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RESUMO 

 

O presente trabalho, trata de um estudo de caso de gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde, no Instituto Pasteur de São Paulo. O objetivo foi identificar os riscos ocupacionais 

potencialmente envolvidos nos procedimentos que compõem o sistema de gerenciamento 

interno de resíduos da instituição, visando propor uma metodologia de gestão de resíduos que 

minimize os riscos ocupacionais e ambientais, com base na legislação vigente. 

Neste estudo, procurou-se considerar, além dos quesitos legais, as especificidades inerentes às 

atribuições do Instituto, bem como as limitações dadas pela sua localização, pelas 

características históricas das edificações, que configuram o Instituto Pasteur, tendo o desafio 

de adaptar-se às necessidades, avanços tecnológicos e novas demandas, como também de 

preservar o patrimônio histórico cultural nacional. 

A partir do diagnóstico da situação da gestão dos resíduos do Instituto Pasteur, com foco, 

principalmente, na segurança ocupacional e nas questões ambientais, procurou-se propostas 

de melhorias, apresentando algumas recomendações para os potenciais riscos identificados.  

Palavras-chave: Instituto Pasteur de São Paulo, gestão de resíduos, resíduos de serviços de 

saúde, gerenciamento de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is a case study of waste management from health services of the Pasteur Institute in 

São Paulo. The goal was to identify occupational hazards potentially involved in the 

procedures that compose the management system of domestic waste of the institution, to 

propose a methodology for waste management that minimizes environmental and 

occupational hazards, based on the current legislation. 

In this study, it was to considered, besides the legal reqirements, the specific nature of the 

activities of the Institute, as well as the limitations given by its location, the historic features 

of the buildings that form the Pasteur Institute, and the challenge of adapting to the needs, 

new demands and technological advances, in addition to preserve the national historic cultural 

heritage. 

From the analysis of the situation of waste management at the Pasteur Institute, focusing 

mainly on occupational safety and environmental issues, presented improvement proposals 

have been sought and some recommendations for potential risks. 

Keywords: Pasteur Institute of São Paulo, waste management, waste services, health, waste 

management 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso de caráter investigatório, sobre a 

gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), no Instituto Pasteur a partir do referencial 

teórico estabelecido pela legislação vigente, ressaltando a importância da gestão adequada 

para a proteção da saúde pública, do meio ambiente, mas principalmente com ênfase na 

redução do risco de doenças e de outros agravos, para a segurança e saúde do trabalhador. 

Nossa Constituição Federal, promulgada em 1988 - artigo 196, diz que “Saúde 

é um direito de todos e dever do Estado”, (BRASIL, 1988). 

No entanto, a eficiência do setor público de saúde é muito questionada, 

sugerindo inclusive que, a pouca atenção dada pelo poder público às questões de saúde em 

geral, repercute também no setor específico de resíduos. 

Os serviços de saúde, têm por determinação legal, a obrigatoriedade de 

desenvolverem o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), 

envolvendo todos os colaboradores das instituições, nas práticas recomendadas para cada tipo 

de resíduo, (ANVISA – RDC no. 306/2004). 

Efetivar a gestão de resíduos significa implantar os procedimentos de coleta 

interna, segregação, armazenamento, tratamento e destino final adequados, enviando o total 

destes resíduos gerados na instituição para receber o tratamento ambientalmente 

recomendado, a fim de reduzir os riscos à saúde humana e os impactos ambientais. 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

          Identificar as práticas e procedimentos utilizados no sistema de gerenciamento 

interno de resíduos do Instituto Pasteur. 

          Diagnosticar os riscos ocupacionais potenciais envolvidos nos procedimentos 

identificados, com base na legislação vigente  

          Propor uma metodologia de gestão de resíduos, visando minimizar os riscos 

ocupacionais e ambientais, nos princípios de desenvolvimento sustentável, promoção e 

preservação da saúde, através de diretrizes e instrumentos para implementação de um 

programa de prevenção de riscos ocupacionais e um planejamento de investimentos em saúde, 

relacionados à gestão de resíduos no Instituto. 
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 1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta de pesquisa sobre o estudo da Gestão de Resíduos no Instituto 

Pasteur – SP, surge a partir da própria experiência e atuação profissional na instituição, onde 

foi possível identificar a ausência de equipamentos, procedimentos e instalações apropriadas 

para a deposição temporária dos resíduos gerados, de forma geral e mantidos em suas 

dependências, bem como o desconhecimento total dos respectivos riscos envolvidos no 

processo, volumes gerados e providências quanto à destinação e o tratamento final dos 

mesmos. 

As resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA – RDC 

no. 306/2004), que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos  de 

serviços de saúde e  do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA n. 358/2005), que 

dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos serviços de saúde e dá outras providências. 

separam os resíduos em vários grupos, compreendendo: resíduos potencialmente infectantes, 

químicos, rejeitos radioativos, comuns e perfuro cortantes. Essa classificação é importante 

para o correto gerenciamento dos resíduos, desde o manuseio até a destinação final. 

Ainda segundo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA – RDC no. 306/2004), o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é um 

conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados  partir de bases científicas 

e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos 

resíduos gerados, um encaminhamento seguro e de forma eficiente, visando a proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do ambiente. 

Para, Naime, Sartor e Garcia, (2004, p.17-27), “Com um efetivo 

gerenciamento, é possível estabelecer em cada etapa do sistema a geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final dos 

resíduos, com manejo seguro dos mesmos através de equipamentos adequados aos 

profissionais envolvidos, inclusive quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), que são indispensáveis no caso.”  

A proposta deste estudo de caso no Instituto Pasteur,  surge do 

desconhecimento total dos respectivos volumes gerados, respectivos riscos e ausência de 

providências quanto à destinação e o tratamento final dos mesmos. 

Também constatou-se que não existiam protocolos e registros para quaisquer 

dos procedimentos. 
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 A tomada de consciência da instituição, com a responsabilidade para com 

os rejeitos gerados, é o primeiro passo importante para a defesa de uma política institucional 

de gerenciamento desses resíduos que conte também com o planejamento de recursos 

financeiros que viabilizem esta gestão dos resíduos de serviços de saúde, tendo como 

princípios, a manutenção da saúde do trabalhador, da comunidade e a preservação do meio 

ambiente, envolvidas na questão do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

A periculosidade dos resíduos de serviços de saúde e os riscos por eles 

representados, obriga que o gerador de resíduos de serviços de saúde, crie instrumentos de 

prevenção de acidentes ao ser humano e ao meio ambiente, sendo este o seu papel esperado 

por toda a sociedade. 

 Segundo An, Englehardt, Fleming e Bean, (1999,17:369-377), “Existem 

poucos estudos epidemiológicos sobre a saúde dos trabalhadores dos sistemas de 

gerenciamento de resíduos sólidos municipais, mesmo nos países desenvolvidos.”   

Isto posto, o estudo de caso sobre a questão de segurança e saúde ocupacional 

na geração e gestão de resíduos do Instituto Pasteur busca levantar elementos qualitativos e 

quantitativos do processo, com foco na saúde ocupacional, visando fornecer elementos para a 

implementação de uma gestão integrada de qualidade em saúde. 

Como descrito por, An et al., 1999; Ferreira, 1997; Sivieri, 1995; Velloso et al., 

1998, apud Ferreira, Anjos, 2009, p.291, 

 Os trabalhadores, diretamente envolvidos com os processos de manuseio, 
transporte e destinação final dos resíduos, formam outra população exposta. 
A exposição se dá notadamente: pelos riscos de acidentes de trabalho 
provocados pela ausência de treinamento, pela falta de condições adequadas 
de trabalho e pela inadequação da tecnologia utilizada à realidade dos países 
em desenvolvimento; e pelos riscos de contaminação pelo contato direto e 
mais próximo do instante da geração do resíduo, com maiores probabilidades 
da presença ativa de microorganismos infecciosos. 
  

Desta forma, pretende-se contribuir com a saúde humana, ambiental e mais 

especificamente, com a segurança e saúde ocupacional de todos colaboradores, inclusive os 

terceirizados do Instituto Pasteur e seus sistemas de gestão.  

Os benefícios esperados através do diagnóstico dos resíduos gerados e o estudo 

de uma metodologia para o gerenciamento responsável dos mesmos, visam a implementação 

de medidas de redução dos volumes gerados, a recuperação dos resíduos recicláveis, a 

preservação do meio ambiente e o estímulo às ações de exercício de cidadania para a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. 

 “Lixo é basicamente todo e qualquer resíduo sólido proveniente das atividades humanas. No 
entanto, o conceito mais atual é de que lixo é aquilo que ninguém quer ou não tem valor 
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 comercial. Neste caso, pouca coisa descartada pode ser chamada de lixo” BIDONE E 

POVINELLI, (1999, apud. NAIME, SARTOR, GARCIA, 2004). 
 

Espera-se assim, mais efetivamente, que os resultados desta pesquisa forneçam 

dados para que a da alta gestão da Instituição possa implementar a segurança e a saúde do 

trabalhador.  

 

1.3 METODOLOGIA 
 

 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, documental e 

experimental através de artigos científicos, periódicos, revistas especializadas, legislações, 

normas e sites da internet pertinentes,  a fim de angariar um referencial teórico para o estudo 

de caso proposto. 

A partir daí, realizou-se o diagnóstico e levantamento dos resíduos gerados no 

Instituto Pasteur de São Paulo através do acompanhamento das rotinas de trabalho nas 

diversas áreas da instituição, contando com levantamentos fotográficos e entrevistas guiadas 

com os colaboradores e  também geradores dos resíduos da instituição, procurando identificar, 

ambiente por ambiente, todos os tipos de resíduos gerados, com o objetivo de, posteriormente, 

classificá-los segundo às diversas classes e categorias de resíduos estabelecidas pela 

legislação vigente, pertinente aos RSS - Resíduos de Serviços de Saúde, por cada área 

específica da instituição. 

Posteriormente, partiu-se para o levantamento quantitativo dos volumes de 

resíduos gerados de cada categoria respectivamente e por final, no conhecimento e 

representação gráfica dos respectivos fluxos internos de rotina de resíduos, segundo as 

categorias de resíduos encontradas do ponto gerador de cada tipo de resíduo respectivamente, 

coleta, transporte interno, armazenamento interno temporário, tratamento e destino final de 

cada segmento,  prédio por prédio da Instituição. 

Considerando a extensa diversidade dos tipos de resíduos encontrados, 

optamos, para este trabalho, por estudar apenas três linhas de fluxo de gestão dos resíduos 

encontrados, esperando que a metodologia aqui proposta seja uma contribuição para que estes 

estudos tenham continuidade, dentro da própria instituição, podendo ser posteriormente 

replicada para as demais linhas de fluxos de resíduos existentes, a fim de identificar os riscos 

potenciais e implementar melhorias que garantam uma gestão de resíduos completa, com foco 

na segurança do trabalhador e do meio ambiente. 
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 Sendo assim, os três fluxos de resíduos para os estudos de caso que 

compõem este trabalho são, primeiramente, o fluxo de resíduos do Grupo A  - resíduos 

infectantes, em segundo lugar, escolheu-se um tipo de resíduos químicos perigosos, do Grupo 

B – abordando somente da geração ao destino final das lâmpadas fluorescentes e por último, o 

estudo do fluxo de resíduos do Grupo D - tidos como resíduos comuns, assemelhados com os 

resíduos domésticos tanto orgânicos como inorgânicos. 

Com base na metodologia descrita, partiu-se finalmente para os estudos de 

caso, elaborando um reconhecimento dos procedimentos de rotina, com foco na cultura de 

segurança, mais especificamente quanto aos riscos ocupacionais dos colaboradores 

envolvidos no processo de segregação, armazenamento, descarte e destino final dos resíduos 

gerados na Instituição, através de entrevistas, aplicação de questionários e levantamentos 

fotográficos. 

 O tema proposto, bem como os instrumentos a serem utilizados para a coleta 

de dados, foram devidamente submetidos e obtiveram o aceite da Comissão de Ética da 

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
Espera-se, como conclusão deste estudo, estabelecer a relação de riscos 

potenciais ocupacionais e a gestão de resíduos gerados, bem como melhorias e minimização 

dos riscos identificados, estabelecendo procedimentos específicos para cada classe de resíduo 

gerado, com foco na saúde do trabalhador e ambiental, baseados nas normas e legislação 

pertinentes ao setor.  

