúde 

Direção Geral de Regulação 
Sanitária 

Julho de 2008 Não indica

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008725
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008725
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008725
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008725
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2676-de-2000.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2676-de-2000.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2676-de-2000.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglamento_sobre_la_gestion_de_desechos_infectacontagiosos_0.pdf
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-gestion-integral-residuos-desechos-generados-establecimientos-salud
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-gestion-integral-residuos-desechos-generados-establecimientos-salud
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-gestion-integral-residuos-desechos-generados-establecimientos-salud
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-gestion-integral-residuos-desechos-generados-establecimientos-salud
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/reglamento/reglamento_rts_130301014_manejo_desechos_bioinfecciosos_v3.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/reglamento/reglamento_rts_130301014_manejo_desechos_bioinfecciosos_v3.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/reglamento/reglamento_rts_130301014_manejo_desechos_bioinfecciosos_v3.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/reglamento/reglamento_rts_130301014_manejo_desechos_bioinfecciosos_v3.pdf
https://www.mspas.gob.gt/images/files/saludabmiente/regulacionesvigentes/desechossolidos/AcuerdoGubernativo509-2001ManejoDesechosSolidosHospitalarios.pdf
https://www.mspas.gob.gt/images/files/saludabmiente/regulacionesvigentes/desechossolidos/AcuerdoGubernativo509-2001ManejoDesechosSolidosHospitalarios.pdf
https://www.mspas.gob.gt/images/files/saludabmiente/regulacionesvigentes/desechossolidos/AcuerdoGubernativo509-2001ManejoDesechosSolidosHospitalarios.pdf
https://doe.gov.gy/published/document/5af72a4adc677720ccdc33c0
https://doe.gov.gy/published/document/5af72a4adc677720ccdc33c0
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Hai172031.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Hai172031.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Hai172031.pdf
http://www.miambiente.gob.hn/media/adjuntos/retccescco/None/2018-07-19/17:19:14.866167+00:00/Reglameto_Residuos_Hospitalarios.pdf
http://www.miambiente.gob.hn/media/adjuntos/retccescco/None/2018-07-19/17:19:14.866167+00:00/Reglameto_Residuos_Hospitalarios.pdf
http://www.miambiente.gob.hn/media/adjuntos/retccescco/None/2018-07-19/17:19:14.866167+00:00/Reglameto_Residuos_Hospitalarios.pdf
http://www.miambiente.gob.hn/media/adjuntos/retccescco/None/2018-07-19/17:19:14.866167+00:00/Reglameto_Residuos_Hospitalarios.pdf
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16 Jamaica
Ley Nacional de Gestión de 

Resíduos Sólidos

Seja promulgado por Sua 
Excelência a Majestade da 

Rainha, por e com o conselho e 
consentimento do Senado e da 
Câmara dos Representantes da 
Jamaica, e por sua autoridade

Autoridade Nacional de Gestão 
de Resíduos Sólidos

20 de dezembro de 2001 Não indica

17 México

Norma Oficial Mexicana Nom-
087-Semarnat-SSA1-2002, 
protección ambiental-salud 

ambiental-resíduos perigosos 
biológico-infecciosos-

clasificación e especificaciones 
de manejo

Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais

Secretaria de Saúde 17 de fevereiro de 2003 Não indica

18 Nicarágua 

NTON 05 015-02; Norma técnica 
para el manejo e eliminación 

de resíduos sólidos perigosos; 
certificación

Ministério do Ambiente e 
Recursos Naturais

Ministério da Saúde e Instituto 
Nicaraguense de Fomento 

Municipal 
5 de novembro de 2002 Não indica

19 Panamá 

Decreto ejecutivo 111; 
Reglamento para la gestión 

e manejo de los resíduos 
sólidos procedentes de los 
establecimientos de salud

Ministério da Saúde Ministério da Saúde 23 de junho de 1999 Não indica

Resolución 560; Reglamenta 
los sistemas de tratamiento de 
resíduos y/o resíduos sólidos 

perigosos procedentes de 
los establecimientos de salud 

públicos e privados a nivel 
nacional

Ministério da Saúde Ministério da Saúde  19 de junho de 2017 Não indica

https://moj.gov.jm/laws/national-solid-waste-management-act
https://moj.gov.jm/laws/national-solid-waste-management-act
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes y normas y reglamentos/Norma Oficial Mexicana/NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Proteccion ambiental-salud.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/f124ab4e19e485950625728a005c2c3f?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/f124ab4e19e485950625728a005c2c3f?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/f124ab4e19e485950625728a005c2c3f?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/f124ab4e19e485950625728a005c2c3f?OpenDocument
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/111-de-1999-jun-29-1999.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28315_2017.pdf
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20 Paraguai

Ley 3361/07; Regula la gestión 
integral de los resíduos 

generados en establecimientos 
de salud e afines, que 

provengan de la atenção de la 
salud humana e animal

Ministério da Saúde Pública e 
Bem-estar Social

Ministério da Saúde Pública e 
Bem-estar Social

21 de novembro de 2007 Não indica

21 Peru

Resolución ministerial 
1295-2018-MINSA Norma 
Técnica de salud: gestión 

integral e manejo de resíduos 
sólidos en establecimientos 
de salud, servicios médicos 

de apoyo e centros de 
investigación

Ministério da Saúde
Direção Geral de Saúde 
Ambiental e Segurança 

Alimentar
11 de dezembro de 2018 Não indica

22
República 

Dominicana

Decreto 126-09; Reglamento 
sobre los resíduos e resíduos 
generados por los centros de 

