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APRESENTAÇÃO
(Primeira Edição)

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Goiás vem desenvolvendo ações que visam à qualidade dos
serviços prestados à comunidade usuária aliada ao seu
principal papel de formação de profissionais de saúde.
Atendendo a estes propósitos foi constituída a Comissão de
Controle de Infecção em Odontologia (CCIO), de caráter
permanente, para assessoria técnico-científica da diretoria.
A CCIO desde a sua constituição em 1997 tem
implantado medidas voltadas para o gerenciamento de
resíduos de saúde na instituição, tanto na orientação dos
recursos necessários para o manejo interno, como também na
importante tarefa de educação de toda a comunidade
universitária.
Recentemente a UFG constituiu a Comissão de
Resíduos para tratar do gerenciamento interno de resíduos
sólidos no âmbito da universidade, sendo que a primeira ação
desta comissão foi a de realizar o inventário de resíduos para
conhecer o que a instituição gera.
A Faculdade de Odontologia tem participado das
iniciativas da Comissão de Resíduos da universidade bem
como da Comissão de Controle de Infecção da própria
unidade.
Este Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) representa um anseio destas duas
comissões e da Faculdade de Odontologia. Escrever o PGRSS
é uma das primeiras etapas que deverá ser seguida pela sua
implantação e avaliação, na ciência de que este é um
processo coletivo.
Prof. Dr. Gersinei Carlos de Freitas
Faculdade de Odontologia
Diretor

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACCG – Associação de Combate ao câncer em Goiás
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CCIO – Comissão de Controle de Infecção em Odontologia
CGDB – Centro Goiano de Diagnóstico das Doenças da
Boca
CME – Centro de material e Esterilização
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CRO – Conselho Regional de Odontologia
FO – Faculdade de Odontologia
PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde
RSS – Resíduos de Serviços de Saúde
RDC – Resolução de Diretoria Colegiada
UFG – Universidade Federal de Goiás

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
(RSS) tem como objetivos proporcionar aos resíduos gerados,
um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a
proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública,
dos recursos naturais e do meio ambiente. O manejo adequado
visa também minimizar a produção de resíduos em sua
totalidade.
Dos resíduos gerados pelas atividades de cuidados à
saúde, em torno de 80% é comparável ao lixo domiciliar. O
restante, próximo de 20%, é considerado material perigoso por
ser infeccioso, tóxico ou radioativo. Estes resíduos
compreendem uma diversidade de materiais, sendo
potencialmente infectantes, por exemplo, culturas de agentes
infecciosos, resíduos contaminados com sangue e derivados,
peças anatômicas de corpo humano, carcaças de animais e
mesmo uma gaze contaminada com saliva. Na totalidade, o
lixo infectante representa a maioria dos resíduos perigosos e
estima-se em 15% do total dos RSS, os perfurocortantes
representam 1%, o radioativo 1% e os resíduos químicos 3%
(World Health Organization - WHO, 2004a).
O risco ocupacional e para a saúde pública dos
componentes dos RSS não está bem avaliado. O maior
impacto microbiológico dos RSS deve-se ao risco de acidente
perfurocortante para os trabalhadores que entram em contato
com este tipo de resíduo em qualquer uma das etapas do
manejo, da geração/segregação até a disposição final e/ou
tratamento.
As maiores fontes geradoras de RSS são os hospitais e
outros estabelecimentos assistenciais à saúde, laboratórios e
centros de pesquisa, centros de autópsia e funerárias, bancos
de sangue e outros serviços de coleta e serviços domiciliares.
O impacto dos resíduos provenientes da prática odontológica
não está bem definido, como também a periculosidade
daqueles contaminados apenas com saliva.
Se os RSS são adequadamente separados,
acondicionados, armazenados, transportados, manuseados e
tratados, os riscos são mínimos (WHO, 2004b).
Este Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) foi elaborado para que a Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Goiás possa manejar
adequadamente todos os resíduos gerados no estabelecimento,
atendendo as legislações em vigor (ANVISA - RDC N. 306/04
e CONAMA- Res. N. 358/05) contribuindo assim, com a
saúde pública e o meio ambiente.
Este PGRSS aponta e descreve as ações relativas ao
manejo dos resíduos sólidos, observadas as suas
características, no âmbito do estabelecimento, contemplando
os
aspectos
referentes
à
geração,
segregação,

acondicionamento, coleta,
tratamento e destinação final.

armazenamento,

transporte,

2 EQUIPE DE TRABALHO DO PGRSS
2.1 Equipe de revisão e atualização do PGRSS - 2013
•
•
•
•
•
•
•

Profa. Dr. Robson Rodrigues Garcia CRO/GO 4571
Profa. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva CRO/GO
2737
TAE Enf. Sandra Aragão Sasamoto
TAE CD Luciana Machado Dourado
Ac. Aryane Morais Vieira de Castro Neves
Ac. Donizete de Castro e Silva
Ac. Mariana de Moura Correia

2.2 Identificação dos responsáveis
•
•
•
•

Prof. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva - Diretora da
Unidade de Ensino
Prof. Dra. Maria Goretti Queiroz - Coordenadora de Curso
Prof. Dr. Robson Rodrigues Garcia - Presidente da CCIO
TAE Enf. Sandra Aragão de Almeida Sasamoto Coordenadora Administrativa