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 

Este trabalho está estruturado em nove capítulos. 

O primeiro capítulo do trabalho é composto pela Introdução, Objetivos, 

Justificativa e Metodologia . 

O segundo capítulo trata-se da Revisão da Literatura – Referencial Teórico, 

onde apresentamos uma revisão do referencial teórico, da legislação vigente e pertinente à 

questão dos resíduos de serviços de saúde no país, bem como das normas vigentes e correlatas 

à esta questão, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador. 
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 O terceiro capítulo é destinado a uma exposição do que é o Instituto 

Pasteur, sua localização e características da situação física ocupada, suas principais atividades 

e atribuições, bem como apresentação sucinta de uma caracterização funcional da instituição.  

 O quarto capítulo expõe a identificação dos tipos de resíduos gerados no 

Instituto Pasteur segundo a classificação apresentada no referencial teórico. 

O quinto capítulo introduz os estudos de caso escolhidos para este trabalho e 

apresenta o Estudo de Caso 1, que trata dos resíduos do Grupo A – Infectantes, gerados no 

Instituto Pasteur. 

O sexto capítulo trata do Estudo de Caso 2, sobre lâmpadas fluorescentes, que 

se enquadram na classificação dos resíduos  químicos perigosos, pertencentes ao Grupo B. 

O sétimo capítulo apresenta o terceiro e último estudo de caso desta 

abordagem, que trata dos resíduos comuns, orgânicos e inorgânicos, pertencentes na 

classificação vigente, ao Grupo D. 

O oitavo capítulo procura apresentar proposições gerais e sugestões específicas 

de melhorias para atendimento dos objetivos propostos. 

O nono e último capítulo, finaliza o trabalho apresentando uma conclusão 

geral, enfatizando algumas proposições gerais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO – NORMAS E LEGISLAÇÃO - RSS 

 

A RDC 306/04 – ANVISA traz diretrizes básicas para o gerenciamento de 

resíduos de saúde, incluindo: segregação, acondicionamento, identificação, transporte, 

armazenamento, tratamento, coleta e disposição final. 

A Resolução n. 358/05 CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos serviços de saúde e dá outras providências.  

Além disso, os serviços de saúde devem atender às condições previstas na 

Resolução RDC N.º 50/02, que dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos de serviços de saúde e a RDC No. 306/04, 

que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos  de serviços de 

saúde, ambas da ANVISA, do Ministério da Saúde do Brasil. 

Segundo Posenato e Zanetti-Ramos (2004), a Biossegurança, por ter como 

princípios visar a manutenção da saúde do trabalhador e da comunidade, e a preservação do 

meio ambiente, está envolvida na questão do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

evidenciando-se a necessidade da tomada de medidas no âmbito da biossegurança, incluindo a 

educação e o treinamento dos profissionais de saúde. 

 A relação da gestão de resíduos, biossegurança, qualidade e saúde ocupacional 

também é abordada por QUEIROZ, (2004), no trabalho sobre o centro de pesquisas René 

Rachou, aplicado a gestões que praticam ações de desenvolvimento sustentável e ressaltando 

a importância educacional e de capacitação dos colaboradores envolvidos no processo, no 

gerenciamento integrado.  

Algumas Normas Regulamentadoras também fazem interface direta com a 

questão da gestão de resíduos, as quais embasaram a análise do estudo de caso apresentado. 

A pesquisa de toda esta legislação vigente visa angariar um referencial teórico 

para avaliar os procedimentos atualmente empregados e propor melhorias dentro dos 

objetivos propostos.  

Neste sentido, citamos a NR-04 que estabelece a obrigatoriedade de Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina de Trabalho - SESMT, com a 

finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho 

nas empresas privadas e públicas, nos órgãos públicos da administração direta e indireta e dos 

poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT. 
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Outra Norma de fundamental importância neste estudo é a NR-06, que 

considera EPI- Equipamento de Proteção Individual do Trabalhador, todo produto ou 

dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

A NR-07 e a NR-09 estabelecem respectivamente a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação do Programa de Controle de Saúde Medico Ocupacional – 

PCMSO e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, por parte de todos os 

empregadores que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.  

Vale mencionar também a NR-08, que estabelece os quesitos técnicos mínimos 

que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nela 

trabalham.  

Também destaca-se a NR 15, que define as atividades e operações insalubres, 

principalmente no tocante às quais os trabalhadores ficam expostos aos agentes químicos e 

biológicos, diretamente relacionados as questões de resíduos. 

Não menos importante, a NR-17 trata da ergonomia, estabelecendo parâmetros 

que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

suficiente. 

Cita-se ainda, a NR-26, que trata da sinalização de segurança e tem por 

objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de 

acidentes, identificando as canalizações empregadas e advertindo contra os riscos. 

Por fim, a Norma Regulamentadora, NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 

em Serviços de Saúde, dispõe, dentre as diretrizes básicas para a implementação de medidas à 

segurança  e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, mais especificamente sobre a 

gestão de resíduos e a necessidade de capacitar de forma continuada todos trabalhadores no 

que concerne à segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; definições, 

classificação e potencial de risco dos resíduos; sistema de gerenciamento adotado 

internamente no estabelecimento; formas de reduzir a geração de resíduos; conhecimento das 

responsabilidades e de tarefas; reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de 

resíduos; conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; orientações quanto ao uso 

de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. 

A mesma NR 32 dispõe ainda quanto às especificações, dimensionamentos e 

quesitos necessários para os materiais e locais compreendidos em todas as etapas da gestão de 
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resíduos, incluindo segregação, acondicionamento, transporte, bem como tratamento e 

destino final. 

Devem ser atendidas disposições desde quanto aos sacos plásticos usados no 

acondicionamento, os quais também devem atender a NBR 9191, como na segregação, que 

também deverão atender as disposições da ABNT no transporte e nos locais de 

armazenamento temporário de resíduos, que também encontram disposições na norma. 

Através deste embasamento legal e as demais abordagens citadas, esta pesquisa 

pretende apresentar um estudo sobre o Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, no 

Instituto Pasteur, buscando contribuir com o desenvolvimento e implementação de sistema de 

gerenciamento de resíduos, no que concerne às disposições relativas à promoção da saúde dos 

trabalhadores da instituição. 
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3 O INSTITUTO PASTEUR  

 

O Instituto Pasteur é uma instituição de pesquisa em saúde pública que 

completou 109 anos, desde sua fundação, em 05 de agosto de 1903. É uma instituição pública 

de pesquisa e assistência em saúde,  ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

através da CCD, Coordenadoria de Doenças.  

No detalhe da placa existente na fachada principal da instituição, pode-se notar 

o ano da sua fundação gravado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                            Figura 1: Placa Externa do Instituto Pasteur – 1903 
                            Fonte: Wikipédia - 2012 
 

O Instituto Pasteur dedica-se à pesquisa científica sobre raiva animal e tendo se 

destacado por este trabalho na área de saúde pública, na prevenção da raiva, desde a sua 

fundação até os dias de hoje, sendo inclusive  centro de referência para a saúde brasileira e 

para os programas de controle da raiva de países da América do Sul.  

A missão da instituição é atuar de forma competente, atualizada, inovadora e 

ética na prestação de serviços à população, na realização de pesquisas relacionadas à raiva e 

outras encefalites virais, buscando atender às expectativas de seus clientes internos e externos. 

Dentre suas principais atribuições e competências, tem o Laboratório de 

Diagnóstico da Raiva, o Ambulatório Especializado de Atendimento para a Profilaxia da 

Raiva Humana e a Coordenação Estadual do Programa de Controle da Raiva. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

O Instituto Pasteur localiza-se à Avenida Paulista 393, São Paulo, Capital, 

esquina com a Rua Maria Figueiredo, ocupando toda a extensão entre a Avenida Paulista e a 

Alameda Santos, perfazendo um total de terreno de aproximadamente de 2.917,00 m2. 

É composto basicamente de sete edificações distribuídas independentemente, 

com condições e especificidades distintas, totalizando aproximadamente 1.931,00 m2 de área 

total construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 2: O Instituto Pasteur – Vista Aérea 
   Fonte: Google Mapas – 2012 

 

A figura acima mostra uma vista aérea da área de implantação do Instituto 

Pasteur, conforme descrito. 
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As edificações que basicamente compõem o Instituto Pasteur são as seguintes: 

o primeiro edifício é denominado de Sede e abriga a áreas de administração, com as diretorias 

técnica e administrativa, assistências técnicas de diretoria, biblioteca, ambulatório e serviços 

de apoio. A segunda edificação comporta o Biotério e o Laboratório de Imuno Histoquímica. 

A terceira consiste no Ambulatório; a quarta trata-se do prédio do Laboratório de Biologia 

Molecular, a quinta edificação é onde localizam-se as áreas de Manutenção e Limpeza; na 

sexta edificação funciona a Sala de Aula e finalmente, o sétimo prédio é o que comporta o 

Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico de Raiva. 

Além destas edificações destinadas às atividades principais da instituição, 

ainda existem algumas outras áreas independentes destinadas à infra-estrutura como, por 

exemplo, a edificação onde situa-se o gerador de emergência, a área de caldeira, área de 

resfriadores, bombas e áreas de depósitos de resíduos. 

 O edifício sede, localizado na Avenida Paulista, 393, São Paulo, Capital, além 

de centenário, é um marco histórico da saúde pública nacional. 

A figura 3 abaixo retrata a atual fachada principal do edifício sede descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 3: O Instituto Pasteur – Fachada Principal Atual 
                            Fonte: Breno Siviero - 2012 
 

 

O imóvel pertencia a um grupo de médicos e funcionava como uma casa de 

saúde.  
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O projeto original do prédio é datado de 1895 e de autoria do arquiteto 

italiano Carlos Milanese,  para construção de uma casa de saúde, apresentando forte 

influência da arquitetura neoclássica italiana.  

Fora adquirido em 1903, com dinheiro proveniente de doações, para a 

instalação do instituto e passou por reformas para adaptação ao serviço anti-rábico e às 

atividades de produção de vacinas. 

O edifício passou por uma reforma em 1903, mas manteve seu estilo original 

até a reforma de 1917-1918, quando foi adaptado ao estilo eclético, em moda na época. 

 A imagem  abaixo do prédio na Avenida Paulista em fevereiro de 1904, mês 

em que nele foi inaugurado o Instituto Pasteur, é possível notar que as reformas desta época 

modificaram em muito aspecto estético externo do edifício. Pode-se notar que  o telhado era 

contido por platibanda e no cimo, quatro compoteiras. A imagem é cópia de fotografia de  

autor desconhecido publicada em jornal, e compõe o acervo do Instituto Pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4: O Instituto Pasteur – Fachada Principal  1904 
        Fonte: Teixeira, L. A.; Sandoval, M. R. C. e Takaoka, N. Y- 2004 
 

 A figura acima mostra o prédio original, em estilo neoclássico, com 

acabamento em tijolos à vista e embasamento e detalhes em massa, formando molduras, frisos 

e cantoneiras.  
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A planta original do prédio,  é datada de 1895, com pedido para construção 

de  uma casa de saúde.(TEIXEIRA, L. A.; SANDOVAL, M. R. C. E TAKAOKA, N. Y/2004) 

Atualmente, a área de implantação encontra-se subdividida basicamente em 

cinco diferentes platôs de níveis de terreno, onde encontram-se implantados e distribuídos os 

diversos prédios que constituem o Instituto Pasteur, interligados por escadarias, fator este 

muito importante e a ser considerado no transporte interno dos resíduos, principalmente nas 

situações de transporte manual de cargas. 

Estas características podem ser notadas na Figura 5 apresentada à seguir. 
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     Figura 5: Implantação Geral do Conjunto Arquitetônico do Instituto Pasteur 
     Fonte: Desenho de Arquiteto Pedro de Pádua Salles Domingues, sobre planta do acervo do    
                 Instituto Pasteur  
 
 



 

 

 
 
   27 

A Figura 5, anteriormente apresentada, representa a planta de implantação 

geral do Instituto Pasteur, apresentando as divisões internas de cada prédio e suas respectivas 

áreas.  