salud e armes

Sistema Nacional de Saúde
Secretário de Estado da Saúde 

Pública e Assistência Social
18 de fevereiro de 2015 Não indica

23 Suriname Ley de Medio Ambiente Autoridade Nacional do Meio 
Ambiente

 Autoridade Nacional do Meio 
Ambiente

7 de maio de 2020  

24

Trinidad e 
Tobago 

Ley de Medio Ambiente Environmental Management 
Authority

Ministério da Saúde 24 de agosto de 1973 31 de dezembro de 2016

Trinidad e 
Tobago 

Norma de gestión de resíduos Environmental Management 
Authority

Environmental Management 
Authority

2018 Não indica

25 Uruguai 
Decreto 586/009; 

Reglamentación sobre resíduos 
sanitários

Ministério da Saúde Pública de 
Uruguai

Direção Nacional do Meio 
Ambiente do Ministério da 

Habitação
5 de janeiro de 2010 Não indica

26 Venezuela

Decreto 2.218, Mediante el 
cual se dictan las normas para 

la clasificación e manejo de 
resíduos en establecimientos de 

salud

Ministério da Saúde e 
Desenvolvimento Social

Ministério da Saúde e 
Desenvolvimento Social

27 de abril de 1992 Não Indica

Nota: O conteúdo deste anexo refere-se aos dados vigentes no mês de junho de 2020. 

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3414/de-residuos-generados-en-los-establecimientos-de-salud-y-afines
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/223593-1295-2018-minsa
https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/79
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Anexo 3: Formulário para avaliação de projetos em operação
Informação geral

País: ______________________________________________________________________

Cidade: ___________________________________________________________________

Localidade: ________________________________________________________________

Nome da ES: _______________________________________________________________

Nome da pessoa que preenche o formulário: ____________________________________

Indicar com um “X” o tipo de nível de atenção da ES ou que terá o projeto: 

Primeiro nível: (  )

Segundo nível: (  )

Terceiro nível: (  )

Uma unidade de saúde é considerado de primeiro nível quando não dispõe de leitos ou 
dispõe de no máximo três leitos de atenção aos febris, mas apenas para uma estadia 
de 24 horas; será de segundo nível quando há internação em serviços básicos, clínica 
médica, pediatria, cirurgia geral, plantões e maternidade com serviço laboratorial e 
diagnósticos básicos; terceiro nível, quando dispõe de salas para internação, cirurgia, 
clínica médica, especialidades cirúrgicas específicas, infraestrutura para laboratórios e 
diagnósticos complexos, unidades de terapia intensiva e unidades coronárias.  

Indicar tipo de atenção de especialidades (se aplicável):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Indicar com um “X” o tipo de zoneamento onde o projeto estará localizado:

Urbano: (   ) 

Rural:    (   )
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Formulário para avaliação de projetos em operação

Nota: Em todos os casos, a resposta NÃO é igual a zero. As marcas azuis, indicam que dessas respostas apenas uma opção será marcada. 

Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado

Aspectos legais Existe uma regulamentação nacional específica para RES? 1
Existe uma regulamentação nacional específica para RES e a equipe da 
ES conhece e aplica-o.

Subtotal aspectos legais

Aspectos 
administrativos

Existe um plano de gestão de RES em vigor na ES? 1
Existe um documento denominado plano de gestão que detalha o 
manejo de RES nas instalações.

Há uma equipe responsável pela execução do plano de gestão de 
RES?

1
Existe uma pessoa responsável e com autoridade para executar o 
plano.

Existe programa de capacitação em gestão de resíduos sólidos?

Equipe de assistência ou de limpeza ou administrativo.
1

Existe um programa ou prova de capacitação para médicos, 
enfermeiros, trabalhadores de laboratório, equipe de limpeza, manejo 
de resíduos e pessoal administrativo. (A pontuação é obtida se 
houver um programa em vigor para pelo menos um ou todos os três 
programas de capacitação.)

Existe um programa de indução voltado a pacientes e/ou familiares 
de pacientes?

1
Existe um programa ou prova de capacitação para pacientes ou 
familiares de pacientes. (A pontuação é obtida se houver um programa 
em vigor em pelo menos um dos casos.)

O pessoal que manuseia os resíduos possui EPI e o utiliza? 1 A equipe da ES tem EPI e o utiliza.

Existe um diário ou registro da quantidade e tipo de RES?  1
Existe um diário ou registro vigente onde são registrados os dados de 
geração de resíduos.

Subtotal aspectos administrativos

Aspectos 
financeiros

Existe financiamento para a indução e informação de pacientes, 
familiares e funcionários sobre a gestão de RES?

1
Existe financiamento para sensibilizar, informar e promover a gestão 
correta de RES na ES.

Existe financiamento para a capacitação dos funcionários 
envolvidos na gestão de RES?

1
Existe financiamento destinado à capacitação dos funcionários 
responsáveis pela gestão de RES. (No caso de gestão interna de RES.).

Existe financiamento para a contratação de pessoal encarregado 
das diferentes etapas da gestão de RES, ou de empresas externas 
que se encarreguem desse processo?

1
Se cuenta con financiamiento para la contratación de personal 
especializado en el manejo de RES o para la contratación de empresas 
externas que se hagan cargo de esta gestión.

Existe financiamento para equipamentos de proteção individual? 1 Existe financiamento regular para aquisição de EPIs.
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado

Aspectos 
financeiros

Há financiamento disponível para a compra de equipamentos e 
insumos para armazenamento e coleta de RES?

1
Existe financiamento para a compra de equipamentos e insumos para 
armazenamento, coleta e transporte interno de RES (contêineres, 
carrinhos, sacolas plásticas, materiais de limpeza, etc.).

Existe o financiamento necessário para a operação e manutenção 
dos equipamentos de tratamento de RES ou financiamento para a 
terceirização dessas tarefas?

