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 Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, IBGE (2000), nos últimos 10 anos a 

população brasileira cresceu 16,8%, enquanto que, 

simultaneamente, a geração de resíduos cresceu 

48%. 

 

 Conforme dados da Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET), no Brasil existem aproximadamente 

37,1 milhões de cães e 21,3 milhões de gatos 

(ABINPET, 2013).  

 



O Brasil é a 4º maior nação do mundo em 

população total de animais de estimação (pets) e a 

2º em cães e gatos.  

 

 Segundo a ABINPET (2013), em 2012 o setor faturou 

R$ 14,2 bilhões, crescimento de 16,4% na 

comparação com o ano anterior. Desse total, 68,5% 

(R$ 9,72 bilhões) é representado pelo segmento de 

alimentação para animais. 



Década de 90 - (CONAMA) 006/91 - correta gestão 

dos RSS, desobrigando a incineração ou qualquer 

outro tratamento de queima dos RSS. 

 

Delega a competência aos órgãos estaduais de 

meio ambiente para normatizar procedimentos 

referentes ao licenciamento ambiental do sistema 

de coleta, transporte, acondicionamento e 

disposição final dos RSS.  

 



 

 CONAMA 005/1993, tornou-se obrigatório que as 

empresas geradoras de RSS elaborassem seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos (PGR). 

 

 A Lei 9.782/1999, atribuiu à ANVISA a competência 

legal de “proteger e promover a saúde da 

população, garantindo a segurança sanitária de 

produtos e serviços, e participando da construção 

de seu acesso”;  



 ANVISA 33/2003 - metodologia de manejo interno 

de RSS, considerando os riscos envolvidos para 

quem manuseia, para a saúde das pessoas e para o 

meio ambiente. 

 

 ANVISA 306/2004 trata do gerenciamento interno 

dos RSS  

 

 CONAMA 358/2005 dispõe sobre o gerenciamento 

externo dos RSS.  

 



 

 A implantação do PGRSS faz com que esses 

resíduos, ou parte deles, uma vez segregados pelos 

usuários, sejam destinadas corretamente, 

conforme a classificação.  

 

O PGRSS envolve toda a empresa e profissionais do 

setor em um processo que visa a uma destinação 

correta de todos os resíduos gerados dentro da 

empresa.  

 



 No sentido de entender a importância dos RSS, pode-se 
verificar que a sua geração é bem pequena (menos de 
3%) quando comparada com os demais resíduos, mas o 
potencial de risco para as pessoas e para o meio 
ambiente é muito alto, por isso da sua relevância 
(BRASIL, 2006). 

 

 Para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo 
de resíduos, seja o pessoal ligado à assistência médica 
ou médico-veterinário; seja o pessoal ligado ao setor de 
limpeza e manutenção;  

 

 Para o meio ambiente, como decorrência da destinação 
inadequada de qualquer tipo de resíduo, alterando as 
características do meio. 

 



 RDC ANVISA 306/04 e a Resolução CONAMA 358/05, 

os RSS são classificados em cinco grupos:  

 

 A (Resíduos com Risco Biológico);  

 B (Resíduos com Risco Químico);  

 C (Resíduos com Risco Radiológico);  

D (Resíduos Comuns);  

 E (Resíduos Perfuro cortantes ou Escarificante). 



 A implantação do PGRSS  

 

 todos os departamentos e/ou setores da empresa, 

 

 ser estruturadas todas as etapas de planejamento 

e implantação dos procedimentos necessários, 

 

 realização constante de capacitação dos 

profissionais envolvidos em todas as etapas do 

processo. 

 



 ser monitoradas dentro e fora da organização,  

 

 fornecedores, terceirizados, agregados; 

 

 as etapas dos processos internos, 

 

 encerrando-se  com a destinação final destes RSS. 

 



 Segregação;  

 Acondicionamento;  

 Identificação;  

 Coleta e Transporte Interno;  

 Armazenamento Temporário;  

 Tratamento (quando necessário);  

 Armazenamento Externo;  

 Coleta e Transporte Externo;  

Disposição Final. 

 



Manual de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço 

de Saúde (MGRSS 

 

 “o descarte inadequado destes RSS tem produzido 

passivos ambientais capazes de colocar em risco e 

comprometer os recursos naturais e a qualidade 

de vida das atuais e futuras gerações” (BRASIL, 

2006). 































De acordo com o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Minas 

Gerais (CRMV-MG) em sua Resolução 

345/2011 que aprova Normas de Orientação 

Técnico-profissional para o exercício da 

Responsabilidade Técnica no Estado de Minas 

Gerais, resolve nesta Resolução, em seu 

Artigo 10, letra g: “Inteirar-se da legislação 

ambiental, orientando sobre a adoção de 

medidas preventivas e/ou reparadoras a 

possíveis danos ao meio ambiente” (MINAS 

GERAIS, 2011). 

 







 ANVISA 306/2004,  

 

 as orientações relacionadas ao manejo devem 

possibilitar a capacitação dos colaboradores, desde 

a sua contratação (utilização de técnicas de 

integração),  

 os quais devem ser mantidos em treinamentos 

periódicos em relação ao PGRSS, aos símbolos, 

expressões e padrões de cores, o que se aplica a 

todos os colaboradores da empresa. 

 



 Como sugestão do trabalho, na questão de recursos 

humanos, o modelo de contratação deve ser 

revisto e incorporado ao recrutamento e seleção, 

mediante um diagnóstico sobre como o futuro 

colaborador pensa sobre as questões ambientais, 

pois esse fator, juntamente com o seu carinho com 

os pets, representará uma composição desejada na 

sua contratação. 
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