Existem portões de acesso de entrada e saída, tanto para pedestres quanto para 

veículos, para as três ruas que circundam o Instituto Pasteur, conforme pode ser observado na 

imagem acima. 

Também encontram-se identificados os diversos níveis apresentados pelo 

terreno natural, com declividade da Avenida Paulista em direção a Alameda Santos, 

totalizando um desnível de aproximadamente de 11 metros. 

 
 
3.2 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL 

 

O Quadro 1 abaixo, apresenta basicamente o números de funcionários 

aproximado que trabalham atualmente no Instituto Pasteur, sendo tais dados dinâmicos, 

oscilando constantemente em função de contratos temporários, serviços terceirizados, 

estagiários, aposentadorias, contratações, demissões e etc., podendo no entanto nos oferecer 

uma dimensão quantitativa, no que diz respeito à geração de resíduos e à atenção à saúde do 

trabalhador. 

 

 

Atividades Homens Mulheres Menores Total 
Administrativas     15     41         -   56 

Produção     16     49         -   65 

Total     31     90         -  121 

                     Quadro 1  -  Quadro Funcional do Instituto Pasteur – SP  
                     Fonte: Instituto Pasteur. 
 
 
 

Tais funcionários têm jornadas de trabalho diferenciadas, de acordo com a 

ocupação e tipo de vínculo empregatício, podendo estas ser de 40, 30 e 20 horas semanais. 

Os horários de trabalho de maneira geral se diferem da seguinte forma: as 

jornadas de trabalho de  40 horas são das 08hs às 17hs e das 09hs às 18hs; já as jornadas de 

30 horas são das 08hs às 14hs; das 09hs às 15hs; das 10hs às 16hs; das 11hs às 17hs; das 13hs 
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às 18hs; das 13:30hs. às 19:30hs. e das 14hs às 20hs. Por fim, as jornadas de 20 horas: 

das 08hs às 17hs; das 09hs às 18hs e das 11hs às 20hs. 

Respeitadas as jornadas de trabalho respectivamente, o pessoal administrativo 

tem  apenas uma hora para o almoço. Já o pessoal da produção,  depende da carga horária de 

cada função, os que fazem 30 horas tem direito a 15 minutos de pausa. Os que fazem 20 horas 

não tem pausa. Não há freqüência de horas extras e o repouso semanal ocorre aos sábados e 

domingos, excetuando-se os plantonistas nos finais de semana, para atendimento 

ambulatorial.  
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4 OS RESÍDUOS GERADOS NO INSTITUTO PASTEUR 

 

Nesse capítulo apresentamos a classificação dos resíduos de serviços de saúde 

gerados no Instituto Pasteur segundo as resoluções ANVISA 306/04, CONAMA 358/95 e 

Conjunta SS/SMA/SJDC 1/04, Resíduos de Serviços de Saúde Animal,  (RSSA). 

Classificar os resíduos gerados na instituição permite conhecer as 

características de cada tipo de resíduo, para definir uma estratégia, procedimentos e 

instrumentos de gestão, que preservem a saúde do trabalhador, a saúde pública e ambiental 

em cada etapa do processo, desde a geração, segregação, acondicionamento, transporte, 

tratamento e destino final. 

Com base na classificação de referência acima citada, identificamos a natureza 

dos resíduos gerados pelo Instituto Pasteur nas suas diversas áreas, bem como o tipo de 

coleta, tratamento e disposição final, caracterizados por resíduos dos grupos A, B, D, E e F, 

conforme explicitados à seguir. 

 
 
 

Quadro 2 : Resumo da Classificação Geral dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 
Fonte: CONAMA 

 

 
4.1 RESÍDUOS DO GRUPO A  
 

 

São definidos por  resíduos do Grupo A os resíduos potencialmente infectantes 

por contar com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de 

maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
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Este grupo de resíduo está subdividido na legislação de referência em 

cinco sub-grupos, que dividem estes resíduos de acordo com suas características e 

particularidades. 

Estes sub-grupos vão do Grupo A1 ao A5, especificando o tipo de resíduo 

infectante que pertence a cada um deles. 

No Instituto Pasteur identificamos dentro do Grupo A resíduos gerados dos 

sub-grupos A1 e A2, todos devidamente especificados no Quadro 3, apresentado na página 

número 33 deste trabalho, indicando o tipo de acondicionamento,  o local de armazenamento 

a coleta e o destino final de cada um deles respectivamente.  

 
 
 
4.2 RESÍDUOS DO GRUPO A1 

 

 

A legislação nacional citada como referência relaciona, conforme à seguir, os 

resíduos que compõem este Grupo A1. 

Nele estão incluídas as culturas e estoques de microrganismos; resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 

microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 

genética; resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com 

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se 

torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 

bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 

por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre. 

Dentre estes, identificamos como gerados no Instituto Pasteur, os resíduos 

relacionados no Quadro 3, apresentado na página número 33 deste trabalho.  
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4.3 RESÍDUOS DO GRUPO A2 
 

 

A mesma legislação de referência identifica como resíduos do Grupo A2 como sendo 

carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações 

e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação que foram submetidos ou não a estudo anátomo-

patológico ou confirmação diagnóstica. 

Com base nesta descrição, identificamos os resíduos do Grupo A2 gerados no 

Instituto Pasteur, conforme Quadro 3, posteriormente apresentado.  

 

 

4.4 RESÍDUOS DO GRUPO A3 
 

 

 No Grupo de resíduos A3 encontram-se enquadradas as peças anatômicas 

(membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais com peso menor que 500 

gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, 

que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

Não foram identificados resíduos deste grupo na geração de resíduos do Instituto 

Pasteur. 

 
 

4.5 RESÍDUOS DO GRUPO A4 
 
 
 

O Grupo A4 de resíduos é configurado pelos kits de linhas arteriais, 

endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros de ar e gases aspirados de área 

contaminada; membrana filtrante de equipamento médico- hospitalar e de pesquisa, entre 

outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 
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epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido 

ou com suspeita de contaminação com príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de 

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de 

resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas, órgãos, tecidos e 

outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos 

ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações; e bolsas transfusionais vazias ou com volume 

residual pós-transfusão. 

Este grupo de resíduos também não foi encontrado na classificação dos 

resíduos gerados no Instituto Pasteur. 

 

 

4.6 RESÍDUOS DO GRUPO A5 
 

 

Os resíduos identificados como resíduos do Grupo A5 são os órgãos, tecidos, 

fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes 

da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com 

príons. 

Não há geração deste grupo de resíduos no Instituto Pasteur. 
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       Quadro 3: Resíduos do Grupo A, A1 e A2, gerados no Instituto Pasteur – SP 
       Acervo próprio. Construído com fonte de dados do Instituto Pasteur 
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4.7 RESÍDUOS DO GRUPO B  
 

 

São considerados resíduos do Grupo B os resíduos que contém substâncias 

químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade. 

Neste grupo estão inclusos os produtos hormonais e produtos antimicrobianos; 

citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-

retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos, os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos 

controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 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); efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e 

demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 

(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

O Quadro 4 constante na página 35 deste trabalho apresenta os resíduos 

químicos gerados no Instituto Pasteur, preliminarmente identificados, incluindo os ditos como 

perigosos. 

Os resíduos químicos de forma geral são incinerados, excetuando-se os que 

podem ser recuperados e são encaminhados para reciclagem. 

A tecnologia de incineração é um processo utilizado normalmente para o tratamento 

de resíduos perigosos ou que necessitem de destruição completa e segura, transformando-os  

em resíduo inerte. Ocorre da destruição térmica (queima), realizada sob alta temperatura (900 

a 1250 ºC), ocorrendo a decomposição via oxidação da parcela orgânica dos resíduos, 

transformando-a em uma fase gasosa e outra sólida, reduzindo bastante o volume, o peso, 

destruindo os microrganismos que causam doenças e as características de periculosidade dos 

resíduos contidos principalmente nos resíduos hospitalares e industriais. 

As escórias e cinzas são dispostas em aterro próprio; os efluentes líquidos são 

encaminhados para estação de tratamento onde 100% retorna ao processo. Os gases oriundos 

da queima são tratados e monitorados on-line sob os seguintes parâmetros: vazão, 

temperatura, níveis de O2, (oxigênio), CO, (monóxido de carbono) e também índices de NOx, 

(dióxido de nitrogênio), SOx, (dióxido de enxofre) e materiais particulados. 
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                 Quadro 4: Resíduos do Grupo B, gerados no Instituto Pasteur – SP 
                 Acervo próprio. Construído com fonte de dados do Instituto Pasteur 
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4.8 RESÍDUOS DO GRUPO  C  

 

 

Se enquadram nesta categoria de resíduos os rejeitos radioativos que são 

quaisquer tipo de materiais resultantes de atividades humanas, de laboratórios de pesquisa e 

ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e 

radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação  

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista. 

Não são gerados nenhum tipo deste grupo de resíduos no Instituto Pasteur. 

 

 
4.9 RESÍDUOS DO GRUPO D  

 

 

Os resíduos classificados como resíduos comuns podem ser equiparados  aos 

resíduos domiciliares e são resíduos que não apresentam risco químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, e são freqüentemente sub-divididos para fins de segregação entre 

resíduos orgânicos e inorgânicos, podendo, desta forma, reduzir a quantidade de resíduos que 

é destinada às finitas áreas de aterro sanitário, e ainda por sua vez propiciar o 

reaproveitamento dos resíduos inorgânicos, passíveis de reciclagem e retorno ao ciclo 

produtivo com menor comprometimento do meio ambiente. 

Para melhor exemplificar esse grupo de resíduos, citamos alguns tipos que se 

enquadram neste grupo de forma geral, incluindo os orgânicos e inorgânicos, como por 

exemplo os papéis de uso sanitário e fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de 

venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A1; sobras de alimentos 

e do preparo de alimentos;  restos alimentares de refeitório; resíduos provenientes das áreas 

administrativas; resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e resíduos de gesso provenientes 

de assistência à saúde. 

Os resíduos pertencentes a este grupo que são gerados no Instituto Pasteur 

estão especificados no Quadro 5, constante na página número 39 deste trabalho, tanto os 

orgânicos quanto os inorgânicos. 

 



 

 

 
 
   37 

4.9.1 Orgânicos 

 

 

Dentre todos os resíduos comuns citados acima, são considerados resíduos 

orgânicos os resíduos que tem origem animal ou vegetal. Inclui-se nesta categoria grande 

parte do resíduo doméstico, como restos e sobras alimentares, restos de carnes, ossos, demais 

alimentos e etc., como também, resíduos provenientes de varrição, flores, folhas, sementes, 

podas e jardins.  

O destino final de tais resíduos, em geral, são os aterros sanitários devidamente 

licenciados pelos órgãos competentes, sendo condenadas as práticas dos lixões à céu aberto. 

 A disposição inadequada destes resíduos podem criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento de organismos patogênicos, representando grandes riscos à saúde da 

população em geral. 

Porém, poder-se-ia atribuir à tais resíduos, de forma mais disseminada, o 

tratamento através do processo da compostagem, mesmo a doméstica, retornando assim os 

resíduos orgânicos gerados ao meio ambiente através de composto orgânico produzido na 

compostagem, com potencial de utilização como adubo orgânico em plantações, jardins e 

agricultura, assim como na produção do biogás, rico em metano, como energia limpa 

alternativa.  

No entanto, esta prática ainda não possui regulamentação específica, o que 

dificulta a disseminação legal e cultural.  

O Instituto Pasteur,  tomando por base o número total de colaboradores, bem 

como o consumo de alimentos durante as jornadas de trabalho, pode ser considerado um 

pequeno gerador de resíduos orgânicos. 

 Não há preparo de alimentos em toda a instituição. A área de refeitório 

existente é apenas uma área física  adequada, para parte dos colaboradores que levam suas 

próprias marmitas de casa, para serem consumidas na hora do almoço. Assim, os restos 

alimentares, mesmo somados aos que eventualmente consomem algum outro tipo de 

alimento, como biscoitos, salgadinhos e outros, para um pequeno lanche durante as pausas na 

jornada de trabalho, remontam uma pequena quantidade diária de resíduos orgânicos. 