1

Existe financiamento para a operação e manutenção dos equipamentos 
de tratamento de RES (incineradores, autoclaves etc.) no caso de o 
tratamento ser realizado internamente. Ou, na sua falta, existe um 
plano de financiamento para terceirizar essa tarefa.

Há financiamento disponível para pagamento de empresas para 
coleta e transporte externo de RES?

1
Existem planos de financiamento para empresas terceirizadas 
encarregadas de coletar e transportar RES para seus locais externos de 
tratamento ou descarte final.

Existe financiamento para a contratação de empresas terceirizadas 
responsáveis pela coleta, tratamento e descarte final de resíduos 
perigosos?

1
Existe financiamento para a gestão de resíduos perigosos (químicos, 
radioativos, citotóxicos etc.) por meio de empresas terceirizadas

Existe financiamento para o pagamento de taxas e impostos para o 
descarte final de RES?

1
Existe um plano de financiamento para as eventuais taxas e 
pagamentos necessários para o descarte de RES em aterros.

Subtotal aspectos financeiros

Aspectos 
técnicos 

(separação na 
fonte)

Existem pelo menos três recipientes em todas as áreas (resíduos 
comuns, resíduos infecciosos, resíduos perfurocortantes)?

1
Existem pelo menos três recipientes em todas as áreas (resíduos 
comuns, resíduos infecciosos, resíduos perfurocortantes).

Sacos plásticos de cores diferentes são utilizados para depositar 
resíduos comuns e infecciosos?

1
Sacos plásticos de cores diferentes são utilizados para colocar resíduos 
comuns e infecciosos.

Os recipientes para resíduos de perfurocortantes têm um 
mecanismo para separar as agulhas da seringa?

1
Existem recipientes de resíduos perfurocortantes onde as agulhas são 
separadas das seringas.

É realizada a separação na fonte nas áreas de assistência médica e 
serviços especiais?

1
A separação é feita na fonte nas áreas de atenção médica e serviços 
especiais.

São realizadas auditorias para verificar se os resíduos estão sendo 
adequadamente separados e não se misturam?

1
São realizadas auditorias para verificar se os resíduos estão sendo 
adequadamente separados e não se misturam
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado
Subtotal separação na fonte

Aspectos 
técnicos 

(coleta interna)

Existe uma rota pré-determinada de coleta de RES?  1 Existe uma rota pré-determinada de coleta de RES.
Existem carrinhos de coleta com tampa, com espaços 
diferenciados, ou carrinhos separados para resíduos comuns e 
infecciosos que incluem perfurocortantes e resíduos anatômicos?

1
Existem carrinhos de coleta com tampa, com espaços diferenciados, ou 
carrinhos separados para resíduos comuns e infecciosos que incluem 
perfurocortantes e resíduos anatômicos

Subtotal coleta interna

Aspectos 
técnicos 

(armazenamento 
final)

O depósito tem como capacidade mínima o dobro do volume 
médio de resíduos gerados diariamente?

0,125
Existe uma capacidade mínima, duas vezes superior ao volume médio 
de resíduos gerados diariamente.

Encontra-se coberto? 0,125 O depósito final encontra-se coberto
O depósito conta com uma rampa para o fácil acesso dos carrinhos 
de coleta interna?

0,125
Existe uma rampa para facilitar o acesso dos carrinhos de coleta 
interna ao depósito final.

O armazém possui extintores de incêndio (pelo menos um)? 0,125 Existem extintores de incêndio (pelo menos um) no depósito final.
O depósito possui uma placa de identificação e sinalização com o 
símbolo universal de risco biológico?  

0,125
Existe uma placa de identificação do depósito e sinalização com o 
símbolo universal de risco biológico.

O depósito possui paredes e pisos lisos, fáceis de lavar e 
desinfetar? 

0,125
O depósito possui paredes e pisos lisos, fáceis de lavar e desinfetar.

O depósito possui canais para coleta e retenção de líquidos em seu 
interior (sistema prévio de tratamento)? 

0,125
Existe um coletor de retenção de líquidos dentro do depósito (sistema 
prévio de tratamento).

Está permanentemente trancado e só é aberto para depósito e 
remoção de resíduos?

0,125
O armazém permanece permanentemente trancado e só é aberto para 
depósito e remoção de resíduos. Tem porta e cofre.

Existe um diário para registrar as datas de retirada dos resíduos do 
depósito final?

1
Existe um diário para registrar as datas de retirada dos resíduos do 
depósito final.

Existe um refrigerador ou congelador para resíduos anatômicos? 1 Existe um refrigerador ou congelador para resíduos anatômicos.
O refrigerador ou congelador está operativo? 1 O refrigerador ou congelador está operativo.
A ES conta com um depósito de resíduos comuns? 1 Existe um depósito de resíduos comuns na ES.
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado

Aspectos 
técnicos 

(armazenamento 
final)

O depósito de resíduos comuns é uma sala ou área cercada e 
possui contêineres?

1
A sala ou área de resíduos comuns é um local cercado e possui 
contêineres.

O depósito de resíduos comuns é um contêiner de metal ou 
plástico com rodas e tampa?

1
O depósito de resíduos comuns é um recipiente de metal ou plástico 
com rodas e tampa e está dentro da ES.  

Existe um depósito final de resíduos perigosos? 1 Existe um depósito final de resíduos perigosos.
Subtotal armazenamento final

Aspectos 
técnicos 
(coleta 

externa)

 

O serviço de coleta externa é realizado pela própria ES? 1 O serviço de coleta externa é realizado pela própria ES
O serviço de coleta externa é operado por uma entidade do 
governo nacional ou municipal? 