3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
3.1 Memorial Descritivo
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Goiás (FO/UFG) localiza–se na Praça Universitária,
município de Goiânia, estado de Goiás. A FO dispõe de um
prédio de 03 pavimentos, de propriedade pública, mantido
pelo governo federal e destinado às atividades de ensino,
pesquisa e extensão. A comunicação entre os pavimentos se dá
por meio de escadas e um elevador.
A assistência à população em tratamento odontológico
é uma resultante destas atividades. Desta forma, as clínicas
(ambulatórios) proporcionam campo de ensino e treinamento
aos estudantes dos cursos de graduação e pós–graduação da
FO/UFG.
A instituição pode ser caracterizada como de grande
porte na geração de RSS e compreende:

•

Ambulatório I: 32 consultórios, onde são desenvolvidas
atividades de clínica infantil e atendimento à pacientes
com necessidades especiais

•

Ambulatório II: 33 consultórios, onde são desenvolvidas
atividades clínicas e das disciplinas cirúrgicas.

•

Ambulatório III: 33 consultórios, onde são desenvolvidas
principalmente atividades clínicas e prótese.

•

Ambulatório da pós–graduação: 12 consultórios

•

Clínica de Urgência: 03 consultórios

•

Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB): 04
consultórios

•

Setor de Diagnóstico por Imagem: 06 boxes de
atendimento

•

Laboratório de Prótese Dentária

•

Laboratório de Patologia

3.2 Caracterização
Faculdade de Odontologia UFG - Propriedade pública federal
Tipo de estabelecimento - instituição de ensino superior da
área da saúde
CNPJ= 01567601/0001-43 Fone: 62-35211887/ Fax: 6235211882
Endereço: Praça Universitária s/n CEP – 74605-220, GoiâniaGO
Horário de Funcionamento - 8:00 - 23:00 horas
Responsáveis Técnicos pelo estabelecimento (por áreas
físicas):
- Coordenação de Clínicas Profa. Dra. Terezinha de Jesus E.
Barata – CRO/GO 5176
- Pós-Graduação – Profa. Dra. Luciane Ribeiro de R. Sucasas
Costa – CRO/GO 3314
- CGDB – Profa. Dra. Rejane Faria Ribeiro Rotta – CRO/GO
2557
- Clínica de Urgência - Prof. Dr. Daniel de Almeida Decúrcio
– CRO/GO 6990
- Setor de Diagnóstico por Imagem – Profa. Dra. Fernanda
Paula Yamamoto Silva – CRO/GO
- Laboratório de Prótese Dentária – TPD. João Batista
Rodrigues – CRO GO TPD 90
- Laboratório de Patologia – Prof. Dr. Elismauro F. de
Mendonça – CRO/GO 2466
- CME – Profa. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva – CRO/
GO 2737

3.3 – Edificação
Área total do terreno = 10.000 m²
Quantidade de prédios = 01 prédio da Faculdade de
Odontologia em anexo com um prédio da Faculdade de
Farmácia.
Área total construída = 7931,55 m²

3.4 Organograma/estrutura administrativa
Figura 1 – Organograma da estrutura administrativa da
FO/UFG `

4. MAPEAMENTO DAS FONTES GERADORAS
O mapeamento das fontes geradoras está apresentado
em forma de um quadro demonstrativo com referência ao tipo
de resíduo gerado, à presença de lixeiras/containeres, à
capacidade dos containeres e à presença e cor de sacos
plásticos para o acondicionamento (Fig. 2).
Figura 2 – Fontes geradoras de resíduos por tipo de resíduo e
localização por pavimento da Faculdade de Odontologia da
UFG, Goiânia, 2013.
TIPO
DE
RESÍDUO
PAVIMENTO
III

II

I

TÉRREO

1

Grupo D

Grupos A, B, D e E

Sala de reuniões, Diretoria,
Coordenação de curso, Secretaria,
Copa, Coordenação de PG1 Lato
Sensu, Coordenação de TI2, sala de
espera de pacientes, salas de
professores (n=4), sala de aula,
Laboratório de Pesquisa Qualitativa,
corredores, sanitários públicos e
privativo de servidores.
Salas de professores (n=10),
Almoxarifado,
laboratório
de
microscopia, sala de espera de
pacientes, sala de aula, sala de
convivência, sanitários públicos e
privativo de servidores.
Secretaria da PG Stricto Sensu,
Laboratório de Informática, 2 salas
de aula, sala de estudos da PG, sala
de espera de pacientes, sanitários
públicos e corredores
CGDB5 (sala administrativa, sala de
reuniões, sala de espera de
pacientes,
copa
e
sanitário
privativo), Auditório, oficina de
manutenção, casa das máquinas,
SEAP6,
sanitários
públicos,
sanitários
e
banheiros
dos
servidores, copa de servidores, pátio
de convivência com cantina.

Ambulatório III, CME3
Laboratórios de Ensino
(n=2),
Laboratório
de
Prótese Dentária. DML4

Ambulatório II, Laboratório
de Patologia, Laboratório de
Pesquisa de Biomateriais e
Biomecânica, DML.

Ambulatório
I
e
Ambulatório
da
pósgraduação, Laboratório de
Biologia Celular, DML.
Consultórios do CGDB,
Clínica de Urgência e boxes
de atendimento do Serviço
de Radiologia, lavanderia e
CME em construção.