Porém, este dado não pode ser apropriado devidamente, uma vez que a 

instituição não possui a segregação de resíduos instaurada. 
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4.9.2 Inorgânicos 

 

 

Resíduos inorgânicos são aqueles que não tem origem biológica, podendo ser 

resultantes de produtos industrializados e/ou produzidos através de meios humanos como 

plásticos, metais e ligas, vidro, etc. Na forma da natureza, consideramos inorgânicos os de 

origem mineral. 

Um dos  grandes problemas de deposição dos resíduos inorgânicos é o longo 

tempo que cada um deles leva, especialmente sem tratamento prévio, para se decompor na 

natureza. Por este motivo, diversos produtos inorgânicos foram transformados em 

biodegradáveis, minimizando os riscos ambientais. 

Tal fator enfatiza a fundamental importância da segregação destes resíduos 

inorgânicos dos orgânicos e demais tipos de resíduos, com vistas às possibilidades de 

reciclagem dos mesmos.  

A reciclagem minimiza o impacto ambiental, gera novos postos de trabalho e 

traz vantagens econômicas à sociedade em geral. 

No caso do Instituto Pasteur, a prática do destino para reciclagem só poderá ser 

estabelecida por completo após a implantação da segregação dos resíduos, segundo seus 

diversos tipos, o que ainda não ocorre, excetuando-se em alguns específicos que são 

separados e encaminhados ao Fundo de Social de Solidariedade do Governo do Estado de São 

Paulo, conforme determinação legal, (SÃO PAULO/87).  
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Quadro 5: Resíduos do Grupo D, gerados no Instituto Pasteur – SP  
Acervo próprio. Construído com fonte de dados do Instituto Pasteur 
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4.10 RESÍDUOS DO GRUPO E 

 

 

Fazem parte deste grupo de resíduos os materiais perfurocortantes ou 

escarificantes, definidos como objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou 

protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar, 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. 

Esses resíduos devem ser descartados em recipientes próprios rígidos, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, sendo 

expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. 

 Jamais deve-se remover desses recipientes estes resíduos depois de 

descartados, a fim de evitar acidentes. Também é importante que seja observado o limite 

máximo permitido para o preenchimento de cada recipiente, por razões de segurança. 

“As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, 

quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente” 

(ANVISA, 2004).  

Os  resíduos pertencentes à este grupo, gerados no Instituto Pasteur estão 

devidamente representados no Quadro 6, constante na página 41 do presente trabalho. 

 

 

4.11 RESÍDUOS DO GRUPO F   

 

 

Do  Grupo F fazem parte os demais resíduos infectantes que não pertençam aos 

Grupos A, B, C, D e E.  Nele estão enquadrados os animais inteiros mortos naturalmente, 

submetidos a eutanásia, mesmos aqueles procedentes de centros de controle de zoonoses, 

universidades, biotérios e outros estabelecimentos similares, aos quais não se aplicaram 

técnicas invasivas ou foram submetidos a protocolos experimentais para exames de 

laboratório ou para elucidação da causa mortis; animais mortos em vias públicas ou rodovias; 

camas e forrações de animais de exposições, de criações intensivas, de biotérios e outros 

estabelecimentos similares. 
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Os resíduos identificados no Instituto Pasteur que fazem parte deste Grupo 

F estão relacionados no Quadro 6, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                   Quadro 6: Resíduos do Grupo E e F gerados no IP-SP 
                                                  Acervo próprio. Fonte de dados: IP 
 
 
                                                  Assim, caracteriza-se conforme os Quadros 4, 5 e 6 
apresentados, a classificação dos resíduos gerados no Instituto Pasteur – SP. 
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5 ESTUDO DE CASO 1: RESÍDUOS DO GRUPO A NO IP – SP 

 

 

Para este trabalho, como já colocado anteriormente, elencamos três grupos de 

resíduos gerados no Instituto Pasteur  para análises de seus fluxos e procedimentos 

respectivamente.  

O primeiro a ser abordado e denominado Estudo de Caso 1 é o fluxo de 

resíduos do Grupo A - Infectantes, desde os pontos de geração, coleta, armazenamento, 

transporte e destino de final. 

Considera-se o estudo deste fluxo de fundamental importância devido ao 

potencial de risco que ele representa para os trabalhadores, ao meio ambiente e à sociedade 

em geral quando não devidamente gerenciado e tratado, além de ser o grupo de resíduos de 

maior geração do Instituto Pasteur, dadas as suas atividades ligadas à saúde pública. 

Assim sendo, começaremos a apresentação deste estudo de caso, pela 

representação gráfica em planta do referido fluxo. 

 

 

5.1 FLUXO DOS RESÍDUOS DO GRUPO A GERADOS NO IP - SP 
 

 

Elaborou-se uma planta geral do Instituto Pasteur com a representação gráfica 

do fluxo completo dentro da instituição, dos resíduos pertencentes ao Grupo A, desde a 

identificação dos locais de geração devidamente pontuados, indicando também, através das 

linhas pontilhadas, todo fluxo percorrido para coleta interna, transporte, armazenamento 

interno e o local de saída externa para tratamento e destino final dos mesmos. Esta planta é 

representada pela Figura 6, na página 44 do presente documento. 

Salienta-se que o transporte desses resíduos é realizado manualmente e através 

de escadas dos pontos geradores até os locais de armazenamento temporário de resíduos, 

atravessando longas distancias e tendo que vencer as diferenças de desníveis do perfil natural 

do terreno, como pode-se constatar no desenho dado pela Figura 5, na página 26 deste 

trabalho, numa rotina de coleta de três vezes ao dia. 

Os pontos de geração de resíduos deste grupo, seus fluxos e locais de 

armazenamento temporário na unidade estão representados pela cor vermelha na Figura 6, na 

página a seguir. 
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Figura 6 – Planta com Fluxo dos Resíduos Infectantes – Grupo A 
Fonte: Desenho de Arquiteto Pedro de Pádua Salles Domingues, sobre planta do acervo do 
Instituto Pasteur  
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Na Figura 6 encontram-se locados o abrigo de resíduos infectantes, em 

detalhe na Figura 7, bem como a câmara fria destinada à deposição de carcaças de animais, 

apresentada em detalhe na Figura 8, ambos destinados ao armazenamento temporário dos 

resíduos do Grupo A.  

Tanto um como outro estão localizados estrategicamente na mesma região, 

permitindo o fácil acesso da coleta externa pelo portão localizado na Alameda Santos, por 

onde se dá a saída  da instituição, rumo ao tratamento e destino final. 

 
 
 
5.2 ARMAZENAMENTO INTERNO TEMPORÁRIO – GRUPO A 

 

 

Os resíduos deste Grupo A são segregados já nos seus diversos pontos de geração, 

acondicionados em sacos brancos leitosos e posteriormente transportados manualmente até os 

contêineres de plástico rígidos brancos, que ficam localizados em cabine de alvenaria e portas 

teladas até o momento em  que seja realizada a coleta pela empresa municipal, que se 

encarregará do tratamento e destino final. 

 As figuras a seguir retratam as cabines de RSS onde permanecem os contêineres de 

armazenamento temporário interno e a câmara fria, onde se dá a deposição de carcaças de 

animais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Abrigo Interno - Grupo A                                       Figura 8: Câmara Fria - Grupo A 
Fonte: Acervo próprio                                                            Fonte: Acervo próprio 
 

 
 

Pode-se notar ao fundo o portão de saída para a Alameda Santos, por onde os 

mesmos são retirados devidamente sinalizado também na planta de fluxo na figura 6. 
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De forma geral, os resíduos do Grupo A são retirados dos locais onde são gerados e 

transportados internamente na instituição de forma manual. A figura 9 abaixo demonstra um 

colaborador carregando um saco de resíduo infectante do Grupo A e depositando-o no 

contêiner próprio para este tipo de resíduo, dentro do abrigo destinado ao armazenamento 

temporário.  

Ao fundo localiza-se o portão de veículos que dá acesso para a Alameda Santos, 

onde se dá a saída dos resíduos para tratamento e destino final.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Figura 9: Armazenamento- Grupo A                                       Figura 10: Resíduos do Grupo A 
Fonte: Acervo próprio                                                             Fonte: Acervo próprio 
 
 

Na figura 10 pode-se observar a quantidade de sacos já transportados para o 

contêiner, ainda no período da manhã, praticamente ocupando a capacidade total de um 

contêiner de 1000 litros/47kg.  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 11: Pesagem - Grupo A                                               Figura 12: Pesagem - Grupo A  
Fonte: Acervo próprio                                                            Fonte: Acervo próprio  
 

 

Nas figura 11 e 12 acima, pode-se observar a pesagem manual de resíduo infectante, 

sendo que apenas 2/3 da capacidade do saco foi preenchida neste caso e que o mesmo se 

tratava de resíduo seco. 
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 O peso aproximado deste saco pesado foi de 8 kg, conforme registrado pela 

balança manual à figura 12. Com o mesmo volume preenchido, quando o resíduo está 

molhado, este peso é praticamente o dobro, chegando ao valor aproximado de 15kg cada saco, 

lembrando que esta situação é rotineira. 

 
 
 
5.3 TRANSPORTE INTERNO DE RESÍDUOS DO GRUPO A 

 

 

Como já dito anteriormente, o transporte dos resíduos deste grupo é realizado 

manualmente. Porém, no caso dos resíduos infectantes gerados na área  do biotério, devido ao 

grande volume gerado e ao peso, estes são depositados logo que gerados, em carros coletores 

de plástico rígido branco, conforme pode-se identificar nas figuras 13 e 14 à seguir. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Figura 13: Carro Coletor - Grupo A                                 Figura 14: : Carro Coletor - Grupo A 
Fonte: Acervo próprio                                                        Fonte: Acervo próprio 
 
 

Depois de preenchidos com os sacos de resíduos, esses carros coletores também são 

transportados manualmente até o local de armazenamento temporário de resíduos infectantes, 

como já descrito pelo item anterior. 

Vale dizer que são retirados aproximadamente 3 a 4 carros coletores destes, em três 

dias de coleta por semana, às segundas, terças e sextas feiras. Estes carros coletores possuem 

uma capacidade de 120litros/40kg, são preenchidos quase que na totalidade a cada coleta, 

contendo de 3 a 4 sacos cada, com um peso aproximado de 8kg cada saco, sendo que só o 

peso próprio do contêiner,é de aproximadamente 9kg. 

Identificada a dificuldade para o transporte desses resíduos, principalmente por ter 

que vencer os diversos níveis impostos pelo terreno natural e este procedimento se dar através 

de escadarias, torna-se inevitável a reflexão do aspecto ergonômico. 
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5.4 RISCOS OCUPACIONAIS POTENCIAIS IDENTIFICADOS - GRUPO A 
 

A figura 15 abaixo retrata uma colaboradora transportando um carro coletor de 

resíduos provenientes do biotério e a caminho do abrigo de armazenamento temporário de 

resíduos infectantes, sendo que no momento desta fotografia a mesma havia acabado de 

descer o primeiro lance de escadarias, suportando manualmente todo o peso acrescido da 

força da gravidade pelo movimento ascendente. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 15: Transporte Interno 
                                                 Fonte: Acervo próprio 
 
 

Já nas figuras 16 e 17 em seqüência, constata-se uma rampa construída em madeira e 

sobreposta nas escadarias, servindo como uma adaptação provisória, no intuito de facilitar tal 

procedimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Adaptação Provisória                                              Figura 17: Detalhe da Adaptação  
Fonte: Acervo próprio                                                               Fonte: Acervo próprio 
 

 
Salienta-se que esta construção se deu logo após o início do levantamento para este 

trabalho, representando assim, ainda que de forma insatisfatória, uma provocação e uma ação 

imediata positiva quanto à prevenção de riscos ocupacionais eminentes. 
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Em entrevista com os colaboradores envolvidos no processo, os mesmos 

relataram que, apesar da instalação da rampa de madeira provisória, a dificuldade de 

transporte interno permanece, pois além do peso da carga transportada, ainda encontram a 

superfície por muitas vezes úmida, escorregadia e instável devido à movimentação das tábuas, 

ou ainda algumas vezes, apresentando pregos e tábuas soltas. 

Através deste estudo de análise preliminar de riscos, pode-se elencar alguns aqui 

diagnosticados  e relacionados ao manejo manual de cargas. 