1
O serviço de coleta externa é operado por uma entidade do governo 
nacional ou municipal.

O serviço de coleta externa é contratado por empresa privada? 1 O serviço de coleta externa é contratado por empresa privada.
Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuem 
carroceria fechada?

0,33
São utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos com 
carrocerias fechadas.

Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuem 
refrigeração?

0,33
São utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos com 
refrigeração.

Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuem 
rampa mecânica de carregamento?

0,33
São utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos que 
possuem rampa mecânica de carregamento.

Subtotal coleta externa

Aspectos 
técnicos 

(tratamento)

O tratamento interno de resíduos infecciosos e perfurocortantes é 
feito por autoclave, incinerador ou outro sistema?

1
O tratamento interno de resíduos infecciosos e perfurocortantes é feito 
por autoclave, incinerador ou outro sistema.

O tratamento ou descarte final interno dos resíduos anatômicos é 
feito por incineração ou sepultamento?

1
O tratamento ou descarte final interno dos resíduos anatômicos é feito 
por incineração ou sepultamento.

Existe um registro de operação dos equipamentos de tratamento? 1 Um registro de operação dos equipamentos de tratamento é mantido.
Existe um programa de manutenção para os equipamentos de 
tratamento?

1
Existe um programa de manutenção para os equipamentos de 
tratamento.

O tratamento externo de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes é feito por autoclave, incinerador ou outro 
sistema?

1
O tratamento externo dos resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurantes é feito por autoclave, incinerador ou outro mecanismo, seja 
em centros de tratamentos público ou privado. 
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado
Subtotal tratamento

Aspectos 
técnicos 

(descarte final)

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes é feito através de aterro sanitário não tratado e 
onde são jogados?

1

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes é feito em aterro sanitário que atende às 
regulamentações do país e permite o recebimento de resíduos 
infecciosos, anatômicos e perfurocortantes sem tratamento prévio.

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes 
é tratado e encaminhado para aterro sanitário?

1
Os resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são tratados 
antes de serem descartados em aterro sanitário.

O descarte final de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes não é contemplado, mas os resíduos são 
enterrados ou dispostos em fossa protegida?

1

Os resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são enterrados 
ou dispostos em fossa protegida, sem tratamento prévio, desde que 
essa prática seja aceita e regulamentada pela legislação ambiental do 
país.

O descarte final de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes é queimado em fossa protegida?

0
Resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são queimados 
em uma fossa protegida como método de descarte final. Se a resposta 
for afirmativa, a pontuação é zero.

O descarte final de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes é despejado a céu aberto sem tratamento?

0
Resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são despejados 
a céu aberto sem tratamento como método de descarte final. Se a 
resposta for afirmativa, a pontuação é zero.

O descarte final de resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes 
é queimado a céu aberto?

0
Resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são queimados 
a céu aberto como método de descarte final. Se a resposta for 
afirmativa, a pontuação é zero.

O descarte final de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes não recebe tratamento e os resíduos são 
misturados aos resíduos comuns?

0

Os resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes são misturados 
aos resíduos comuns, sem tratamento prévio e sem autorização para 
a realização desse tipo de atividade. Se a resposta for afirmativa, a 
pontuação é zero.

O descarte final de resíduos anatômicos é destinado a 
sepultamento em cemitério?

1
É realizado o sepultamento dos resíduos anatômicos em cemitérios 
como método de descarte final. Esta prática é aceita e regulamentada 
pela legislação nacional.

Subtotal descarte final
TOTAL
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Anexo 4: Formulário para avaliação de projetos novos
Informação geral

País: ______________________________________________________________________

Cidade: ___________________________________________________________________

Localidade: ________________________________________________________________

Nome da ES: _______________________________________________________________

Nome da pessoa que preenche o formulário: _____________________________________

Cargo da pessoa que preenche o formulário: ____________________________________

Indicar com um “X” o tipo de nível de atenção da ES ou que terá o projeto:  

Primeiro nível: ( )

Segundo nível: ( )

Terceiro nível: ( )

Um unidade de saúde é considerado de primeiro nível quando não dispõe de leitos ou 
dispõe de no máximo três leitos de atenção aos febris, mas apenas para uma estadia 
de 24 horas; será de segundo nível quando há internação em serviços básicos, clínica 
médica, pediatria, cirurgia geral, plantões e maternidade com serviço laboratorial e 
diagnósticos básicos; terceiro nível, quando dispõe de salas para internação, cirurgia, 
clínica médica, especialidades cirúrgicas específicas, infraestrutura para laboratórios e 
diagnósticos complexos, unidades de terapia intensiva e unidades coronárias.  

Indicar tipo de especialidades de atenção (se aplicável):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Indicar com um “X” o tipo de zoneamento onde o projeto estará localizado:

Urbano:  ( ) 

Rural: ( ) 
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Formulário de avaliação para projetos novos

Nota: Em todos os casos, a resposta NÃO é igual a zero. As marcas azuis indicam que dessas respostas apenas uma opção será marcada.  

Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado
Aspectos legais Existe uma regulamentação nacional específica para RES? 1 Existe uma regulamentação nacional específica para RES.

Subtotal aspectos legais

Aspectos 
administrativos

Existe um plano de gestão de RES na ES? 1 Existe um documento chamado plano de gestão.
O plano de gestão considera o pessoal responsável pela execução do plano 
de gestão de RES?

1
O plano considera uma pessoa responsável e com autoridade para executar o 
plano.

O plano de gestão inclui um programa de capacitação em manejo de 
resíduos sólidos?
Equipe de assistência ou de limpeza ou administrativo.

1

Haverá um programa ou prova de capacitação para médicos, enfermeiros, 
trabalhadores de laboratório, equipe de limpeza, manejo de resíduos e pessoal 
administrativo. (A pontuação é obtida se ao menos um dos três programas de 
capacitação for implementado.)

