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Informações Mínimas Exigidas na Elaboração de Planos Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para Estabelecimentos Sujeitos 

às Exigências da RDC nº 306/2004 da Anvisa/MS (Primeiro Alvará ou 

Licença Inicial).

1. Razão Social, Nº. do CNPJ, Nome Fantasia, Endereço, Distrito 

Sanitário, Telefone(s) /E-mail, No. do Alvará Sanitário, Horário de 

Funcionamento, Convênio com o SUS, Nome do Responsável Legal, 

Nome do Responsável Técnico, Nome e número do Conselho de Classe:

2. Descrição das atividades desenvolvidas e todos os procedimentos 

atualmente realizados no Estabelecimento:

3. Caso possua serviços terceirizados, citá-los com respectivas Empresas 

responsáveis e endereços:

4. Classificar os resíduos gerados no local por grupos: A (Biológico), B 

(Químico), D (Comum) e E (Perfurocortantes), de preferência por setor:

5. Descrever por grupo de resíduos os procedimentos adotados para as 

ações de segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento 

temporário (se houver), tratamento prévio (se houver) e armazenamento 

externo (abrigo de resíduos), coleta, transporte e destino final dos 

resíduos gerados:

6. Descrever as condições físicas do abrigo de resíduos de serviços de 

saúde:

7. Descrever o tratamento (se houver) e o destino final dos efluentes 

líquidos, originários de atividades assistenciais  da saúde:

8. Citar as medidas preventivas e corretivas de combate a insetos e 

roedores, além de anexar cópia do certificado ou recibo conforme 

serviços realizados para este fim:

9. Descrever as rotinas e processos de limpeza e higienização utilizados 

nesse serviço:

10. Descrever as ações referentes aos processos de prevenção de saúde do 

trabalhador:

11. Citar programa(s) de capacitação abrangendo todos os setores geradores 

de RSS e anexar cópia do registro de treinamento: 

12. Descrever as ações adotadas em situações de emergências e acidentes:

13. Citar estimativa de peso ou volume diário e mensal dos RSS gerados no 

Estabelecimento:

14. Descrever indicadores de avaliação e controle: taxa de acidentes com 

resíduos perfurocortantes, variação de proporção de resíduos A, B, D e 

E, inclusive variação do percentual de reciclagem, se houver:

15. Citar e anexar cópia atualizada do contrato da(s) empresa(s) responsável 

(is) pela coleta, transporte, tratamento e destino final dos RSS e de 

outros serviços eventualmente prestados relacionados a RSS licenciadas 

pelos órgãos ambientais competentes. Se houver reciclagem dos grupos 

B e D, apresentar cópias de recibos, certificados ou contratos:

16. Anexar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CRT 

(Certidão de Responsabilidade Técnica) pela elaboração e/ou 

implantação do PGRSS. Caso o responsável pela elaboração e/ou 

implantação do PGRSS seja o Responsável Técnico pelo 

Estabelecimento, deverá ser anexada cópia desta ART ou CRT ao

PGRSS;

17. Assinatura do Responsável Técnico com respectivo nome e número do 

Conselho de Classe.



ATENÇÃO!
OBS: Os passos descritos acima não excluem a leitura, nem a realização de 
procedimentos contidos na referida legislação.

a) Os passos descritos acima não excluem a leitura, nem a realização de 

procedimentos contidos nas legislações citadas acima.

b) Serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro de 

informações referentes ao monitoramento desses resíduos é de acordo com a 

periodicidade definida pelo licenciamento ambiental. Os resultados devem 

ser registrados em documento próprio mantido em local acessível e seguro 

por cinco anos.

c) Ressalvamos que os Estabelecimentos prestadores de serviços que possuem 

licença ambiental devem anexar cópia (atualizada) da mesma no item 15.

d) Quaisquer mudanças no PGRSS (responsável técnico, ampliação de 

atividade, etc), requer a atualização do mesmo, que deve ser enviado a 

Vigilância Sanitária Municipal.

e) Cada filial deve ter seu PGRSS, o qual deve contemplar as especificidades 

do local.

Sites Importantes

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador:

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/

Link para consulta da RDC n.º 306/04 da ANVISA/MS e da Resolução n.º 

358/05 do CONAMA/MMA:

http://e-legis.anvisa.gov.br

Empresas atualmente cadastradas na LIMPURB para 
o transporte de RSS:

ATENÇÃO: Para os resíduos dos grupos A (resíduos biológicos), B ( 
resíduos químicos) e E (materiais perfurocortantes):

SERQUIP - Tratamento de Resíduos
Tel. (71) 3594-8000/ 7166
Via da Penetração A, S/N, Lote 4 Cia Sul Centro Industrial de Aratu, Simões 
Filho-BA
Site: www.serquip.com.br
Email:. serquip.ba@uol.com.br

SERLIMP - Tratamento de Resíduos e Gestão Ambiental 
  Tel. (71) 3625-8807    Rua Monte Alto, Nº 485, Quadra 16, Lote 02 
   Centro Empresarial Dr. Cesar Borges
   Dias D'Ávila - BA
   Email:. serlimp_ambiental@yahoo.com.br

 RETEC - Tecnologia em Residuos Ltda  
 Tel (71) 3341-1441 / 3341-1952 / 9188-7408
  Fax: (71) 3371-3338
  Av. Tancredo Neves, Sala 703; Edf. Esplanada Center
  Caminho das Arvores - Salvador- BA
  Email: marlonfds@click21.com.br

 ECOMED – Serviços e Equipamentos Ltda
 Tel: (71) 3644 3424 / 9185 6989      Fax.: (071) 3627 4972
 End.: Estrada Velha de Monte Gordo, s/n – Centro – Camaçari   -  CEP.: 
42.800.000, e-mail.: anderson.ecomed@gmail.com