Além dos riscos de acidentes e quedas pelas condições físicas e ambientais 

apresentadas pela edificação, nota-se o risco eminente de doenças ocupacionais como DORT, 

LER, lombalgias, cervicalgias e tendinites. 

Outro risco notado foi o biológico, pois tendo sido acompanhado algumas vezes os 

procedimentos, notamos que quando os resíduos encontram-se molhados, muitas vezes a parte 

liquida escorre pelos sacos fechados, talvez pela resistência dos mesmos e quando o 

colaborador responsável pelo procedimento, os ergue para depositá-los nos contêineres, os 

mesmos pingam este resíduo líquido pelo local em que está sendo transportado, caindo no 

piso ou solo, ou ainda sujeitando o colaborador a este contato. 

Também notou-se que não há um padrão dos EPIs utilizados nos procedimentos, 

apesar dos colaboradores estarem sempre uniformizados e usando-os, alterou-se o tipo de 

sapatos de segurança, de luvas, de máscaras e aventais no mesmo procedimento, em dias 

diferentes. 

Mais um ponto notado e considerado importante foi quanto à lavagem e desinfecção 

de todos os contêineres utilizados, conforme observa-se nas figuras abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Lavagem de Contêiner                                    Figura 19: Lavagem de Contêiner 
Fonte: Maria das Graças da Silva                                     Fonte: Maria das Graças da Silva 
 
 

Por não haver um local apropriado, esta lavagem é realizada pelos colaboradores da 

empresa terceirizada e contratada para a limpeza em área livre, a céu aberto. 
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O processo de lavagem e desinfecção é realizado com solução de detergente, 

hipoclorito de sódio e água em balde, com vassoura comum de plástico e esponja.  

Por não haver também um procedimento operacional padrão, nem tão pouco área 

com canalização de água e esgoto própria para este procedimento, as águas residuais 

resultantes deste processo escoam pelo piso e pelo terreno da instituição, podendo conter 

inclusive agentes biológicos residuais. 

 

 

5.5 MÉTODOS E CONTROLE – GRUPO A 
 

 

Realizada a análise do procedimento de descarte dos resíduos do Grupo A, alguns 

métodos e controle são sugeridos.  

Primeiramente, que seja elaborado um procedimento operacional padrão, um POP 

para esse grupo de resíduos e que o mesmo esteja em constante revisão e melhoria, frente as 

necessidades da instituição. 

Estabelecido este POP, recomenda-se um programa de treinamento e capacitação de 

todos os colaboradores envolvidos no processo, garantindo eficiência e eficácia do mesmo 

desde a segregação até o destino final, com segurança, saúde e preservação do meio ambiente. 

Observada a não padronização dos EPIs utilizados, também propõe-se que a 

especificação dos mesmos para cada etapa do processo, esteja contemplada no POP do 

procedimento. 

Outra medida seria a elaboração de um laudo ergonômico do procedimento. 

Através de auditorias internas pode-se ter um registro das não conformidades e obter-

se indicadores para a melhoria contínua. 

A análise de riscos preliminares também deve ser apresentada a alta gestão do 

instituto, possibilitando a ciência dos problemas identificados e promovendo os investimentos 

necessários. 

Uma das propostas neste sentido, refere-se ao investimento numa reforma da área 

física de forma a implementar uma rampa de serviços junto ao recuo lateral da instituição, que 

acompanhe toda a extensão do terreno, desde a Avenida Paulista até a Alameda Santos, 

tornando este transporte interno mais eficaz e seguro, podendo inclusive ser estudada neste 

projeto a viabilidade de outras tecnologias de transporte incorporadas nesta rampa de serviços, 

além do  transporte manual de cargas como tração eletrônica, dentre outras. 
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6 ESTUDO DE CASO 2: LÂMPADAS FLUORESCENTES – RESÍDUOS 

                 DO GRUPO B GERADOS NO IP – SP 

 

 

O segundo estudo de caso aborda o fluxo de resíduos relativo às lâmpadas 

fluorescentes usadas, LFUs, que constituem parcela dos resíduos classificados como resíduos 

químicos perigosos do Grupo B, devido aos riscos que representam de comprometimento da 

saúde do trabalhador, de danos ao meio ambiente e comprometimento da saúde pública. 

Cada lâmpada fluorescente é composta por um tubo selado de vidro, preenchido com 

gás argônio e vapor de mercúrio à baixa pressão. O interior do tubo é revestido por uma 

poeira constituída de vários elementos incluindo alumínio, antimônio, cádmio, bário, chumbo, 

cromo, manganês, níquel e mercúrio, dentre outros. 

Os riscos de acidentes devidos aos defeitos de fabricação, à quebra do invólucro de 

vidro, à dispersão de vapores e à deposição de produtos tóxicos no solo, determinam agravos 

à saúde, sendo registrados casos de tosse persistente, falta de ar, comprometimento do 

aparelho respiratório, insônia, falhas de memória e confusão mental, além de outras lesões do 

sistema nervoso central e distúrbios musculares, conforme o elemento que produza a 

intoxicação. 

O passo inicial foi o de identificação dos procedimentos de descarte das lâmpadas 

fluorescentes inservíveis do Instituto Pasteur e constatou-se que quando queimadas, as 

mesmas eram retiradas e substituídas por novas pela empresa terceirizada, contratada pela 

manutenção da instituição e descartadas a céu aberto, mantidas soltas, sem registro de origem 

e de responsáveis pelo seu controle. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Situação inicial de descarte das LFUs 
                                            Fonte: Roberto Noda 

 
Conforme pode-se notar na figura 20, diversas peças foram encontradas quebradas e 

jogadas, favorecendo a contaminação do solo, do meio ambiente e expondo a riscos os 

diversos funcionários da empresa prestadora de serviços de manutenção, como da instituição, 
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em função do desconhecimento dos riscos e da ausência de procedimentos e instalações 

adequadas.  

Considerando os riscos apresentados, realizou-se o presente estudo de caso, por 

tratar-se de fundamental importância a gestão adequada deste resíduos perigosos. 

Assim que, identificada a ausência de instalações apropriadas, procedimentos 

adequados e principalmente da cultura de riscos na instituição, preocupou-se no investimento 

nesta cultura, através da realização de diversas palestras e cursos internos pertinentes às 

questões de segurança e saúde, relacionadas à gestão de resíduos do Instituto Pasteur, 

sensibilizando tanto os colaboradores, quanto a alta gestão da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 21: Palestras sobre gestão de resíduos 
                                              Fonte: Acervo próprio 

 
 

Logo nesta fase, notou-se o grande interesse e participação de todos e os reflexos 

imediatos que abordagem do assunto provocou. Muitos funcionários já começaram a trazer a 

preocupação de como fazer, inclusive com o descarte de suas próprias lâmpadas domésticas, a 

alta gestão também se mostrou sensível, buscando a contratação de empresa licenciada para 

coleta e tratamento recomendado das mesmas, abrindo a possibilidade para que todos os 

colaboradores também pudessem trazer as lâmpadas de suas casas e gozassem tratamento 

ambientalmente correto. 

O pessoal da empresa de manutenção contratada, mesmo ainda sem local específico 

para deposição destas lâmpadas usadas, preocupados com a situação anterior de contaminação 
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do solo e riscos de acidentes, improvisaram uma caixa de madeira que foi colocada 

externamente, contígua à área de manutenção, para deposição das mesmas, o que, apesar de 

representar um avanço, conforme figura 22, ainda se provou insuficiente e completamente 

insatisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: LFUs em caixa de madeira                                  Figura 23: LFUs em plástico bolha 
Fonte: Acervo próprio                                                           Fonte: Acervo próprio 

 

Posteriormente, ainda sem maiores investimentos, pôde-se notar que os 

colaboradores da empresa de manutenção contratada se preocuparam em dar um melhor 

acondicionamento das lâmpadas para descarte, na tentativa de minimizar os riscos que lhe 

foram apresentados, principalmente durante o manejo das mesmas. Assim, apesar de ainda 

não apropriado, passaram a também embalá-las em plástico bolha para o transporte interno, 

externo e permanência temporária das mesmas na instituição, até o encaminhamento para o 

tratamento e destino final, como vê-se na figura 23. 

Estas iniciativas evidenciaram ainda mais a ausência de local apropriado na 

instituição para o armazenamento interno temporário deste tipo de  resíduos. 

 

 

6.1 ARMAZENAMENTO INTERNO TEMPORÁRIO - LFUS 

 

 

Naquele momento, a alta gestão, consciente da responsabilidade sócio-ambiental e 

legal que concerne a cada gerador de resíduos pelos resíduos gerados, do momento de sua 

geração ao destino final, autorizou e angariou recursos para a execução do projeto e 

construção deste local apropriado, atendendo às normas e legislações pertinentes ao assunto, 

como também buscando implantá-lo em local estratégico, para possibilitar o  acesso da coleta 

externa. 
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 O local escolhido, para um melhor entendimento, encontra-se representado na 

planta de fluxo deste resíduo, apresentada na figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Início da Obra                                                 Figura 25: Obra  Concluída 

Fonte: Acervo próprio                                        Fonte: Acervo próprio  

 

A localização observada nas figuras 24 e 25 acima, é contígua ao prédio de 

laboratório de diagnóstico de raiva, próximo à área de manutenção, já possuía uma cobertura 

pronta, através de um beiral avançado do telhado existente, possibilitando que se construísse 

nos mesmos moldes, uma cabine para torpedos de gazes ao lado, que também se fazia 

necessária, além de possuir transito fácil para a área de estacionamento da instituição, cujo 

acesso se dá pela Alameda Santos, também devidamente identificada na planta de fluxo deste 

resíduo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 26:  Abrigo de LFUs                                                        Figura 27: Abrigo de LFUs 
Fonte: Acervo próprio                                                                 Fonte: Acervo próprio 
 

 
Depois de concluído, como pode-se ver nas figuras 26 e 27 acima, o abrigo foi 

dotado de identificação visual indicando tratar-se de resíduo químico perigoso e de portas 

metálicas teladas providas de cadeado, para total controle e gestão da equipe de manutenção 

do instituto, bem como da Comissão de Gerenciamento de Resíduos, também instituída no 

mesmo. 
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A Comissão de Gerenciamento de Resíduos instituída no Instituto Pasteur 

também realizou uma pesquisa de mercado para especificar e comprar os contêineres próprios 

para guarda das LFUs dentro dos abrigos e optou, ao final, pelo modelo abaixo representado 

às figuras 28, 29 e 30. 

Os contêineres são resistentes tanto para o acondicionamento quanto para o 

transporte, são fabricados com material reciclado proveniente de embalagens de pastas de 

dente, possuem fechos de segurança e alças para carregamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Contêiner de LFUs                                             Figura 29: Contêiner de LFUs 
Fonte: SERVTEC                                                                    Fonte: SERVTEC     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 30: Contêineres de LFUs 
                                  Fonte: Maria das Graças da Silva 

 

O interior é  protegido e alveolado, de forma a permitir que as lâmpadas 

fiquem depositadas individualmente, evitando o atrito e queda entre elas, propiciando a 

segurança contra quebras e conseqüente contaminação pelos vapores tóxicos.  

Cada contêiner tem a capacidade para 30 lâmpadas e normalmente são 

retirados normalmente dois contêineres deste por mês da instituição, sem que ambos estejam 

totalmente repletos, numa média aproximada de 90 LFUs/mês. 
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6.2  FLUXO DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES  
 

 

Elaborou-se, a planta representando graficamente o fluxo completo dos 

resíduos provenientes das lâmpadas fluorescentes usadas, que fazem parte do grupo B de 

resíduos químicos perigosos, pontuando na cor laranja os locais de geração deste grupo de 

resíduos e apresentando através das linhas pontilhadas na mesma cor, o fluxo percorrido para 

coleta, transporte, armazenamento interno e os local de saída para tratamento e destino final 

dos mesmos, conforme figura 31 a seguir. 
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6.3 TRANSPORTE INTERNO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 
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Todo transporte interno, é de responsabilidade dos colaboradores da empresa 

contratada para os serviços de manutenção predial da instituição, utilizando os EPIs 

adequados e devidamente uniformizados. 

O transporte interno, tanto das lâmpadas novas como das lâmpadas para 

descarte, ocorrem manualmente, sempre dentro de caixas de papelão rígido e em bom estado 

de conservação, fechadas e preenchidas com flocos de isopor. 