Existe um plano de indução voltado a pacientes e/ou familiares de 
pacientes? 

1
Haverá um programa ou prova de capacitação para pacientes ou familiares 
de pacientes. (A pontuação é obtida se houver um programa ou ambos os 
programas.)

O pessoal que manuseia os resíduos possui EPI e o utiliza? 1 A equipe da ES terá EPIs.

¿Se contará con una bitácora o un registro de cantidad y tipo de RES?    1
Se contará con una bitácora o un registro vigente y donde se registran los 
datos de generación de residuos.  

Subtotal aspectos administrativos

Aspectos 
financeiros

Existe um plano de financiamento para a indução e informação de 
pacientes, familiares e funcionários sobre a gestão de RES.

1
Existe um plano de financiamento para sensibilizar, informar e promover a 
gestão correta de RES na ES.

Existe um plano de financiamento para a capacitação dos funcionários 
envolvidos na gestão de RES?

1
Existe um plano de financiamento destinado à capacitação dos funcionários 
responsáveis pela gestão de RES. (No caso de gestão interna de RES.).

Existe um plano de financiamento para a contratação de pessoal 
encarregado das diferentes etapas da gestão de RES, ou de empresas 
terceirizadas que se encarreguem desse processo?

1
Existe um plano de financiamento para a contratação de pessoal especializado 
no manejo de RES ou para a contratação de empresas terceirizadas que se 
encarreguem dessa gestão.

Existe um plano de financiamento para EPIs? 1 Existe um plano para financiamento regular da aquisição de EPIs.
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado

Aspectos 
financeiros

Existe um plano de financiamento para a compra de equipamentos e 
insumos para armazenamento e coleta de RES?

1
Existe um plano de financiamento para a compra de equipamentos e insumos 
para armazenamento, coleta e transporte interno de RES (contêineres, 
carrinhos, sacolas plásticas, materiais de limpeza, etc.).

Existe um plano de financiamento de equipamentos de tratamento de RES 
ou financiamento para a terceirização dessas tarefas?

1

Existe um plano de financiamento para a compra dos equipamentos de 
tratamento de RES (incineradores, autoclaves etc.) no caso de o tratamento ser 
realizado internamente. Ou, na sua falta, existe um plano de financiamento para 
terceirizar essa tarefa.

Existe planos de financiamento para empresas para coleta e transporte 
externo de RES?

1
Existem planos de financiamento para empresas terceirizadas encarregadas de 
coletar e transportar RES para seus locais externos de tratamento ou descarte 
final.

Existe plano de financiamento para a contratação de empresas 
terceirizadas responsáveis pela coleta, tratamento e descarte final de 
resíduos perigosos?

1
Existe um plano de financiamento para a gestão de resíduos perigosos 
(químicos, radioativos, citotóxicos etc.) por meio de empresas terceirizadas 
especializadas nessa matéria.

Existe plano de financiamento para o pagamento de taxas e impostos para 
o descarte final de RES?

1
Existe um plano de financiamento para as eventuais taxas e pagamentos 
necessários para o descarte de RES em aterros.

Subtotal aspectos financeiros

Aspectos 
técnicos 

(separação na 
fonte)

A ES contará com pelo menos três recipientes em todas as áreas (resíduos 
comuns, resíduos infecciosos, resíduos perfurocortantes)?

1
O plano de gestão considera como mínimo pelo menos três recipientes 
em todas as áreas (resíduos comuns, resíduos infecciosos, resíduos 
perfurocortantes).

Sacos plásticos de cores diferentes são utilizados pela ES para depositar 
resíduos comuns e infecciosos?

1
O plano de gestão considera o uso de sacos plásticos de cores diferentes para 
depositar resíduos comuns e infecciosos.

A ES fará separação na fonte nas áreas de atenção médica e serviços 
especiais?

1
O plano de gestão contempla a separação na fonte nas áreas de atenção 
médica e serviços especiais.

A ES realizará auditorias para verificar se os resíduos são devidamente 
separados e não se misturam?

1
O plano de gestão considera a realização de auditorias para verificar se os 
resíduos estão sendo devidamente separados e não se misturam.

A ES contará com recipientes para resíduos de perfurocortantes tenham 
um mecanismo para separar as agulhas da seringa?

1
O plano de gestão considera recipientes de resíduos resistentes a perfurações, 
onde as agulhas são separadas das seringas.

Subtotal aspectos técnicos (separação na fonte) 

Aspectos 
técnicos 

(coleta interna)

A ES contará com uma rota pré-determinada de coleta de RES? 1 A ES estabelecerá uma rota de coleta de RES pré-determinada em seus planos.
A ES contará com carrinhos de coleta com tampa, com espaços 
diferenciados, ou carrinhos separados para resíduos comuns e infecciosos 
que incluem perfurocortantes e resíduos anatômicos?

1
El plano de gestão considera carrinhos de coleta com tampa, com espaços 
diferenciados, ou carrinhos separados para resíduos comuns e infecciosos que 
incluem perfurocortantes e resíduos anatômicos
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado
Subtotal aspectos técnicos (coleta interna) 

Aspectos 
técnicos 

(depósito final)

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES que tenha 
como capacidade mínima o dobro do volume médio de resíduos gerados 
diariamente?

0,125
Haverá um depósito de armazenamento final de RES que tenha como 
capacidade mínima o dobro do volume médio de resíduos gerados diariamente

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES coberto? 0,125 O depósito final de armazenamento de RES estará coberto. 
A ES contará com um depósito de armazenamento de RES que conte com 
uma rampa para o fácil acesso dos carrinhos de coleta interna?