PG – Pós Graduação, 2TI – Tecnologia da Informação, 3CME –
Central de Material e Esterilização, 4DML – Depósito de Material de
Limpeza, 5CGDB – Centro Goiano de Doenças da Boca, 6SEAP –
Serviço de Atendimento ao Paciente.

Uma listagem foi elaborada dos ambientes por
pavimento onde são gerados os resíduos comuns (grupo D) e
as áreas críticas do estabelecimento onde são gerados além dos
comuns os resíduos “perigosos” dos grupos A, B e E. Não há
geração de rejeitos radioativos (grupo C).
Figura 3 – Distribuição de resíduos dos Grupos A e B gerados
nos ambulatórios da FO/UFG por semana padrão, 2012.
Tipo de Resíduo

Grupo D

Grupo A

(em quilos)

(em quilos)

Ambulatório I

9,3

6,6

Ambulatório II

14,82

11,05

Ambulatório III

26,2

23,3

Local

Os containeres ou lixeiras para descarte de resíduos
provenientes da assistência nos ambulatórios, capacidade de
100L para o grupo D (comum) e 200L para grupo A
(potencialmente infectante ou biológico) estão localizados na
parte central do ambulatório, em local visível e de fácil acesso
a partir dos boxes de atendimento (Fig. 4a). Para os resíduos
do grupo B (restos de amálgama/mercúrio) existe no expurgo
uma embalagem plástica com tampa e selo de água (Fig. 4b).
Para os resíduos do grupo E existe recipiente rígido, resistente
à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente
identificado, atendendo a NBR 13853/97 da ABNT.

a
Figura 4 – Containeres para o descarte de resíduos do grupo A
e D nos ambulatórios da FO/UFG
Considerando a possibilidade de confusão, por parte
dos usuários, entre lixeiras localizadas abaixo das pias de
higiene de mãos para destinação de papel toalha (grupo D) e
EPIs (Grupo A), optou-se por cestos vazados para finalidade
exclusiva de resíduo comum. Esta decisão foi fundamentada
na avaliação temporal dos dois tipos de lixeiras utilizadas

b

previamente. Na avaliação da própria equipe executora do
PGRSS, com a instalação do cesto vazado houve a diminuição
considerável do erro de segregação (Fig 5).

b

Acrescentar foto lixeira vazada Figuras 5a – Lixeira com
pedal em 2007 para resíduos do grupo D provenientes da
higiene das mãos; 5b – Lixeira tipo cesto, sem saco plástico,
em 2013

a
5 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
DE SERVIÇOS
DE SAÚDE (ANVISA/2004 e CONAMA/2005)
•

GRUPO A (POTENCIALMENTE INFECTANTES) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos
que, por suas características de maior virulência ou
concentração, podem apresentar risco de infecção. De
acordo com a periculosidade e a necessidade de
tratamentos diferenciados tem-se as subdivisões A1, A2,
A3, A4 e A5
Na prática da Odontologia gera dentre os resíduos do
grupo A, a subdivisão A4 “recipientes e materiais
resultantes do processo de assistência à saúde, que não
contenha sangue e fluidos corpóreos na forma livre; Peças
anatômicas (órgãos ou tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos
anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica”. São
gerados principalmente os resíduos provenientes da
assistência como gases, algodão, peças anatômicas (dentes,
tecido gengival, mucosa bucal), luvas, máscaras, gorros e
outros contaminados com sangue e/ou saliva dos pacientes.

•

GRUPO B (QUÍMICOS) - Resíduos contendo substâncias
químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
Em odontologia gera-se principalmente “Resíduos de
saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os
recipientes contaminados por estes; efluentes de
processadores de imagem (reveladores e fixadores).

•

GRUPO C (REJEITOS RADIOATIVOS) - Quaisquer
materiais resultantes de atividades humanas que
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos
limites de isenção especificados nas normas do CNEN e
para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;

a

enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou
contaminados com radionuclídeos, provenientes de
laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina
nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.
Em odontologia este tipo de resíduo (rejeito radioativo)
não se aplica.
•

GRUPO D (RESÍDUOS COMUNS) - Resíduos que não
apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos
resíduos domiciliares, incluindo resíduos dos sanitários.
Dentre outros estão os passíveis de reciclagem: papéis,
plásticos, papelões, metais e vidros.

•

GRUPO E (PERFUROCORTANTES) – Materiais
perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi,
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
Na Odontologia tem-se principalmente: agulhas
anestésicas, agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura,
lâminas de bisturi, frascos de vidro de anestésico, limas
endodônticas, brocas, tubos de ensaio e lâminas/lamínulas.

6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE
6.1 Etapas do gerenciamento de RSS
O gerenciamento consiste em todas as etapas do
manejo de resíduos, desde a geração/identificação/segregação
até a fase extra-estabelecimento de saúde, tratamento e
disposição final (Fig. 6).
A geração de resíduos de um estabelecimento de saúde
é determinada pela complexidade de suas atividades e pela
freqüência dos serviços que proporciona. Influencia ainda na
geração a eficiência que alcançam os responsáveis pelos
serviços no desenvolvimento de suas tarefas, assim como pela
tecnologia utilizada.

GERAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
SEGREGAÇÃO

MINIMIZAÇÃO
TRATAMENTO PRÉVIO
ACONDICIONAMENTO
ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO
COLETA E TRANSPORTE INTERNOS

ARMAZENAMENTO FINAL
FASE EXTRA-ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

Figura 6 – Etapas do Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
O gerenciamento de resíduos deve objetivar a
minimização, como a adoção de práticas de redução ou a
substituição do processo gerador por outro que gere resíduos
reutilizáveis ou menos perigosos. O próprio estabelecimento
deve fazer os levantamentos de sua geração, para que possa de
maneira mais eficiente planejar o gerenciamento.
Ao final do atendimento nas clínicas da FO/UFG o
descarte de resíduos gerados é realizado pelos acadêmicos. A
tarefa de montar os recipientes de perfurocortantes para
disponibilizá-los nas clínicas e ao atingir a capacidade de
fechar e descartar para a coleta é dos auxiliares de clínicas. O
acondicionamento, a coleta interna, o transporte interno,
transporte externo e encaminhamento para o armazenamento
externo são tarefas realizadas pelo pessoal do serviço de
higiene e limpeza, um serviço terceirizado. São os
trabalhadores da limpeza que também suprem os containeres
com os respectivos sacos plásticos.
6.2 Inventário de Resíduos da FO/UFG - Identificação e
quantificação dos resíduos
São gerados resíduos do grupo A, B, D e E nesta
unidade de ensino. Dentre os resíduos do grupo A, são gerados
apenas o tipo A4.
Realizou-se no ano de 2006 uma análise dos resíduos
do grupo A, potencialmente infectantes e os comuns (grupo D)
provenientes dos ambulatórios da FO/UFG, na perspectiva de
avaliar a segregação na fonte e a estimativa de geração. A
presença de containeres identificados para resíduo do grupo A,
do grupo D e do grupo E nas clínicas é um indicativo de que a
segregação é prevista.
Para a avaliação quantitativa dos resíduos gerados nos
ambulatórios, foi realizada uma média de maio a junho de
2006. Após a coleta interna dos resíduos do grupo A e D,

realizou-se a pesagem dos resíduos gerados, revelando um
total de 90,8 Kg/semana do grupo A e 6,3 Kg/semana do
grupo D (Fig. 7). Para a estimativa da geração anual,
considerou-se 30 semanas letivas com aulas práticas
ambulatoriais, totalizando aproximadamente 3 toneladas de
resíduos/ano.

Resíduos do grupo A e D gerados
nos ambulatórios da FO/UFG
6%

Resíduos do
Grupo A
Resíduos do
grupo D
94%

Figura 7 – Geração semanal de resíduos do grupo A (90,8 Kg)
e D (6,3 Kg) nos ambulatórios da FO/UFG, Goiânia, 2006.

Figura 8 – Inventário de Resíduos gerados por área física da
FO/UFG, Goiânia, 2013.
LOCAL DE GERAÇÃO
1. Laboratório de
Patologia

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO
1.1 Soluções que apresentam inflamabilidade e patogenicidade – grupo B
1.2 Embalagens de plástico e vidro vazias contaminadas com material que
apresenta patogenicidade e toxicidade – grupo B
1.3 Embalagens de plástico e vidro – grupo D
1.4 Resíduos orgânicos de processo (espécimes cirúrgicos enviados para
processamento e exame) – grupo A4
1.5 Resíduos de papel e papelão – grupo D
1.6 Perfurocortantes – grupo E

7.

2. Clínicas

2.1 Embalagens primárias e secundárias de produtos odontológicos de
papel, papelão e plástico – grupo D
2.2 Filmes e pequenas embalagens de plástico
2.3 Embalagens de papel não reciclável dos produtos e medicamentos,
papel toalha, copos descartáveis e grau cirúrgico.
2.4 Máscaras, gorros, luvas, copos, resíduos de acrílico, cera, gesso,
algodão, gazes de algodão e seringas - grupo A4
2.5 Resíduos de vidro: Embalagens de produtos e medicamentos
(anestésicos, líquido de acrílico autopolimerizante, cimento odontológico,
verniz forrador, tubos de ensaio, hipoclorito de sódio e outros)
2.6 Resíduos de amálgama e mercúrio – grupo B
2.7 Perfurocortantes – grupo E

3. Laboratório de Prótese
dentária

3.1 Embalagens primárias (cera) e secundárias de outros produtos
3.2 Embalagens primárias de produtos (acrílico, gesso, álcool, resina e
outros)
3.3 Embalagem primária de liga de prata e líquido de acrílico
3.4 Modelos de gesso e moldes
3.5 Resíduos de cristabalita

4. Serviço Administrativo

4.1 Embalagens de papel e papelão, papel de escritório, papel toalha, papel
higiênico.
4.2 Copos descartáveis
4.3 Embalagens plásticas
4.4 Cartuchos de impressora
4.5 Lâmpadas de mercúrio

5. Radiologia

5.1 Embalagens primárias e secundárias de produtos
5.2 Copos descartáveis, embalagens de filmes radiográficos, máscaras,
gorros e luvas de procedimentos.
5.3 Substâncias reveladoras, fixadoras e película de chumbo.