Após a substituição das lâmpadas, as que são inservíveis e serão descartadas 

são colocadas pelos mesmos colaboradores da empresa de manutenção terceirizada que as 

retiraram, na mesma caixa que estes utilizaram para levar as lâmpadas novas ao local de 

substituição, sendo transportadas internamente desta forma, até os contêineres específicos, 

(Figura 24), localizados no abrigo interno temporário (Figura 25). 

O transporte interno das caixas rígidas de lâmpadas localizadas no abrigo 

interno temporário, figuras 26 e 27, ocorre através de carrinhos próprios para carga, figura 32. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 32: Carrinhos de transporte                         Figura 33: Transporte ao veículo de retirada 
Fonte: Acervo próprio                                            Fonte: Acervo próprio 

 

 

Os contêineres de lâmpadas são transportados pelos colaboradores da empresa 

de manutenção do abrigo interno temporário por meio destes carrinhos de carga até o 

caminhão da empresa, que vem retirá-las mensalmente, conforme cronograma pré-

estabelecido, e os carrega no veículo, para que sejam transportadas, conforme figura 33, até o 

depósito do IAL – Instituto Adolfo Lutz. 

 

 

 
Isto ocorre pelo fato do Instituto Pasteur ser um pequeno gerador de resíduos 

de lâmpadas fluorescentes e também por não possuir espaço físico excedente para estocar a 
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quantidade mínima de lâmpadas usadas, requisitadas para uma retirada final para 

tratamento, uma vez que a empresa de tratamento também estabelece uma quantidade mínima 

mensal. 

Desta forma, optou-se por reunir as lâmpadas geradas no Instituto Pasteur com 

as geradas também no Instituto Adolfo Lutz – Central, numa parceria e reunindo todas  no 

depósito deste último, por haver mais espaço físico e posterior retirada da empresa contratada 

para o tratamento. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 34 Carregamento no IP                                                    Figura 35: Carregamento no IP 
Fonte: Acervo próprio                                                                 Fonte: Acervo próprio 
 

O procedimento de carregamento dos contêineres do IP no caminhão da 

empresa de manutenção é sempre realizado por dois ou mais funcionários, dividindo a carga. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Caminhão carregado no IP                                Figura 37: Contêineres no caminhão 
Fonte: Acervo próprio                                                        Fonte: Acervo próprio 
 

 
Depois disso, o motorista da empresa  de manutenção leva os contêineres até 

onde outros colaboradores da mesma empresa o esperam para o descarregamento no depósito 

do IAL. Lá, os contêineres são descarregados e as lâmpadas do Instituto Pasteur permanecem 

junto com as lâmpadas no depósito do Instituto Adolfo Lutz – Central,  de onde  saem no 

caminhão da empresa contratada para o tratamento e destino final das lâmpadas. 
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O descarregamento dos contêineres também é sempre realizado por dois 

ou mais funcionários, dividindo a carga manual. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 38: Descarregamento no IAL                                 Figura 39: Descarregamento no IAL 
Fonte: Acervo próprio                                                        Fonte: Acervo próprio 
 
 

Após o descarregamento das LFUs e realizados todos os procedimentos  no 

IAL, o caminhão da empresa de manutenção retorna ao IP com os contêineres vazios para o 

abrigo interno do Instituto Pasteur, figuras 43.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Retirada do IAL                                                    Figura 41: Guarda no IP                    
Fonte: SERVTEC                                                                   Fonte: SERVTEC 

 

 

Assim, os contêineres agora vazios são trancados no local do armazenamento 

provisório, conforme figura 44, para que sejam preenchidos com as próximas lâmpadas a 

serem usadas e descartadas, repetindo o mesmo procedimento no próximo mês. 

Somente a empresa contratada pela manutenção e a administração do instituto 

têm as chaves do local como co-responsáveis no processo de gestão destes resíduos. 

 

Como parte do procedimento,, as lâmpadas geradas no Instituto Pasteur são 

devidamente identificadas e quantificadas,  as fichas de controle estabelecidas pelo POP são 
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também devidamente preenchidas, permitindo total rastreabilidade das mesmas durante o 

processo, conforme pode-se verificar à figura 42 abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: LFUs identificadas no IAL                              Figura 43: Retirada do IAL                                                                                    
Fonte: SERVTEC                                                             Fonte: Acervo próprio 

 

O caminhão da empresa licenciada e contratada para o tratamento e destino 

final das lâmpadas faz a retirada então do depósito do IAL, como vê-se na figura 43. Assim, a 

empresa através da sua tecnologia, encarrega-se então de reciclagem total da lâmpada, sem 

descartes em aterros, minimizando o volume do nosso lixo e principalmente evitando a 

contaminação dos solos e águas. 

Como parte final deste procedimento, a empresa responsável pela 

descontaminação expede ao gerador contratante um certificado formal de recebimento das 

lâmpadas para descontaminação adequada das mesmas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 44: Certificado de Descontaminação 
                                         Fonte: Acervo Instituto Pasteur 
 

Este certificado é um instrumento de registro e controle para a instituição de 

que o procedimento foi concluído, conforme instituído pela gestão de resíduos, de qualidade e 

de biossegurança do Instituto Pasteur. 
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6.4 RISCOS OCUPACIONAIS POTENCIAIS IDENTIFICADOS NO FLUXO  
                DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES NO IP – SP  

 

 

Os riscos de acidentes, devidos aos defeitos de fabricação, à quebra do invólucro de 

vidro, à dispersão de vapores e à deposição de produtos tóxicos no solo, representam agravos 

à saúde, sendo registrados casos de tosse persistente, falta de ar, comprometimento do 

aparelho respiratório, insônia, falhas de memória e confusão mental, além de outras lesões do 

sistema nervoso central e distúrbios musculares, conforme o elemento que produza a 

intoxicação. 

Alguns casos de contaminação pode provocar a aposentadoria antecipada por 

invalidez. 

O processo inadequado de descarte das lâmpadas que contém metais pesados 

provoca efeitos toxicológicos que prejudicam a saúde humana, entre eles encontram-se os 

causados pelas seguintes substâncias químicas: o mercúrio metálico causa bronquite aguda, 

cefaléia, catarata, tremor, fraqueza, insuficiência renal crônica, edema pulmonar agudo, 

pneumonia, diminuição da libido e capacidade intelectual, parestesia, ou seja,  alucinações e 

insegurança; os s ais inorgânicos de mercúrio, causam cegueira, dermatite esfoliativa, 

gastrenterite aguda, gengivite, nefrite crônica, síndromes neurológicas e psiquiátricas 

diversas  ; e o metil-mercúrio produz efeitos irreversíveis como dano cerebral e físico ao feto, 

síndromes neurológicas múltiplas com deterioração física e mental, provocando tremores, 

disfunções sensoriais, irritabilidade, perdas da visão, audição e memória, convulsões e morte. 

Além destes efeitos gravíssimos relacionados diretamente às LFUS, também pode-se 

citar problemas de saúde relacionados ao manejo manual de cargas no procedimento de 

descarte das mesmas, como de lombalgias, cervicalgias, tendinites, LER   e DORT. 

 

 

5.5 MÉTODOS E CONTROLES - LFUS 
 

 

Com o objetivo de  fixar normas para realização dos procedimentos de coleta 

interna de resíduos químicos perigosos, lâmpadas fluorescentes, para receberem o tratamento 

ambientalmente adequado, reduzindo os riscos à saúde humana e o impacto ambiental,  

elaborou-se um POP, Procedimento Operacional Padrão, específico para o descarte de 

lâmpadas fluorescentes, enquadradas como resíduos químicos perigosos do Grupo B. 
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Cabe à Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 

CGRSS do Instituto Pasteur, realizar a gestão do procedimento descrito e estabelecido com 

base nas legislações pertinentes e no sistema de gestão da qualidade da instituição, conforme 

NBR-17025. 

Além do POP, também foi necessário criar um outro instrumento de controle, 

vinculados ao mesmo, a ficha de controle de descarte de lâmpadas, onde a empresa contratada 

responsável de manutenção predial do Instituto Pasteur, realiza todos os registros para o 

acompanhamento mensal, contendo quantificação, data e local em que o resíduo foi gerado, 

identificação do colaborador responsável pelo procedimento e data de saída para o tratamento, 

possibilitando assim, a gestão do procedimento com total rastreabilidade. 

O processo de capacitação e melhoria contínua de todos os colaboradores 

envolvidos no processo tem se mostrado a maneira mais eficaz de formar uma cultura de 

segurança na instituição e fora dela, com conseqüente minimização dos riscos em geral. 

Manter institucionalmente um cronograma ativo de palestras e cursos 

envolvendo os colaboradores é uma garantia de respeito aos procedimentos instituídos. 

Auditorias internas também possibilitam a identificação das não 

conformidades, com objetivo de propor ações corretivas e revisões dos procedimentos 

operacionais, sempre buscando melhorias nos processos. 

Tendo em vista que observou-se neste estudo de caso a não padronização dos 

EPIs utilizados durante os procedimentos, propõe-se que seja definida a especificação mais 

adequada dos mesmos e que esta faça parte dos POPs. 

Considerando os riscos ergonômicos apontados, propõe-se a elaboração de um 

laudo ergonômico, elaborado conforme NR 17. 

 A médio e longo prazo, propõe-se que a instituição inicie investimentos no 

sentido de mudança gradativa da tecnologia de iluminação por outra alternativa mais 

sustentável. A tecnologia do diodo emissor de luz,  conhecido pela sigla em inglês LED, Light 

Emitting Diode, por exemplo, se utiliza de materiais químicos não pesados, não prejudicando 

desta forma o meio ambiente no seu descarte. Além disso, o LED não emite dióxido de 

carbono que é tão prejudicial ao nosso planeta, evitando-se o aquecimento global. 

Devido a sua eficiência em converter energia em luz, o LED consome menos 

energia do que as lâmpadas convencionais, otimizando os recursos naturais de geração de 

energia. 

Com a sua alta durabilidade o custo do investimento inicial se paga durante o 

tempo, além de ser um fator redutor na geração de resíduos.so 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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7 ESTUDO DE CASO 3: RESÍDUOS DO GRUPO D NO IP – SP 

 

 

O terceiro e último fluxo aborda o fluxo de resíduos do Grupo D – comuns, 

gerados no Instituto Pasteur, devidamente explicitados no Quadro 5, constante à página 39 

deste trabalho. 

Estes resíduos são compreendidos, como descrito anteriormente, por resíduos 

assemelhados aos domésticos, orgânicos e inorgânicos, porém observou-se neste estudo de 

caso que a instituição ainda não possui a segregação dos mesmos implantada. 

Mesmo assim, pelo que pode-se observar durante os levantamentos realizados 

para estudo de caso, a instituição pode ser considerada como um pequeno gerador deste grupo 

de resíduos, especialmente no que se refere aos resíduos orgânicos, uma vez que não há 

nenhuma espécie de preparo ou manipulação de alimentos no local, limitando-se apenas à um 

pequeno número de colaboradores que leva suas marmitas de casa e descartam as sobras 

destes alimentos. 

Neste estudo também elaborou-se uma planta com a representação gráfica do 

fluxo de descarte destes resíduos do Grupo – D, conforme figura 45 da pagina 65, o qual será 

tratado a seguir. 

 

 

7.1 O FLUXO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS DO GRUPO D NO IP - SP 
 
 
 

O fluxo de descarte dos resíduos do Grupo - D, gerados no Instituto Pasteur,  

apresenta os locais de geração deste grupo de resíduos pontuados em verde e indica através 

das linhas pontilhadas na mesma cor, o fluxo percorrido, para coleta, transporte, 

armazenamento interno e os locais de saída para tratamento e destino final dos mesmos. 

Na  figura 45 apresentada à seguir, nota-se que o armazenamento temporário 

dos resíduos do Grupo D – comuns, são basicamente em contêineres, sem abrigo edificado, 

dispostos em  local contíguo ao portão de acesso de veículos à Rua Maria Figueiredo, por 

onde os mesmos saem e são transportados para o tratamento e destino final. 
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O local do armazenamento interno temporário dos resíduos do Grupo – D, 

comuns, 

encontra-se devidamente representado na planta constante na figura 45 anterior, mostrando-se 

ao lado do portão de acesso de veículos para a rua Maria Figueiredo. 

