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TERMO DE REFERÊNCIA PARA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS 

 
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deverá ser elaborado de acordo 
com as exigências técnicas estabelecidas na Resolução RDC n° 306 de 07 de Dezembro de 2004 
e Resolução CONAMA 358 de 29 de Abril de 2005, o mesmo deverá relatar a realidade do 
local. 
Deverá ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Certificado de Responsabilidade 
Técnica ou documento similar quando couber. 
 
 
1. DADOS GERAIS DO ESTABELECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO 
 
MODELO 1 – DADOS GERAIS DO ESTABELECIMENTO 
 

1 – Identificação do Estabelecimento 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Ramo de atividade: (Definir as especialidades médicas realizadas. Especificar se é clínica ou 
apenas um consultório.) 

CNPJ: CNAE: 

Propriedade: (  ) Pública   (  ) Filantrópica   (  ) Privada   (  ) Outro: 

2 – Localização do Estabelecimento 

Endereço: 

Bairro: Cidade:                               UF: 

CEP:  Telefone: 

E-mail: 

3 – Identificação do Responsável Legal do Estabelecimento 

Nome:  CPF: 

4 – Identificação do Responsável Técnico do Estabelecimento 

Nome: CR: 

Telefone: E-mail: 

5 – Identificação do Responsável pelo PGRSS 

Nome: CR: 

Telefone: E-mail: 

Dias e Horário de Funcionamento do Estabelecimento/; 

 7- Equipe de Trabalho 

Número de funcionários: 

Nome dos Funcionários/Técnicos 
Cargo/Número do Conselho de Classe (se possuir) 
Tipos de especialidades médicas e/ou assistenciais 
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Condição de funcionamento do estabelecimento Em atividade    (    ) 
Em implantação   (    ) 
Em expansão/modernização   (    ) 
Em relocalização   (    ) 

Tipo de serviços terceirizados Manutenção   (    ) 
Limpeza   (    ) 
Serviços clínicos   (    ) 
Outros   (    ) ____________________ 

Número total de funcionários de empresas 
terceirizadas 

 

Área total construída  

Área total do terreno  

Alvará Sanitário (renovação) N° _________ Data Validade: ___________ 

Licença Ambiental (quando exigido) N° _________ Data Validade: ___________ 

Estrutura física Tipo de construção: ___________________ 
Número de pavimentos: _______________   

Abastecimento de água Tipo: (  )Concessionária  (  )Captação própria 
(poço artesiano) 

Coleta de esgoto sanitário Coleta e tratamento público: ( ) Sim (  ) Não 
Fossa Séptica/Sumidouro: (  )Sim  (  ) Não 
Tratamento  próprio:  (  )Sim  (  ) Não 

 
 
2. CLASSIFICAÇÃO E TIPOS  DE RESÍDUOS GERADOS NO ESTABELECIMENTO 
 
Classificar e especificar os tipos de resíduos gerados ou a serem gerados no estabelecimento em 
cada setor (unidade geradora) de acordo com a RDC 306, de 7 de dezembro de 2004; 
 
MODELO - CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS 
 

 
SETORES 

 Classificação de dos resíduos  Tipo de resíduos 

A1 A2 A3 A4 B C D E RE ES  

Recepção            

Banheiro            

Consultório 1            

Consultório 2            

  
 Construir Fluxograma de geração de resíduos por setores e grupos. 

➢ Quantificar os resíduos mensalmente por grupos de resíduos.                                                                                                                                           
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3. SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO, COLETA INTERNA, ROTEIROS 
DE COLETA, TRANSPORTE INTERNO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, 
ARMAZENAMENTO EXTERNO, COLETA E TRANSPORTE EXTERNO,TRATAMENTO, 
DISPOSIÇÃO FINAL 
 
 Informar quais os EPI’s e EPC’s a serem utilizados. 
 Descrever as etapas de manejo, desde a geração até sua disposição final. 
 
3.1. SEGREGAÇÃO 
 
Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 
 

➢ Informar as formas de segregação que serão adotadas para cada grupo de resíduos 
gerados (A, B, C, D, E, incluindo recicláveis). 
 
3.2. ACONDICIONAMENTO 
 
Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem 
vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. 
 
 Descrever os tipos de acondicionamento que serão adotados em função dos 
grupos de resíduos, suas quantidades diárias e mensais. 
 Identificar a forma de acondicionamento que será adotada para a segregação 
proposta. 
  
3.3. IDENTIFICAÇÃO 
 
Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos 
e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 
 

➢ Informar as cores e símbolos padronizados para cada tipo de resíduos. 
 
3.4. COLETA INTERNA 
 
 Informar o método de coleta e transporte que será adotado. 
 Descrever as formas de coleta em função dos grupos de resíduos, tipos de recipientes, 
carros de coleta, equipe, frequência e roteiros adotados. 
 Informar se a coleta adotará o armazenamento temporário. 
 Determinar a rotina e frequência de coleta para cada unidade ou setor do 
estabelecimento 
 
3.5. ROTEIROS DE COLETA 
 
 Informar a rotina e frequência de coleta para cada unidade ou setor do 
estabelecimento 
 
3.6. TRANSPORTE INTERNO 
 
Quando necessário: 
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 Informar como serão os transportes internos de resíduos, se separadamente em 
carros ou recipientes coletores específicos a cada grupo de resíduos. 

➢ Definir os tipos e quantidades de carros coletores que serão utilizados para o 
transporte de cada grupo de resíduos, capacidade dos carros, identificação, cores, etc. 
 
3.7. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
 
O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto 
de geração e o armazenamento externo justifiquem. 
 
 Caso seja adotado, identificar a localização, tipo de resíduos a serem armazenados, 
frequência de coleta. 
 Informar os tipos e quantidades de coletores para a guarda temporária de resíduos 
e as sinalizações para identificação dessas áreas. 
 Informar como serão higienizados esses espaços e frequência de limpeza. 
 
3.8. ARMAZENAMENTO EXTERNO 
 
 Informar a quantidade de contenedores a ser utilizada para cada grupo de RSS, 
capacidade volumétrica de cada um e disposição na área. 
 Informar a rotina do armazenamento externo do estabelecimento de saúde 
 Descrever a rotina de recepção dos RSS das coletas internas. 
 Informar como são higienizados o abrigo, os contenedores, carros coletores e com 
que frequência. 
 
3.9. COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 
 
A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo 
com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 
 

➢ Informar se a coleta externa é realizada pelo setor público ou empresa contratada ou sob 
concessão. 
 Informar o tipo de veículo utilizado para o transporte. 
 Informar a rotina e frequência de coleta externa do estabelecimento para os 
diferentes tipos de resíduos gerados. 
 Informar o destino dos resíduos coletados, por tipo 
 
3.10. TRATAMENTO 
 
Quando necessário: 
 
 Descrever o tratamento interno para os resíduos, especificados por tipo de resíduo. 
 Descrever o sistema de decaimento de rejeitos radioativos (quando existir). 

➢ Descrever os tipos de tratamento externos adotados para cada grupo de resíduos 
e quais os equipamentos e instalações de apoio, incluindo as tecnologias de tratamento adotada 
 
3.11. DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSS 
 
 Informar as formas de disposição final dos RSS e especificar por tipo de resíduos. 
 Informar quais as empresas que executam a disposição final dos RSS. 
 