6. Laboratórios de
Ensino

6.1 Embalagens primárias e secundárias de produtos
6.2 Copos, máscaras e gorros usados em treinamento sem pacientes – Grupo
D
6.3 Embalagens primárias de líquido de acrílico, mercúrio e limalha de
prata.
6.4 Resíduos de amálgama e mercúrio – grupo B
6.5
– grupo
E
7.1 Perfurocortantes
Embalagens primárias
e secundárias
– grupo D

7. Centro de Material e
Esterilização

7.2 Máscaras e gorros usados sem exposição a material biológico – Grupo
D.
7.3 Perfurocortantes – grupo E

8. Almoxarifado

8.1 Resíduos de papel e papelão
8.2 Embalagem secundária de plástico
8.3 Embalagens de isopor
8.4 Embalagens metálicas
8.5 Espumas
8.6 Embalagens de madeira

9. Oficina de manutenção

9.1 Sucata de Peças de equipamentos
9.2 Embalagens metálicas
9.3 Embalagens de papelão
9.4 Embalagens plásticas
9.5 Embalagens de isopor
9.6 Luvas de látex
9.7 Embalagens de madeira
9.8 Tambores metálicos

10. Serviço de Limpeza

10.1 Embalagens de detergentes, desinfetantes, cera e sacos plásticos.
10.2 Gorros, máscaras
10.3 Botas de borracha e luvas de borracha.

Para a avaliação do PGRSS em 2012 a análise
qualitativa seria necessária e para isto um espaço adequado
para que fossem abertos todos os sacos com resíduos e assim
averiguar a segregação. Uma área externa na lateral do prédio,
com acesso restrito, foi utilizada para a pesagem destes
resíduos. Os sacos brancos, de resíduos potencialmente
infectantes ou grupo A, foram pesados, em seguida abertos
para analisar o conteúdo, feita nova segregação e novamente
pesados. O mesmo procedimento foi realizado para os sacos
pretos/azuis provenientes das clínicas, considerando que o
conteúdo seria de resíduos do grupo D, estando assim a
segregação adequada. Em 2012 foi realizada uma análise
quantitativa e qualitativa da geração semanal, na qual foi
verificado que o erro de segregação diminuiu
consideravelmente com seis anos de implantação deste PGRSS
e foi estimado em 6,7% dos resíduos do Grupo D e em 7,6%
dos resíduos do Grupo A, em coletas realizadas nos horários
de 13:00 e 18:00 horas. Vale ressaltar que não foi encontrado
nenhum perfurocortante descartado inadequadamente nas
embalagens de resíduos do grupo A e D, reafirmando a
importância de se ter a infraestrutura adequada e o trabalho
educativo realizado no período.
6.3 Acondicionamento e coleta interna
Os resíduos do grupo A são descartados em container
adequado, com capacidade de 150 litros e com o símbolo de
infectante. Nestes recipientes são colocados saco plástico
branco leitoso, com o símbolo de infectante atendendo às
especificações da ABNT (NBR 9191).
Com relação ao acondicionamento dos RSS, a maioria
das unidades geradoras respeita o estabelecido pela legislação,
isto é, os resíduos comuns são acondicionados em sacos pretos
enquanto que os especiais são em sacos brancos (Fig. 4a).
É interessante ressaltar que o tamanho dos sacos
plásticos coletores varia de 150L a 200L, estando adequados
ao tamanho das lixeiras e ao volume de resíduos previstos para
um ambulatório de 33 consultórios. Frequentemente ocorre
atendimento nas clínicas em menor número de consultórios,
ocorrendo desperdício em relação ao volume utilizado, seja
para os sacos pretos ou brancos. Em cada ambulatório há a
disponibilidade de um recipiente para descarte de
perfurocortantes de capacidade de três litros (Fig. 9). Estas
caixas apresentam dispositivos para desconectar as agulhas das

b

seringas, mas este recurso não foi aprovado por testes com os
membros da CCIO, responsável pelas rotinas da unidade.
Figura 9 – Colocar a foto da caixa nova do grupo E.
As orientações aos acadêmicos é que não reencapem
agulhas com as mãos, mas que utilizem a “técnica da
colherada” e que utilizem uma pinça para desconectar a agulha
da seringa. Em seguida, o operador dirige ao local que se
encontra o contêiner de resíduo do grupo E e descarta os
perfurocortantes já desconectados, utilizando uma pinça para
evitar o manuseio direto. A recomendação para não
desconectar a agulha da seringa presente na Resolução N.
306/2004 da ANVISA, é extremamente importante para a área
médico-hospitalar. No entanto, esta medida não é aplicável na
Odontologia, que utiliza a seringa tipo Luer apenas para
irrigação com soro fisiológico ou soluções irrigadoras da
endodontia como hipoclorito de sódio ou clorexidina. Neste
caso a agulha não penetra os tecidos do paciente e, desta
forma, a recomendação da instituição é que seja feito o
descarte separado. Ainda assim, é comum serem observadas
algumas agulhas conectadas à seringa e, ainda, agulhas
reemcapadas dentro e fora da caixa.
A capacidade das caixas de perfurocortantes seria
suficiente para o descarte diário e não colocaria tão em risco a
equipe, especialmente os funcionários da limpeza se todos
atendessem as orientações. Cada um deve observar o seu
papel: a) a servidora da clínica é a responsável por
montar/desmontar as caixas; b) os acadêmicos fazem o
descarte adequado; c) os professores responsáveis pelas aulas
nas clínicas devem supervisionar a finalização do atendimento
aos pacientes como parte de suas aulas.
6.4 - Coleta interna, transporte interno e armazenamento
temporário
A coleta interna é realizada duas a três vezes ao dia
pelos funcionários da limpeza, sendo uma no final da manhã e
outra no final do turno vespertino. Quando há atendimento
noturno, há uma terceira coleta. Durante a coleta o pessoal da
limpeza retira os sacos das lixeiras e repõe com novos.
Em caso de descarte inadequado de perfurocortante, o
risco de acidentes é aumentado. Há um relato de notificação de
acidente perfurocortante com uma trabalhadora da limpeza
durante coleta de resíduos na unidade, anterior ao PGRSS de
2007 e nenhum em circunstância semelhante em 2012.
Após a coleta dos resíduos provenientes das clínicas e,
enquanto a limpeza do ambulatório é realizada, sacos de
resíduos do grupo A são deixados no piso do lado de fora dos
ambulatórios, (Fig. 10a, b). A unidade não conta com abrigo
temporário para armazenamento de resíduos. A orientação é de