Pode-se notar a inexistência de abrigo edificado, sendo que o armazenamento se dá 

em três contêineres de plástico rígido dispostos na área de estacionamento da instituição, 

sendo um deles, o de cor azul, com a capacidade de 1000 litros e os demais com capacidade 

de 700 litros, conforme apresentado pelas figuras 46 e 47 abaixo. 

 

 

 

 

 

                   Figura 46: Contêineres – Grupo D                                         Figura 47: 
Contêineres – Grupo D 
Fonte: Acervo próprio                                                            Fonte: Maria das Graças da Silva 
 

Os resíduos gerados deste grupo são retirados três vezes por dia dos diversos 

ambientes que compõem o instituto e ficam dispostos nestes contêineres até o final do dia, 

quando são retirados e dispostos no passeio público para coleta municipal. 

 

 

 

 
 

 

Figura 48: Contêineres – Grupo D                                         Figura 49: Contêineres  - Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                                           Fonte: Maria das Graças da Silva 

 

Por este motivo, muitas vezes os contêineres não suprem a demanda gerada, ficando 

acumulado resíduos fora dos contêineres durante o dia como é possível observar-se nas 

figuras 48 e 49 acima. 
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7.3 TRANSPORTE INTERNO DE RESÍDUOS DO GRUPO D 
 

 

Todo o procedimento de coleta dos pontos geradores e transporte interno é de 

responsabilidade da empresa terceirizada contratada para a limpeza da instituição, sendo que 

todos os colaboradores envolvidos são uniformizados e usam EPIs durante os procedimentos. 

Nota-se que o procedimento de transporte interno é todo manual como demonstrado 

nas figuras 50 e 51 abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50: Transporte Manual – Grupo D                  Figura 51: Transporte Manual – Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                               Fonte: Maria das Graças da Silva 
 

Nas figuras acima, observa-se que aproximadamente apenas 2/3 da capacidade do 

saco plástico preto de 100 litros usado para acondicionamento foi preenchida, contendo  os  

resíduos comuns gerados no edifício sede, ou seja, basicamente papéis da administração, 

porém já consegue-se observar a compensação postural utilizada pela colaboradora, 

denotando a dificuldade com a carga transportada manualmente.  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Transporte Manual – Grupo D                  Figura 53: Transporte Manual – Grupo D  
Fonte: Maria das Graças da Silva                               Fonte: Maria das Graças da Silva 
 

As figuras 52 e 53 mostram a colaboradora no percurso para o armazenamento 

temporário onde a postura compensatória dada a carga transportada é novamente notada, com 
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inclinação do pescoço, coluna, apoio do cotovelo na bacia para sustentação e quebra do 

punho. 

Na figura 54 abaixo, esses riscos ergonômicos ficam  evidenciados. A colaboradora 

tem que suportar a carga com apenas um dos braços, enquanto levanta a pesada tampa do 

contêiner com o outro braço, para poder suportar a carga num braço só e depositar o saco 

dentro deste, faz uma alavanca apoiando o cotovelo na bacia e sustenta  “quebrando” o pulso. 

 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Transporte Manual – Grupo D                        Figura 55: Pesagem – Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                                     Fonte: Maria das Graças da Silva 
 
 

Realizou-se a pesagem do saco de resíduos durante os levantamentos deste estudo de 

caso e, conforme figura 55, o peso médio de cada saco transportado manualmente é de 

aproximadamente 7kg, sendo que cada contêiner comporta uma media de 12 sacos destes 

internamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 56: Retirada Manual – Grupo D                      Figura 57: Retirada Manual – Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                               Fonte: Maria das Graças da Silva 

 

Como já dito, o procedimento de coleta interna é realizado três vezes ao dia e ao final 

do dia o funcionário tem que retirar um a um, como se vê às figuras 56 e 57, os sacos dos 

contêineres e mais uma vez transportá-los manualmente, depositá-los no passeio publico 

externo, para que seja realizada a coleta municipal. 



 

 

 
 
   68 

Esse procedimento é ainda mais desfavorecido para o trabalhador, pois jogar a 

carga para dentro do contêiner é bem mais fácil do que erguê-la e retirá-la, especialmente no 

caso dos últimos sacos no fundo do contêiner, como pode-se notar nas figuras 56 e 57 acima.  

A colaboradora tem que ficar nas pontas dos pés para alcançar a carga, como na 

figura 58 e praticamente “mergulha” dentro do contêiner de resíduos para alcançar e erguer os 

sacos cheios, retirá-los e levá-los para a coleta externa, como apresenta afigura 59. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Retirada Manual – Grupo D                       Figura 59: Retirada e Manual – Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                                Fonte: Maria das Graças da Silva 
 
 

Na figura 59 ainda nota-se a postura da cervical da trabalhadora, somado ao fato de a 

mesma ainda tem ficar suportando com o outro braço o peso da tampa do contêiner para que 

esta não caia sobre a sua cabeça. Os últimos sacos do contêiner, ou seja, os que ficam ao 

fundo exigem um esforço ainda maior da funcionária para serem retirados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Transporte Manual – Grupo D                  Figura 61: Transporte Manual – Grupo D 
Fonte: Maria das Graças da Silva                               Fonte: Maria das Graças da Silva 
 
 

Depois de retirados, eles são transportados manualmente mais uma vez, um a um,  

até a calçada externa da instituição. A figura 60 acima retrata este momento onde mais uma 

vez vê-se a postura compensatória do braço da funcionária à carga transportada. Na figura 61 

observa-se o saco depositado no passeio externo para a coleta externa municipal. 
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7.5 RISCOS OCUPACIONAIS POTENCIAIS IDENTIFICADOS - GRUPO D 
 

 

No estudo de caso 3 apresentado, identificou-se o potencial de problemas de 

saúde relacionados ao manejo manual de cargas como de lombalgias, cervicalgias, tendinites, 

LER e DORT , devido aos procedimentos utilizados no fluxo de descarte dos resíduos 

comuns do Grupo D do Instituto Pasteur. 

Notou-se que os EPIs usados pelos trabalhadores durante o processo não são 

padronizados, não dando a segurança de que são totalmente adequados aos riscos expostos. 

Também por notar-se que a cultura de segregação e descarte apropriado de 

resíduos não está completamente implantada na instituição, o trabalhador fica sujeito aos 

riscos de ferimentos ou contaminação biológica oriundas de descarte errôneos dos demais 

colaboradores envolvidos desde a geração de resíduos, tendo em vista a proximidade dos 

sacos plásticos em movimento aos membros do trabalhador responsável pelo transporte 

manual, como também a luva de borracha utilizada não ser suficiente para evitar ferimentos 

de objetos perfuro-cortantes  descartados inadequadamente. 

 

 

7.5 MÉTODOS E CONTROLE - GRUPO D 
 

 
Colocados os riscos ocupacionais potenciais identificados no processo e 

citados acima, considera-se de fundamental importância a elaboração de um POP, 

especificamente para o procedimento de descarte dos resíduos pertencentes à este Grupo – D. 

Também considera-se de fundamental importância que os EPIs adequados 

sejam especificados e estejam contemplados no referido POP para garantia da segurança do 

trabalhador.  

A elaboração de um laudo ergonômico do procedimento conforme estabelecido 

pela NR 17, fundamenta medidas específicas de prevenção. 

O investimento da instituição na capacitação continuada de todos os 

funcionários que prestam serviços na mesma e não só dos envolvidos no descarte, também é 

de fundamental importância para que a segurança e saúde de todos seja preservada, pois desde 

o primeiro momento de geração do resíduo, se esta cultura de descarte de resíduos adequada 

não estiver implantada em todos em todas as etapas do processo, os riscos estarão presentes 

para todos.  
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8 PROPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Este capítulo apresenta algumas proposições gerais, procurando fazer um 

paralelo entre as situações encontradas nos estudos de caso apresentados neste trabalho e o 

referencial teórico de normas e legislação pertinente ao objeto deste estudo. 

Espera-se contribuir com  algumas sugestões específicas para os problemas 

identificados nesta análise preliminar de riscos. 

Estas seguem abaixo, subdivididas em dois grupos, as com características de 

intervenção físicas e as funcionais. 

 

 
8.1 FÍSICAS  

 
 
 

Identificados os riscos apontados nos três estudos de caso apresentados sugere-

se algumas propostas básicas com vistas ao alcance dos objetivos colocados neste trabalho. 

Primeiramente, propõe-se algumas alternativas de investimento com referência  

a área física da instituição. Uma delas e já citada anteriormente,  é a de reforma com a 

construção de uma rampa específica para serviços, que permitiria o transporte de todos os 

tipos de resíduos através de carros coletores, sem ser por escadas, de forma adaptar melhor os 

procedimentos aos trabalhadores e com maior garantia de segurança e saúde. 

Num segundo momento, esta solução ainda poderia evoluir para a incorporação 

de mecanismos eletro-eletrônicos de tração que facilitasse o transporte de cargas ao 

trabalhador. 

Apesar de notadas a sinalizações recomendadas para risco biológico no local 

de armazenamento de resíduos do Grupo - A, lixeiras e sacos de acondicionamento, assim 

como também notadas as sinalizações de risco químico perigoso, nos contêineres de lâmpadas 

fluorescentes do Grupo – B, considera-se válido um investimento maior em sinalizações de 

segurança ao trabalhador no restante do instituto, atendendo a NR-26. 

A outra sugestão é de colocar os contêineres dos resíduos do Grupo – D em 

cabine edificada, contígua a cabine dos resíduos infectantes, de forma a centralizar o 

armazenamento de resíduos e utilizar a mesma saída para descarte, de forma a ter maior 

controle de acesso sobre os mesmos e tornando a área mais restrita aos riscos em geral. 
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Centralizando a localização de contêineres, também propõe-se que a área 

livre coberta de acesso de veículos pela a Alameda Santos seja provida com a instalação de 

lavadores de pressão e destinada especificamente a lavagem e desinfecção dos contêineres e 

carros coletores de resíduos, com coleta adequada por rede de esgoto canalizada e caixa de 

tratamento para as águas residuais provenientes desata lavagens.  

Considerando que a altura dos contêineres de 1000 litros utilizados no 

armazenamento temporário de resíduos demanda uma postura de esforço dos trabalhadores, 

sugere-se a colocação de pallets plásticos sobre o piso de acesso do trabalhador, 

possibilitando que o mesmo permaneça num nível acima ao do contêiner, facilitando esse 

movimento de deposição e retirada dos sacos para o mesmo, além de permitir a remoção, 

lavagem e descontaminação destes sempre que necessário. 

Sobre este aspecto também é válida a pesquisa constante de novas tecnologias 

e produtos que o mercado oferece ou ainda abertos ao desenvolvimento de produtos 

específicos que atendam as necessidades particulares de cada caso. 

 

É importante que a instituição esteja sempre aberta a rever métodos, 

procedimentos  e instrumentos que contemplem a melhoria dos processos.  

As figuras 62 e 63 abaixo, apresentam um modelo de caçamba com abertura 

frontal que atenderiam a deposição dos resíduos inorgânicos comuns do Grupo – D e são 

apenas um exemplo de como uma pesquisa pode representar melhorias efetivas nos processos. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 62: Caçamba com Abertura Frontal              Figura 63: Caçamba com Abertura Frontal  
Fonte: Vander Ribeiro                                              Fonte: Vander Ribeiro 
 
 

 Neste caso, seria necessário que a cultura e  a prática da segregação dos 

resíduos orgânicos e inorgânicos dentre os comuns, estivesse implantada na instituição. 
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Na verdade, não só por este motivo, mas sim pelo conceito geral de 

sustentabilidade contido na gestão resíduos que  trata da redução e reciclagem dos mesmos, 

julga-se premente que a mesma seja implantada no instituto. 

           
 

8.2 FUNCIONAIS  
 

 

De ordem funcional e complementando as medidas acima, ressalta-se mais 

uma vez, quanto à necessidade do investimento constante na capacitação continua para 

garantia dos procedimentos implantados. 

