
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES

BOAS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE



O que é o novo coronavírus?  Qual a sua importância? 

No fim de 2019 o novo coronavirus foi descoberto como agente causador de uma série de casos 

de pneumonia em uma cidade da China e desde então se espalhou por todo mundo inclusive no 

Brasil. O que se sabe no momento é que a prevenção do contágio é essencial. 



Quais as principais formas de transmissão do coronavírus?
Como acontece a contaminação?

A transmissão do coronavirus entre humanos ocorre principalmente por meio de gotículas 
respiratórias, por tosse e espirros, oriundas de pacientes doentes e sintomáticos, mas de 
pessoas também que não estão manifestando a doença podem também transmiti-la por isso é 
importante que todos tenham cuidado. São os indivíduos chamados assintomáticos.



A transmissão do coronavírus entre 
humanos ocorre principalmente por 
meio de gotículas respiratórias 
oriundas de pacientes doentes e 
sintomáticos, mas pessoas também 
que não estão manifestando a 
doença podem também transmiti-la 
por isso é importante que todos 
tenham cuidado.



• São aqueles oriundos de todos os serviços cujas atividades estejam 
relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal.

O QUE SÃO RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?

Qual a importância de rever o gerenciamento 
em tempos de pandemia? 

• Definem-se como geradores de Resíduos de Serviços de Saúde todos 
os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à 
saúde humana ou animal. O Gerador de resíduos é responsável pelo 
seu correto acondicionamento, segregação, abrigo e encaminhamento 
à destinação adequada.

Fonte: ANVISA, 2018



GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

RESOLUÇÃO – RDC N° 222, de 28 de março de 2018
Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde



Conjunto de procedimentos com o objetivo de minimizar a geração de 
resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, visando à proteção 
dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e do meio ambiente.    

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

Fonte: ANVISA, 2018



MANEJO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

Segregação, acondicionamento 
e identificação 

Coleta e transporte interno

Armazenamento temporário e 
externo

Coleta e transporte externo

Destinação final



SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO:

• Acondicionamento: ato de embalar os 

resíduos segregados em sacos ou 

recipientes que evitem vazamentos, e 

quando couber, sejam resistentes às ações 

de punctura, ruptura e tombamento, e que 

sejam adequados física e quimicamente ao 

conteúdo acondicionado; observar 

sempre a classificação do resíduos e o 

container/coletor adequado assim como 

a capacidade de volume destes.
Fonte:(revistahosp.com.br)Fonte: ANVISA, 2018



ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

• É proibido o esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos

O novo coronavírus está enquadrado como agente 
biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de 
Risco dos Agentes Biológicos do Ministério da Saúde, 
sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado 
risco para a comunidade.

Os resíduos provenientes da assistência a pacientes 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus (COVID-19) devem ser enquadrados na 
categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222/18.



ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

Os resíduos devem ser acondicionados em sacos 
vermelhos, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez 
a cada 48 horas, independentemente do volume e 
identificados pelo símbolo de substância infectante.

De acordo com a RDC 222, o saco vermelho pode ser 
substituído pelo saco branco leitoso sempre que as 
regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito 
Federal exigirem o tratamento indiscriminado de todos 
os RSS do Grupo A, exceto Grupo A5.



ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

• Os sacos contendo Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) do grupo A de 
fácil putrefação devem ser substituídos 
no máximo a cada 24 horas, 
independentemente do volume.



COLETA E TRANSPORTE INTERNO 

Coleta e Transporte Interno: remoção dos resíduos de serviços de saúde 
dos pontos de geração até o abrigo temporário ou o abrigo externo.

• Recipientes para transporte interno:

 constituídos de material rígido

 lavável e impermeável

 tampa articulada ao próprio corpo 

do equipamento

 cantos e bordas arredondados

 providos de rodas revestidas de 

material que reduza o ruído



TRANSPORTE INTERNO DE RESÍDUOS

• É o translado dos resíduos dos pontos de 

geração até o abrigo temporário ou o 

abrigo externo

• O transporte interno dos RSS deve ser 

realizado atendendo a rota e a horários 

previamente definidos, em coletores 

devidamente identificados.

Fonte: ANVISA, 2018



Fonte: ANVISA, 2018

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

Armazenamento temporário: guarda temporária dos 
coletores de resíduos de serviços de saúde, em 
ambiente próximo aos pontos de geração, visando 
agilizar a coleta no interior das instalações e otimizar 
o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto 
destinado à apresentação para coleta externa.