que seja transportado até o abrigo em horários de menor fluxo
de pessoas, o que coincide com o final do atendimento.

a

b

Figuras 10a – Acondicionamento de resíduos do grupo A e
10b - Armazenamento temporário inadequado nos corredores.

Figura 11 – Transporte interno em carrinhos de resíduos de
serviço de saúde na FO/UFG.
O transporte interno dos resíduos não pode ser manual,
quando o volume for superior a 20L, atendendo ao limite
permitido para o trabalhador (ABNT - NBR 12809). Outro
motivo para que o transporte interno seja em carrinhos
próprios é que sacos plásticos com resíduos sendo arrastados
pelo prédio tem possibilidade de ruptura e vazamento,
resultando em contaminação do ambiente por onde passam. A
instituição não conta com elevador de serviço paraao transporte
dos RSS em qualquer horário, devendo este ser realizado nos
intervalos de atendimento das clínicas, quando há menor fluxo
de pessoas.

6.5 Armazenamento externo
•

Resíduos do grupo D (não encaminhados para reciclagem):
abrigo de metal, tipo caçamba, localizado na área externa
fora da calçada, na 1ª Avenida em frente ao prédio da
faculdade.

b

•

•

•

Resíduos do grupo D (a serem encaminhados para
reciclagem): abrigo temporário localizado na área externa,
no pátio entre os prédios da quadra, com acesso ao
caminhão da Coleta Seletiva do município.
Resíduos dos grupos A e E: contêineres de resíduos
infectantes (provisoriamente aguardando o abrigo de
alvenaria).
Resíduos do grupo B: abrigo temporário, localizado na
entrada do estacionamento entre os prédios da quadra,
sendo de uso de toda a universidade e tem acesso ao
caminhão da Coleta Externa da empresa de tratamento de
resíduos químicos.

6.6 Coleta externa e Transporte externo
•

Resíduos do Grupo D
A coleta pública é diária em caminhão da COMURG da
Prefeitura Municipal de Goiânia, o mesmo da coleta urbana
domiciliar. Os trabalhadores da coleta usam uniforme, botas,
luvas e bonés. A distância para o transporte dos resíduos até o
Aterro Municipal de Goiânia tem aproximadamente 40 Km.
Não há custos adicionais para o gerador referente à coleta
urbana de resíduos. Não tivemos acesso aos dados da empresa
que procede a coleta como CNPJ, licença de operação e
responsável técnico junto à COMURG.
•

Resíduos do Grupo A e E
Para o transporte externo dos resíduos o veículo deve ser
de cor branca devidamente identificado com rótulo de fundo
branco, desenho e contorno preto, contendo o símbolo
universal de substância infectante, baseado na ABNT-NBR
7500, (Fig. 12a).
•

Resíduos do Grupo B

Para o transporte externo dos resíduos do grupo B, o
veículo é de uso exclusivo para este fim, sendo de propriedade
da empresa contratada, atualmente a INCINERA, localizada
em Senador Canedo-GO, uma distância aproximada de 50 Km
(Fig. 12b). Pode-se observar que os trabalhadores da empresa
não usavam EPI na ocasião da coleta de 2006 (Fig. 12b).

a

b
falta foto da

incinera
Figura 12 (a,b) – Coleta externa de resíduos do grupo A e do
grupo B.
6.7 Tratamento e disposição final
A destinação atual para os RSS é dada pela coleta
pública, ou seja, o município de Goiânia é responsável pela
coleta, transporte, tratamento e disposição final. Os RSS do
grupo A, aqueles acondicionados em sacos brancos, vão para o
aterro sanitário, onde é feita uma descontaminação em
autoclave com o objetivo de redução da carga microbiana,
após este procedimento são lançados na área de aterro junto
aos resíduos domiciliares, comuns (Fig. 12 a,b). Os resíduos
do grupo D não recicláveis são encaminhados para o Aterro
Sanitário e os recicláveis são recolhidos semanalmente pelo
caminhão da Coleta seletiva do município, que encaminha os
resíduos para as cooperativas de catadores cadastradas.