0,125
Se contará con una rampa para el fácil acceso de los carritos recolectores 
internos al almacenamiento final de RES

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES que possua 
extintores de incêndio (pelo menos um)?

0,125 A ES contará com extintores de incêndio (pelo menos um) no depósito final.

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES que possua 
uma placa de identificação e sinalização com o símbolo universal de risco 
biológico?

0,125
Haverá uma placa de identificação do depósito e sinalização com o símbolo 
universal de risco biológico.

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES que possua 
paredes e pisos lisos, fáceis de lavar e desinfetar?

0,125 O depósito possuirá paredes e pisos lisos, fáceis de lavar e desinfetar.

A ES contará com um depósito de armazenamento final de RES que possua 
canais para coleta e retenção de líquidos em seu interior (sistema prévio de 
tratamento)?

0,125
Haverá um coletor de retenção de líquidos dentro do depósito (sistema prévio 
de tratamento).

O depósito terá uma porta com fechadura que impeça que estranhos 
entrem no local?

0,125 Haverá uma porta com fechadura que impeça a entrada de estranhos no local.

A ES contará um refrigerador ou congelador para resíduos anatômicos? 1 Haverá refrigerador ou congelador para resíduos anatômicos.

A ES contará com um diário para registrar as datas de retirada dos resíduos 
do depósito final?

1
O plano de gestão considera a implantação de um registro para controlar a 
entrada e saída dos resíduos do depósito final.

A ES contará com espaço para lavagem e armazenamento de carrinhos e 
contêineres de coleta de RES?

1
O plano de gestão considera um espaço para lavagem e armazenamento de 
carrinhos e contêineres de coleta de RES.

O ES contará com um depósito de resíduos comuns separado dos resíduos 
biológicos e perigosos?

1
Haverá um depósito de resíduos comuns separado do depósito de resíduos 
biológicos e perigosos (mas dentro da mesma estrutura do depósito final).

O depósito de resíduos comuns será uma sala ou área cercada e possuirá 
contêineres?

1
A sala ou área de resíduos comuns será um local cercado e possuirá 
contêineres.

O depósito de resíduos comuns será um contêiner de metal ou plástico com 
rodas e tampa?

1
O depósito de resíduos comuns será um contêiner de metal ou plástico com 
rodas e tampa.

Haverá um depósito final de resíduos perigosos? 1
Haverá um depósito final de resíduos perigosos separado do depósito de 
resíduos infecciosos e do depósito de resíduos comuns.
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Bloco Pergunta Pontuação Descrição Resultado
Subtotal aspectos técnicos (depósito final)

Aspectos 
técnicos (coleta 

externa)

O serviço de coleta externa será realizado pela própria ES? 1 O serviço de coleta externa será realizado pela própria ES.
O serviço de coleta externa será operado por uma entidade pública? 1 O serviço de coleta externa será operado por uma entidade pública.

O serviço de coleta externa será contratado por empresa privada? 1 O serviço de coleta externa será contratado por uma empresa privada.
Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuirão carroceria 
fechada?

0,33
Serão utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos com 
carrocerias fechadas.

Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuirão 
refrigeração?

0,33
Serão utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos com 
refrigeração.

Os veículos de coleta externa de resíduos infecciosos possuirão rampa 
mecânica de carregamento

0,33
Serão utilizados veículos de coleta externa de resíduos infecciosos que 
possuem rampa mecânica de carregamento.

Subtotal aspectos técnicos (coleta externa) 

Aspectos 
técnicos 

(tratamento)

O tratamento interno de resíduos infecciosos e perfurocortantes será feito 
por autoclave, incinerador ou outro sistema?

1
O tratamento interno de resíduos infecciosos e perfurocortantes será feito por 
meio de autoclave, incinerador ou outro sistema.

O tratamento interno dos resíduos anatômicos será feito por incineração ou 
sepultamento?

1
O tratamento interno dos resíduos anatômicos será feito por incineração ou 
sepultamento de acordo com a legislação do país.

Está previsto um registro de operação dos equipamentos de tratamento? 1
O plano de gestão prevê a incorporação de um registro de operação dos 
equipamentos de tratamento.

Está previsto um programa de manutenção para os equipamentos de 
tratamento?

1
O plano de gestão prevê a incorporação de um programa de manutenção dos 
equipamentos de tratamento.

O tratamento externo de resíduos infecciosos, anatômicos e 
perfurocortantes será feito por autoclave, incinerador ou outro 
(especificar)?

1
O tratamento externo dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes será 
feito por autoclave, incinerador ou outro sistema.

Subtotal aspectos técnicos (tratamento)

Aspectos 
técnicos 

(descarte final)

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes 
será feito através de aterro sanitário não tratado e onde são jogados?

1

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes será 
feito em aterro sanitário que atenda às regulamentações do país e permita 
o recebimento de resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes sem 
tratamento prévio.

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes será 
tratado e encaminhado para aterro sanitário?

1
Os resíduos infecciosos, anatômicos e perfurocortantes serão tratados antes de 
serem descartados em aterro sanitário.

O descarte final dos resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes não 
será tratado, mas os resíduos serão enterrados ou descartados em fossa 
protegida?

1
Resíduos infecciosos, anatômicos e perfurantes somente serão enterrados ou 
dispostos em fossa protegida sem serem tratados previamente. Esta opção 
deve ser respaldada pela legislação nacional vigente.

O descarte final de resíduos anatômicos será destinado a sepultamento em 
cemitério?

1
Será realizado o sepultamento dos resíduos anatômicos em cemitérios como 
método de descarte final. Esta opção deve ser respaldada pela legislação 
nacional vigente.