Lembrar que a maioria dos procedimentos envolvidos no processo de gestão de 

resíduos ficam a cargo de empresas terceirizadas contratadas, seja de manutenção ou de 

limpeza, salienta ainda mais a necessidade de que esse fato se dê permanentemente de forma 

continuada, uma vez que a alta rotatividade de funcionários é característica destas empresas, 

face às leis de mercado. 

A importância de se ter implantados procedimentos operacionais padrão para 

todos os grupos de resíduos, dentro do sistema de gestão da qualidade e que os mesmos 

estejam sendo constantemente sendo avaliados prevendo ações corretivas e visando a 

melhoria contínua. 

Outro ponto de fundamental importância, já que nada existe neste sentido, é 

quanto a necessidade de formação um núcleo especializado de engenharia e em medicina do 

trabalho, próprio do Instituto Pasteur, com as atribuições voltadas à saúde e segurança do 

trabalhador conforma estabelecido pela NR-4, promovendo assim  que as demais normas 

regulamentadoras  com uma normas regulamentadoras de interface com à questão fossem 

efetivamente implantadas  na instituição. 

Esse investimento seria o primeiro passo de outras obrigatoriedades a serem 

cumpridas e não encontradas nos estudos de caso apresentados por este trabalho.  

Pode-se citar que não foi encontrada nenhuma notificação de acidentes 

ocupacionais ou registros dos mesmo, apesar de ter se ouvido extra oficialmente de que eles 

ocorrem. 

Também faz-se obrigatória a elaboração do PPRA e do PCMSO da instituição, 

conforme as NR07 e 09, respectivamente. 
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As propostas físicas apresentadas anteriormente visam atender também os 

quesitos colocados pelas NRs 08, 15 e 17. 

Ainda no que refere-se à NR-17, ergonomia, propõe-se o estudo organizacional 

de alternância de turnos e procedimentos no transporte manual de cargas, propiciando 

minimização dos efeitos dos movimentos repetitivos sobre os mesmos. 

Recomenda-se também a capacitação de todos os colaboradores envolvidos nos 

processos quanto às técnicas ergonômicas de levantamento manual de cargas e sensibilização 

quanto aos riscos à saúde e doenças ocupacionais relacionadas ao levantamento manual de 

cargas. 

A elaboração dos laudo ergonômicos, em atendimento a NR 17 , conforme já 

dito anteriormente, fundamenta medidas de prevenção dos riscos envolvidos. 

A implantação de pausas diárias nas rotinas de trabalho para ginástica laboral 

para todos os colaboradores envolvidos no processo, proporcionam alivio das tensões e 

esforços nas articulações, reduzindo a incidência de doenças ocupacionais e lesões de esforços 

repetitivos e desta forma diminuindo o número de afastamentos dos empregados na 

instituição.  

Além dos benefícios físicos, a prática voluntária da ginástica laboral 

proporciona ganhos psicológicos, diminuição do estresse e aumento no poder de 

concentração, motivação e moral dos trabalhadores, além de elevar a produtividade. 

Por fim, lembra-se da necessidade de investimento em EPIs adequados à cada 

etapa dos processos, conforme NR6 e NR32, efetivando de fato o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, preconizado por esta última. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se assim que, urge a necessidade de formação de um núcleo 

especializado em segurança do trabalho na instituição objeto deste estudo, para atuação 

contínua dentro da mesma. 

O proposto estabelecimento de procedimentos operacionais padrão, para cada 

classe de resíduo gerado, é necessário porém acredita-se que a  garantia de eficácia dos 

mesmos, vem do processo de sensibilização da alta gestão e de todos os demais 

colaboradores, com o efetivo investimento, de forma continuada, na formação de uma cultura 

institucional de segurança voltada à saúde do trabalhador e preservação do meio ambiente, 

formando além de profissionais conscientes, cidadãos universalmente compromissados.  

                         O investimento na área física e demais investimentos necessários, são uma 

conseqüência desta cultura implantada, ratificando uma gestão integrada de qualidade, 

resíduos, biossegurança, saúde e meio ambiente. 

Há que se falar da importância na implantação de instrumentos de informação e 

registros de todas as ocorrências relacionadas a acidentes ou doenças ocupacionais na 

instituição, pois as medidas de prevenção e controle dependem destas informações, 

salientando que nexos causais só podem ser estabelecidos mediante a dados epidemiológicos.  

Finalmente, vale dizer que espera-se com este trabalho, muito além do simples 

cumprimento das normas e legislações vigentes aqui dispostas, contribuir positivamente com 

o Instituto Pasteur de São Paulo, para que esta reflexão seja um ponto de partida para que uma 

instituição pública, tradicionalmente consagrada pelo seu trabalho na área científica e da 

saúde pública, como ele é, esteja também à frente, no que se refere à promoção e preservação 

da saúde e segurança de seus trabalhadores, destacando a sua referência de excelência em 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
   75 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 12807:1993: 
Resíduos de Serviço de Saúde – Terminologia, Rio de Janeiro, 1993.  
 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 12808:1993: 
Resíduos de Serviço de Saúde – Classificação, Rio de Janeiro, 1993. 

 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 12809:1993. 
Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde – Procedimento. Rio de Janeiro, 1993. 
 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 12810:1993. 
Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde – Procedimento, Rio de Janeiro, 1993. 
 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 13853:1997: 
30/05/1997 Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde Perfurantes ou Cortantes - 
Requisitos e Métodos de Ensaio, Rio de Janeiro, 1997. 
 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 7503:2008 
Versão Corrigida 2:2009, Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e 
envelope - Características, dimensões e preenchimento. ABNT - Rio de Janeiro, 2008. 
 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR ISO/IEC 17025 
Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 
2001. 
 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 9191 
Sacos Plásticos para Acondicionamento de lixo: Requisitos e métodos de ensaio. Rio de 
Janeiro, 2002. 
 
AN, H.; ENGLEHARDT, J.; FLEMING, L. & BEAN, J., 1999. Occupational health and 
safety amongst municipal solid waste workers in Florida. Waste Management & 
Research, 17:369-377. 

ASSAF, Décio Luiz, Apostila de Ergonomia, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.  

BIDONE, F. R. A.; POVINELLI, J. Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos. São Carlos: 
EESS/USP, 1999. 120p. 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONAMA. Resolução n. 358 
de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos serviços de saúde 
e dá outras providências. Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF,  
04 maio 2005.p.63. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal, 1988.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Manual de 
Gerenciamento de Resíduos Químicos de Serviços de Saúde. Normas e manuais técnicos. 
182p. Brasília. Ed. Anvisa. 2006.  
 



 

 

 
 
   76 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA, 
Resolução RDC N.º 33, de 25 de fevereiro de 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da União 2003; 5 mar. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde.Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA, 
Resolução RDC N.º 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos de serviços de saúde. 
Diário Oficial da União 2002; 5 mar. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC No. 306 de 
07 de dezembro de 2004.  Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos  de serviços de saúde. DOU de 10/12/04.  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 33, de 29 de 
Dezembro de 1994. NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de segurança e em 
Medicina do trabalho - SESMT. DOU de 27/10/83. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 25, de 29 de 
Outubro de 2001. NR 06 – Equipamento de Proteção Individual - EPI . DOU de 17/10/01. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 24, de 29 de 
Dezembro de 1994. NR 07 – Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO. DOU 
de 30/12/94. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 12, de 06 de 
Junho de 1983. NR 08 – Edificações. DOU de 14/06/83. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 25, de 29 de 
Dezembro de 1994. NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. DOU 
de 30/12/94. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTB Nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras NR do Capítulo V, Título II, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. NR 15 - 
Atividades e Operações Insalubres. 1978. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 3.751, de 23 de 
Novembro de 1999. NR 17 – Ergonomia. DOU de 26/11/90. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria GM N.º 3.214 , de 08 de 
Junho de 1978. NR 26 – Sinalização de Segurança. DOU de 08/07/78. Portaria SIT N.º 229 , 
de 24 de Maio de 2011. DOU de 27/05/11 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria MTE N.º 485, de 11 de 
Novembro de 2005. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. DOU 
de 16/11/05 – Seção 1. 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. CETESB. São 
Paulo. Norma Técnica P 4.262: Gerenciamento de Resíduos Químicos Provenientes de 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde : procedimento, 2003.  
 



 

 

 
 
   77 

DIAZ, L. F.; SAVAGE, G. M. & EGGERTH, L. L., 1997. Managing solid wastes in 
developing countries. Wastes Management, 10:43-45. 
 

FERREIRA, J.A. ; ANJOS, L.A.  
Aspectos de saúde coletiva e ocupacional associados à gestão dos resíduos sólidos 
municipais , VOL. 5, Num.7, 2009. 
 
FINOCCHIAO, José, ASSAF, Décio Luiz, Manual de Prevenção das Lombalgias, Editora 
Lex, 1978. 
 
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Norma - NEA 76. Embalagem e 
Acondicionamento – Embalagem para lâmpadas fluorescentes com vapor de mercúrio -
(2008). 
 
LIDA, Itiro – Ergonomia: Projeto e Produção, 2ª. Edição, São Paulo: Editora Edgard 
Blücher, 2005 
 
NAIME, Roberto; SARTOR, Ivone; GARCIA, Ana Cristina  
Uma Abordagem sobre a Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, Revista Espaço para a 
Saúde, Londrina, v. 5,n.2, p.17-27,  jun.2004, http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude .  
 
POSENATO , L .Garcia , ZANETTI B. G. – RAMOS  
Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: uma questão de biossegurança. 
CAD Saúde Pública 2004; ARTIGO ARTICLE 20: 744 -52. 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/11.pdf  
 
QUEIROZ, R. O., Gestão Integrada em Biossegurança – Um Programa para o Centro de 
Pesquisas René Rachou, Escola Nacional de Saúde Pública Fundação Oswaldo Cruz 
Mestrado Profissional em Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde. 
http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/queirozrom.pdf . 
 
SÃO PAULO, Governo do Estado, Decreto nº 27.163/87, Altera o Decreto nº 27.041, de 29 
de maio de 1987, que dispõe sobre doação de materiais inservíveis ao Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo, de 10 de julho de 1987. 
 
SÃO PAULO, Governo do Estado, Decreto nº 27.041/87, Dispõe sobre doação de materiais 
inservíveis ao Fundo Social de Solidariedade  do Estado de São Paulo, de 29 de maio de 
1987. 
 
SÃO PAULO, Secretaria de Estado da Saúde, Resolução SS-a 5, Institui nas unidades da 
Secretária de Estado da Saúde a Comissão de Saúde do Trabalhador COMSAT, de 
16/01/2006. 
 
SÃO PAULO, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria do meio Ambiente, Resolução 
SS/SMA/SJDC-SP-1, Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento 
técnico sobre Resíduos de Serviços de Saúde Animal – R.S.S.A., de 15/017/2004  
 
SISINNO, C.L.S.; MOREIRA, J.C., Ecoeficiência: um instrumento para a redução da 
geração de resíduos e desperdícios em estabelecimentos de saúde, CAD. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, 21(6):1893-1900, Nov-dez, 2005., http://www.scien tiaplena.org.br. 
 

http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/11.pdf
http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/queirozrom.pdf
http://www.scientiaplena.org.br/


 

 

 
 
   78 

TEIXEIRA, L. A.; SANDOVAL, M. R. C. e TAKAOKA, N. Y. ‘Instituto Pasteur de 
São Paulo: cem anos de combate à raiva’. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, vol. 
11(3): 751-66, set. - dez. 2004. 
                                                                                                                                                                  
WEERDMEESTER B. e DUL, J. – Ergonomia Prática, Editora Edgard Blücher Ltda, 1995, 
3ª. Reimpressão 
 

http://maps.google.com.br/maps?client=safari&rls=en&q=insituto+pasteur+avenida+paulista
+393&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-BR&sa=N&tab=wl, acesso em 
03/10/2012. 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Placa_pasteur.jpg, acesso em 03/10/2012. 
 
 
http://blog.brenosiviero.com.br/?p=1418, acesso em 03/10/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com.br/maps?client=safari&rls=en&q=insituto+pasteur+avenida+paulista+393&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-BR&sa=N&tab=wl
http://maps.google.com.br/maps?client=safari&rls=en&q=insituto+pasteur+avenida+paulista+393&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-BR&sa=N&tab=wl
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Placa_pasteur.jpg
http://blog.brenosiviero.com.br/?p=1418


 

 

 
 
   79 
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