a

Figura 13 (a,b) – Tratamento de Resíduos do grupo A em
autoclave
Os resíduos do grupo B da FO/UFG encaminhados para
tratamento durante o ano de 2013 totalizaram xx L (revelador
e fixador de RX e silano). O tipo de tratamento é a incineração
e a empresa tem licença ambiental. Os custos, bem como os
fluxos de trabalho deste tratamento foram comparados à
possibilidade de tratamento na própria unidade geradora no
momento da opção pela incineração. A cópia do contrato de
prestação de serviço para realizar a incineração está em anexo
(Anexo V).
ccontratada
Os
dados
da
empresa
para
a
destinação/tratamento são:
INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
Rua Contorno Oeste, S/N, Quadra 04 Módulo 08, Pólo
Coureiro – Senador Canedo-GO
Fone:
32240005/
32240931
–
http://www.incinera.com.br/v1/
CNPJ: 07.393.407/0001-75
LICENÇA DE OPERAÇÃO: GCP Nº 620/2005 (ANEXO II)

7 PROGRAMA DOS 3Rs: REDUZIR, REUTILIZAR e
RECICLAR
7.1 REDUZIR

b

•
•
•

uso de papel e incentivar as comunicações por meio
eletrônico;
número de geladeiras;
consumo de energia – lembretes LIGA/DESLIGA;
Estas ações são de abrangência de toda a FO sob a
responsabilidade de implementação da secretaria da
unidade.

7.2 REUTILIZAR
• verso de folhas de papel usando para rascunho.
• embalagens plásticas primárias (de álcool) para uso como
recipiente na descontaminação de pontas de sugadores.
• Embalagens originais de revelador e fixador de RX para
descarte de seus resíduos;
• Embalagens de outras substâncias químicas do laboratório
de Patologia para descarte do próprio resíduo;
• Embalagens de galões de detergente enzimático para
diluição para o uso.
7.3 RECICLAR
• Resíduos do grupo D como caixas, papéis, papelões e
plásticos. Muito destes resíduos são embalagens
secundárias de produtos, sendo o almoxarifado o principal
ponto de geração.
• Armazenagem em abrigo temporário e improvisado na
área externa do prédio, num recuo de acesso restrito sem
circulação de pessoas.
• Armazenagem em sacos e caixas nos pontos de geração e
caçamba com tampa no armazenamento temporário.
• Destino:
- Programa da Coleta Seletiva do município de GoiâniaGO
• Freqüência da coleta:
- Semanal ou quando solicitado por atingir o volume
aproximado de 2.000 litros. Neste caso o contato telefônico é
------

8 PESSOAL DIRETAMENTE RELACIONADO COM O
MANEJO DOS RESÍDUOS
•
•
•
•

Orientação nas compras de materiais – CCIO
Elaboração e orientação de normas e rotinas - CCIO
Suprimento das lixeiras com os sacos plásticos adequados
– encarregada da limpeza e equipe
Suprimento dos recipientes para perfurocortante –
atendentes das clínicas

•
•
•
•
•

Descarte de RSS (segregação/minimização) – alunos e
servidores envolvidos diretamente na assistência
Acondicionamento, coleta interna, transporte interno –
pessoal do serviço de higiene e limpeza.
Transporte externo para o abrigo – pessoal do serviço de
higiene e limpeza
Limpeza do abrigo e containeres – pessoal do serviço de
higiene e limpeza
Contatos com o caminhão da coleta seletiva –
Coordenação Administrativa da FO/UFG

9 LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS
AINDA NÃO DISPONIBILIZADOS
•

Materiais – embalagens plásticas adequadas ao tipo de lixo
e ao volume estimado; trocar os containeres das clínicas de
resíduos do grupo A de capacidade de 200 L para 100 L e
assim adequar às embalagens segundo normas da ABNT
(NBR 9191/2002).
• Obras – elevador de serviço; reforma do abrigo de resíduos
infectantes e mudança da cor do símbolo de infectante de
vermelho para preto; construção de um abrigo temporário
para resíduos químicos que atenda as unidades FO, FF e
IPTSP.
• Capacitação – para toda a comunidade universitária
• Outros
A planilha de custos deverá ser feita nas reuniões do grupo
de implantação, durante o ano de 2007.
10 Recomendações da Revisão do PGRSS e PLANO DE
AÇÃO
•

Capacitação de pessoal para elaboração do PGRSS –
Anexo III
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ANEXO I
•

Símbolos de identificação:

ANEXO II

ANEXO III
•

Orientação de um trabalho monográfico na FO –
Gerenciamento de RSS de 2001 a 2002

•

Curso – 80 horas (Novembro/2002 a Junho/2003)

•

•

Representante da FO em reunião da Comissão de
resíduos da UFG – em pauta Inventário de Resíduos da
UFG – Novembro/2003
Representante da FO em Reunião com a COMURG
(Prefeitura de Goiânia) – em pauta Sistematização das
diretrizes relacionadas ao gerenciamento de RSS: uso
de autoclaves como tratamento no Aterro Sanitário de
Goiânia – Novembro/2003.

•

Participação na Jornada de GRSS-RDC
306/ANVISA realizada pela SMS de Goiânia, 2005.