Subtotal aspectos técnicos (descarte final) 
TOTAL
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Tabela de categorização de resultados para formulários de projetos novos e em operação

Categoria de Conformidade Pontuação Descrição da categoria

Não conformidade 0-15

A ES não atende ou atende insuficientemente os requisitos mínimos, sejam legais, 
administrativos e técnicos, para o manejo adequado de seus RES. Requer maiores 
investimentos e a implementação de um plano de manejo apropriado. No caso de 

um projeto novo, significa que devem ser revisados os aspectos que não estão sendo 
abordados no projeto.

Baixa conformidade 15-30

A ES atende a um mínimo de requisitos legais, administrativos e técnicos para a 
gestão de seus RES; no entanto, requer a melhoria de seu sistema de gestão e de sua 

infraestrutura. No caso de um projeto novo, significa que se deve melhorar aspectos que 
estão sendo insuficientemente atendidos no projeto.

Alta conformidade 30-38

A ES possui uma boa gestão de seus RES, possui infraestruturas, recursos humanos e o 
seu sistema de gestão está devidamente implementado. No caso de um projeto novo, 
considera-se que, em termos gerais, os aspectos de design e gestão planejados estão 

sendo incorporados de forma suficiente.



70

Anexo 5: Impactos e riscos na gestão de resíduos em unidades de saúde

Aspectos ou etapas Condição Impacto e risco Impactos socioambientais

Coleta de resíduos na fonte 
de geração

Que os recipientes para perfurocortantes 
não estejam devidamente fechados quando 
entregues.

Os trabalhadores da limpeza, ao fazerem a 
coleta, possam ser perfurados por um resíduo.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Que os sacos plásticos ou contêineres sejam de 
má qualidade e se rompam.

Risco para trabalhadores de limpeza que 
ficarão diretamente expostos aos resíduos ao 
coletá-los. Risco para profissionais de saúde e 
pacientes devido aos resíduos espalhados pelo 
chão.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Que eles sejam entregues nas áreas resíduos 
misturados.

Resíduos misturados são um risco para as 
pessoas que lidam com o manejo interno e 
externo de RES.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Risco de contaminação visual devido ao manuseio, tratamento e/ou 
descarte final incorretos de RES.

Transporte interno de 
resíduos nas áreas

Mau estado dos carrinhos de coleta ou má 
colocação dos sacos de plástico nos carrinhos 
(sobrecarga).

Que os trabalhadores tenham que recolher os 
resíduos caso caiam devido ao mau estado dos 
carrinhos. Exposição das pessoas que estejam 
nos corredores se os sacos plásticos forem 
derrubados ou se romperem.

Riesgos de salud de la población interna del ES y vecinos por la 
exposición a los RES.

Riesgo de contaminación visual por el mal manejo, tratamiento y/o 
disposición final de los RES.

Falta de lavagem dos carrinhos. Risco de contaminação para os trabalhadores 
da limpeza devido à falta de higiene dos 
carrinhos. Risco para pacientes, profissionais 
de saúde e familiares devido à passagem de 
carrinhos sujos.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Risco de contaminação visual devido ao manuseio, tratamento e/ou 
descarte final incorretos de RES.

Risco de contaminação do solo devido à geração de RES dentro e 
fora da ES.
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Aspectos ou etapas Condição Impacto e risco Impactos socioambientais

Armazenagem final Que o depósito não possua piso adequado. Contaminação do solo por sangue e outras 
substâncias contaminadas.

Risco de contaminação do solo devido à geração de RES dentro e 
fora da ES.

Que o depósito esteja ligado à drenagem 
sanitária e não tenha estação de tratamento de 
efluentes no depósito ou no município.

Os líquidos vão para os rios ou podem ser 
despejados em terras agrícolas.

Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido 
à má gestão de RES dentro e fora da ES.

Que o depósito tenha janelas ou orifícios ou 
esteja aberto.

Os vetores e fauna nociva podem entrar em 
busca de alimento, contaminar-se e entrar em 
contato com a população.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Risco de contaminação visual devido ao manuseio, tratamento e/ou 
descarte final incorretos de RES.

Tratamento de resíduos Que a autoclave com triturador embutido não 
destrua os recipientes de perfurocortantes.

Risco para os trabalhadores de que agulhas e 
outros perfurocortantes sejam removidas da 
autoclave sem perder sua periculosidade. Risco 
de agulhas e outros objetos perfurocortantes 
irem para o local de descarte final sem serem 
triturados.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.
Risco de contaminação visual devido ao manuseio, tratamento e/ou 
descarte final incorretos de RES.
Risco de contaminação atmosférica por queima e geração de odores 
de RES dentro e fora da ES.
Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido 
à má gestão de RES dentro e fora da ES.
Riscos para a saúde devido à reutilização de materiais e 
equipamentos considerados como RES.

Que a autoclave ou incinerador não esteja 
funcionando. 

Que o trabalhador que opera o equipamento 
se contamine porque o equipamento não 
está funcionando. Que os resíduos sejam 
encaminhados contaminados para o local de 
descarte final porque o equipamento não está 
funcionando.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.
Risco de contaminação visual devido ao manuseio, tratamento e/ou 
descarte final incorretos de RES.
Risco de contaminação atmosférica por queima e geração de odores 
de RES dentro e fora da ES.
Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido 
à má gestão de RES dentro e fora da ES.
Riscos para a saúde devido à reutilização de materiais e 
equipamentos considerados como RES.
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Aspectos ou etapas Condição Impacto e risco Impactos socioambientais

Tratamento de resíduos Que o incinerador emita gases e não possua 
purificador de gases.

Que isso afete a saúde dos trabalhadores que 
operam o equipamento e que não possuem 
EPI. Os pacientes, vizinhos da ES e funcionários 
da ES serão contaminados com gases e 
partículas tóxicas.

