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CRONOGRAMA   2015

Ação Principal Ações Específicas
2014

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Definir local para sala de utilidades por andar

Retirar dos entulhos e planificação da área

Pavimentar a área  

Solicitar terreno para o novo abrigo

Solicitar placas para a devida sinalização do local

Solicitar ao DMSG o fechamento

Reestruturação dos locais 
para o armazenamento 
interno dos resíduos

Reestruturação dos locais 
para o armazenamento 
externo dos resíduos

Construir novo abrigo externo de resíduos com 
três divisões (1ª: grupo A e E; 2ª: grupo B; 3ª: 
grupo D) que comporte um volume referente à 
três dias, com ligação a rede de esgoto e local 
destinado à limpeza dos contentores

Reformar provisoriamente o abrigo existente 
separando o Grupo B

Cercar a área e realocar funcionários para 
segurança do local

Fechamento das várias 
aberturas nos locais por onde 
passam as tubulações
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Fazer solicitação da compra de materiais    

Padronização do símbolo de 
identificação das lixeiras

Levantar quantidade, estado de conservação e 
tamanho das lixeiras em todos os setores do 
hospital

Adequar a distribuição conforme a necessidade 
de cada área geradora

Elaborar etiquetas  conjuntamente com o setor 
de sinalização do HU para cada classe de 
resíduos

Padronização de etiquetas de 
identificação para resíduo 
biológica grupo A3 peça 
anatômica

Elaborar etiquetas  conjuntamente com  a 
imprensa universitária para identificar os 
recipientes com resíduo do grupo A3

Padronização de etiquetas de 
identificação para resíduo 
químico

Elaborar etiquetas  conjuntamente com  a 
imprensa universitária para identificar os 
recipientes com resíduo químico

Padronização de sacos de lixo 
na cor vermelha e laranja

Providenciar a compra de sacos da cor vermelha 
e laranja

Padronização de etiquetas de 
identificação para os sacos de 
lixos e caixas de 
perfurocortantes

Elaborar etiquetas conjuntamente com a 
imprensa universitária para identificar os 
recipientes com resíduos biológicos e comum
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Coleta interna

Estabelecer horário de coleta noturna          

Fiscalizar o uso de EPIs

Coleta externa

Transporte interno

Transporte externo

Ações de redução

Estabelecer horários distintos de coleta do 
resíduo infectante e comum

Processo dependente das Empresas 
terceirizadas, ver item 'Empresas Terceirizadas'

Transportar primeiro o resíduo comum e depois 
o infectante

Utilizar carrinhos ou contentores para o 
transporte 

Adequar o carro de transporte com o tamanho 
dos contentores de resíduos

Adequar os horários de transporte externo com 
a coleta interna

Estimular a segregação através de educação 
continuada

Promover a compostagem do resíduos de 
jardinagem e marcenaria, juntamente com os 
resíduos da cozinha

Instaurar a logística reversa para materiais cujos 
processos de reversão já são de senso comum

Promover campanhas de sensibilização para 
redução de consumo de papel A4 e copos 
descartáveis
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Designar responsável técnico

Monitoramento do sistema 
de gerenciamento

Pesagem dos resíduos: orgânico, comum, 
infectante e reciclável

Pesagem do montante de resíduos 
descaracterizados pela autoclave

Monitorar em um intervalo de 3 meses a 
distribuição de lixeiras

Atualizar o plano de acordo 
com a realidade do 
gerenciamento

Elaborar fluxogramas de todos os resíduos 
gerados por unidade 

Mapear os setores que geram resíduos químicos 
e realizam tratamento interno

Providenciar o fechamento das aberturas das 
bancadas no setor da pediatria para descarte de 
resíduos

Levantar quais os tipos de resíduos que 
necessitam de autoclavagem e a respectiva 
unidade geradora

Elaborar os POPs de todas as unidades 
assistenciais e setores

Apresentar os POPs nos referidos setores e 
orientar quanto ao manuseio dos resíduos

Providenciar o correto 
descarte de peças anatômicas 
humanas

Verificar a possibilidade de a Proactiva dar o 
devido destino às peças anatômicas
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Agilizar o andamento dos pedidos

Criar grupo de Trabalho Discussão sobre o PGRSS

Acompanhar as visitas

Empresas reciclagem Definir destino resíduo reciclável

Promover capacitação obrigatória

Esclarecer dúvidas in locu acerca da segregação 

Acompanhar a solicitação de 
compras

Estabelecer cronograma anual 
de visitas da empresa de 
desinsetização

Verificar se todos os 
funcionários estão vacinados

Exigir da empresa relatório mensal com  dados 
de vacinação dos funcionários

Rever os contratos vigentes 
das empresas terceirizadas

Adequar o serviço prestado às necessidades 
técnicas do HU

Levantar outras empresas que 
prestam serviço informal na 
coleta de resíduos químicos, 
eletroeletrônicos, pilhas

Fazer constar no PGRSS todas as empresas que 
coletam resíduos; 

Contatar todas as empresas para formalizar os 
contratos; 

Requerer às empresas o alvará sanitário e 
licença ambiental

Capacitar as chefias de 
enfermagem
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Elaboração e distribuição de folders educativos

Promover programa de 
capacitação continuada a 
todos os demais setores 
geradores

Capacitar de forma continuada todos os 
profissionais envolvidos no gerenciamento de 
resíduos

Orientar os usuários e Adservi sobre a 
necessidade de manter as copas limpas 

Levantar diariamente 
incidência de pragas no HU

Manter medidas preventivas diárias 
especialmente quanto a formigas, ratos, piolho 
de pombo e baratas

Acompanhar visita da 
empresa responsável pelo 
combate às pragas

Direcionar pontos de ocorrência e garantir o 
cumprimento das atividades descritas no 
contrato

Rever o contrato com a 
empresa e agendar visitas 
mais frequentes

Estudar a frequência de visitas da empresa de 
acordo com a incidência de pragas

Designar funcionário do HU 
para realizar desinsetização e 
desratização esporádica

Aplicar produtos nos locais de aparecimento 
intermitente das pragas
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