ANEXO IV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO
SEMANA PEDAGÓGICA 2007
PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Organização e realização – Comissão de Controle de
Infecção em Odontologia (CCIO)
Membros da CCIO: Prof. Carlos de Paula e Sousa
(presidente), Profa. Enilza Maria Mendonça de Paiva, Profa
Anaclara Ferreira Veiga Tipple, Enf. Sandra Aragão
Sasamoto, CD. Luciana Machado Dourado.
Atividade 1 – Renovando atitudes e rotinas em Controle de
Infecção
Público alvo - Servidores da FO
Data: 28/02/2007
Horário: 14:00 às 18:00
Descrição das atividades: Palestras e dinâmica de grupo
Tópicos de estudo:
a) uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
b) limpeza de artigos no expurgo;
c) suprimento de materiais nas clínicas como: sabão líquido,
papel toalha, caixas de “descarpack”, toalhas, escovas e luvas;
d) descarte de resíduos;
e) condutas frente ao acidente com material biológico na
FO/UFG.
Atividade 2 – Renovando conceitos e atitudes em Controle
de Infecção
Publico alvo - Docentes da FO
Data: 02/03/2007
Horário: 8:00 às 12:00
Descrição das atividades: Sensibilização para o controle de
infecção em Odontologia. Dinâmica de grupo abordando o
risco ocupacional. Oficinas com os tópicos de estudo:
a) reprocessamento de artigos na FO/UFG e rotinas da Central
de Material e Esterilização (CME);
b) inventário de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) na FOUFG;
c) condutas frente ao acidente com material biológico na
FO/UFG.
Atividade 3 – Reapresentando o “Manual de limpeza das
dependências físicas da FO/UFG”
Público alvo – Pessoal do Serviço de Higiene e Limpeza
Data: 01/03/2007
Horário: 14:00 às 18:00

Descrição das atividades: Instrução em grupo para o conceito
de “Manter Limpo”.
Palestra com os tópicos a serem desenvolvidos:
a) apresentação das rotinas previstas no Manual de Limpeza da
FO;
b) novas rotinas sobre Acondicionamento, Coleta e Transporte
de resíduos na FO/UFG;
c) apresentar novos horários da Limpeza Terminal e reafirmar
o cumprimento;
d) normas para a limpeza durante o atendimento clínico na
FO;
e) uso e troca de Equipamentos de Proteção Individual.
Atividade 4 – Solicitando providências da Direção da
FO/UFG
Data e horário: a ser definidos com a direção após as
atividades 1, 2 e 3.
Descrição da atividade: Reunião da CCIO com a direção da
unidade com a seguinte pauta: a) renovação dos materiais de
limpeza dos expurgos (escovas, luvas grossas, caixas para
descarte de perfurocortantes e toalhas para instrumentos) para
o início do ano letivo;
b) recomendação de recipientes e sacos plásticos adequados
para os resíduos previstos em cada ambiente de acordo com o
inventário realizado;
c) solicitação de um quadro de horários com os nomes do
pessoal do Serviço de limpeza a ser afixado na secretaria da
FO;
d) reafirmar a periodicidade de limpeza de caixa d’água e
dedetização na FO, a necessidade de divulgação antecipada
das datas e a manutenção dos registros em caderno próprio na
secretaria;
e) outros assuntos sugeridos pela comunidade universitária
durante as atividades 1, 2 e 3.
Atividade 5 - Implantando o Informativo da CCIOFO/UFG.
Notícias:
a) Tivemos no ano letivo de 2006/ II Semestre a primeira
turma do curso com conteúdo de controle de infecção
regulamentado no novo currículo. Os conteúdos
“introdução às precauções padrão/ higiene das mãos/
imunização de profissionais de saúde” foram trabalhados
de forma integrada aos demais conteúdos da disciplina
Introdução à Clínica Odontológica II. A avaliação foi
positiva para os acadêmicos e para o corpo docente.
b) Para o ano letivo de 2007/ II Semestre teremos a primeira
turma da disciplina Controle de Infecção em
Odontologia, ocasião prevista para que os alunos do
curso de Odontologia vivenciem a prática dos processos
de esterilização em autoclave a vapor e estufa, além das
demais rotinas da Central de Material e Esterilização.

c) Tivemos em Dezembro de 2006 a coleta de resíduos do
grupo B (químico perigoso), que estavam estocados na
UFG. A empresa Incinera foi contratada pela UFG por
meio de licitação para a destinação adequada deste tipo de
resíduo. A profa Enilza, representante da FO na Comissão
de Resíduos da UFG, e a servidora Sandra Aragão, agente
ambiental da FO, acompanharam todo o processo. Como
muito bem dito pela Profa Eneida, “isto é coisa de
primeiro mundo”. Parabenizamos e agradecemos o
empenho dos professores Eraldo (Comissão de resíduos) e
Orlando (PROAD).
d) Tivemos no ano de 2006 a aprovação em Conselho
Diretor da Faculdade de Odontologia da recomendação de
um conteúdo mínimo de Controle de Infecção em todos os
cursos de pós-graduação da FO/UFG. Esta medida é o
resultado de observações em cursos anteriores da
necessidade de atualização do conhecimento em controle
de infecção por parte dos cirurgiões-dentistas em
atividades clínicas dos cursos de atualização,
aperfeiçoamento, especialização e mestrado.