Risco para a saúde da população devido a um mau processo de 
tratamento e descarte final de RES.
Risco de contaminação atmosférica por queima e geração de odores 
de RES dentro e fora da ES.

Que o operador introduza os resíduos 
diretamente na câmara primária já acesa.

O operador do incinerador pode receber 
radiação de calor nos órgãos do abdômen ou 
sofrer queimaduras nas mãos.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.

Transporte externo Que vaya escurriendo líquidos de los residuos. Contaminación de las calles y las personas 
y autos que transitan, que contaminan sus 
zapatos y sus llantas.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.
Risco de contaminação do solo devido à geração de RES dentro e 
fora da ES.

Descarte final Que os resíduos não tratados sejam depositados 
em lixão a céu aberto.

Risco de contaminação do solo ou corpos 
d'água se chover sobre os resíduos. Risco de 
ferimentos com perfurocortantes.

Riscos para a saúde devido à reutilização de materiais e 
equipamentos considerados como RES.
Risco de contaminação do solo devido à geração de RES dentro e 
fora da ES.
Risco de contaminação atmosférica por queima e geração de odores 
de RES dentro e fora da ES.
Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido 
à má gestão de RES dentro e fora da ES.
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Aspectos ou etapas Condição Impacto e risco Impactos socioambientais

Descarte final Que os resíduos não tratados sejam queimados. Contaminação por partículas e gases tóxicos 
para as pessoas que realizam a queima. 
Contaminação por partículas e gases tóxicos 
para os moradores da área.

Riscos para a saúde devido à reutilização de materiais e 
equipamentos considerados como RES.

Risco de contaminação do solo devido à geração de RES dentro e 
fora da ES.

Risco de contaminação atmosférica por queima e geração de odores 
de RES dentro e fora da ES.

Que haja pessoas recuperando resíduos em 
lixões ou aterros sanitários.

Que os recicladores adoeçam por estarem 
expostos a resíduos infecciosos.

Riscos para a saúde devido à reutilização de materiais e 
equipamentos considerados como RES.

Que existam vetores nos locais de descarte final. Que os recicladores venham em busca de 
alimentos e sejam contaminados e carreguem 
os microrganismos dos resíduos em seus 
corpos.

Riscos para a saúde da população interna da ES e vizinhos devido à 
exposição aos RES.



74


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Antecedentes
	Introdução
	1. Definições e conceitos básicos
	2.	Marco legal
	3.	Gestão de resíduos
em unidades de saúde
	4.	Diagnóstico: A gestão de resíduos em unidades de saúde é adequada no caso do meu projeto?
	5.	Projeto de planos de gestão de resíduos em unidades de saúde
	6.	Avaliação econômica do tratamento e gestão
de resíduos em unidades de saúde
	7.	Conclusões
	Anexo 1: Denominação de tipos de resíduos por país
	Anexo 2:	Regulamentações sanitárias sobre resíduos em unidades
de saúde por país
	Anexo 3:	Formulário para avaliação de projetos em operação
	Anexo 4:	Formulário para avaliação de projetos novos
	Anexo 5:	Impactos e riscos na gestão de resíduos em unidades de saúde
	Tabela 1. Classificação dos resíduos em unidades de saúde.
	Tabela 2. Instrumentos legais vigentes nos países da região para a gestão de RES 
	Tabela 3. Caracterização das etapas na gestão de resíduos em unidades de saúde. 
	Tabela 4. Esquema de coleta e separação na fonte recomendado pela OMS
	Tabela 5. Tempo de armazenamento de resíduos anatômicos.
	Tabela 6. Características técnicas de uma autoclave.
	Tabela 7. Características técnicas do incinerador.
	Tabela 8. Características técnicas do micro-ondas.
	Tabela 9. Informação técnica del sistema de desinfecção química.
	Cuadro 10. Categorización según puntajes obtenidos para la gestión de residuos en establecimientos de salud.
	Tabela 11. Etapas de manejo de resíduos em unidades de saúde por tipo de resíduo.
	Tabela 12. Estimativa da quantidade de resíduos gerados.
	Tabela 13. Funções e responsabilidades dos funcionários encarregados do manejo de resíduos nas unidades de saúde.
	Tabela 14. Objetivos, indicadores, metas e motivos para mudança ou atualização do plano de gestão de RES.
	Tabela 15. Exemplo de geração diária de resíduos para um hospital com 200 leitos (valores de referência que ilustram o exemplo prático).
	Tabela 16. Consumo referencial de eletricidade e combustível por tipo de equipamento.
	Tabela 17. Valores referenciais de acordo com o tipo de tratamento de resíduos, 2021.
	Tabela 18. Custos estimados de investimento de acordo com o modelo de gestão.
	Gráfico 1. Diagrama de fluxo de gestão de resíduos em unidades de saúde
	Gráfico 2. Esquema de distribuição de armazenagem final.
	Gráfico 4. Fluxograma detalhado das etapas de gestão de RES.
	Imagem 1. Recipientes para coleta e transporte interno de resíduos em unidades de saúde.
	Imagem 2. Local de armazenagem de resíduos biológicos dentro da unidade de saúde.
	Imagem 3. Caminhão de transporte para resíduos não tratados em unidades de saúde.
	Imagem 4. Autoclave para tratamento de resíduos hospitalares.
	Imagem 5. Triturador externo de resíduos em unidades de saúde.
	Imagen 6. Estación móvil de tratamiento de residuos mediante autoclavado. 
	Imagem 7. Incineradores de uso hospitalar.
	Imagem 8. Micro-ondas de uso hospitalar.
	Imagem 9. Exemplos de envases para o transporte de resíduos perigosos.
	Imagem 10. Fossa para descarte de resíduos in situ em unidades de saúde.