Abrigo temporário: ambiente no qual ocorre o 
armazenamento temporário dos coletores de resíduos; 



ARMAZENAMENTO EXTERNO

• Guarda dos coletores de resíduos 
em ambiente exclusivo, com acesso 
facilitado para a coleta externa

• Obrigatório manter os sacos 
acondicionados dentro de coletores 
com a tampa fechada

Fonte: ANVISA, 2018



ABRIGO EXTERNO

Ambiente no qual ocorre o armazenamento externo dos coletores de resíduos

FONTE: http://www.resol.com.br/cartilha11/gerenciamento_etapas.php

• Possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas para a rede de 
esgoto, com ralo sifonado com tampa

• Possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber
• Possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza dos coletores 

utilizados 



COLETA E TRANSPORTE EXTERNO

• Os veículos de transporte externo
dos RSS não podem ser dotados de
sistema de compactação ou outro
sistema que danifique os sacos
contendo os RSS, exceto para os
RSS do Grupo D.

• O transporte externo de rejeitos
radioativos, deve seguir normas
específicas, caso existam e as
normas da CNEN.

FONTE: http://www.mbengenharia.com



MANIFESTO DE RESÍDUOS

• O MTR é gerado através de um sistema 
totalmente online, no qual o 
requerente/usuário faz o seu cadastro e, 
em seguida, insere as informações 
sobre os resíduos que transporta.

• A nova regulamentação, que estabelece 
a metodologia e que substitui a DZ-
1310, é a Norma Operacional para o 
Sistema Online de Manifesto de 
Transporte de Resíduos – NOP Inea
35 - Sistema MTR, aprovada pela 
Resolução Conema Nº 79



AGENTES BIOLÓGICOS

• Agentes biológicos: microrganismos capazes ou não de originar algum tipo de infecção, 

alergia ou toxicidade no corpo humano ou animal, tais como: bactérias, fungos, vírus, clamídias, 

riquétsias, micoplasmas, parasitas e outros agentes, linhagens celulares, príons e toxinas.



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Resíduos de serviços de Saúde do Grupo A: O coronavírus pode ser enquadrado 
como agente biológico classe 3. Portanto todos os resíduos de pacientes positivos ou 
suspeitos de COVID-19 devem ser enquadrados na categoria A1.

Resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos.

Resíduos de serviços de saúde do Grupo C: rejeitos radioativos.

Resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos que não apresentam risco 
biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares.

Resíduos de serviços de saúde do Grupo E: São os resíduos perfurocortantes ou 
escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas 
inutilizadas, 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).

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS

Biológicos
Grupo A

Químicos
Grupo B

Comuns
Grupo D

Radioativos
Grupo C

Perfurocortantes
Grupo E



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS

Resíduos de serviços de Saúde do Grupo A

• O coronavírus pode ser enquadrado como agente 
biológico classe 3

• Portanto todos os resíduos de pacientes positivos ou 
suspeitos de COVID-19 devem ser enquadrados na 
categoria A1



Resíduos de serviços de saúde do Grupo B

• Resíduos contendo produtos químicos

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS



Resíduos de serviços de saúde do Grupo C

• Rejeitos radioativos

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS

Resíduos de serviços de saúde do Grupo D

• Resíduos que não apresentam risco 
biológico, químico ou radiológico à saúde 
ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares.

Fonte: ANVISA, 2018



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ÁREAS DE 
PACIENTES COM COVID-19 OU SUSPEITOS

Resíduos de serviços de saúde do Grupo E

• São os resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses 
bucais metálicas inutilizadas, 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).



USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

LUVAS: As mãos dos profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies devem ser lavadas antes e após o uso de luvas. Após a utilização, as luvas devem ser 
lavadas e desinfetadas. Quando estiver com luvas não se deve tocar em maçanetas, portas, telefones, botões de elevadores e outros locais. Ao usar luvas deve-se 
segurá-las pelo lado interno, calçando sem tocar na face externa. Ao retirá-las, deve-se segurá-las pela face externa sem tocar a pele.

Luvas de borracha:

• Possibilidade de respingos
de material biológico ou produtos 
químicos em mucosas do nariz 
e boca

• O profissional que entrar em quarto de 
paciente com patologias de 
transmissão respiratória por gotículas

• Ambientes com odor fétido
• Limpeza e desinfecção de superfícies 

em áreas de construção e reformas

beagaembalagem.com.br Fonte: arican.com.br

Máscaras:

Fonte: ANVISA, 2018

• Luvas de cor escura: usadas na limpeza e 
desinfecção de superfícies onde a 
sujidade é maior (pisos; banheiro; 
lixeiras; janelas)

• Luvas de cor clara: usadas na limpeza e 
desinfecção de mobiliários (camas, 
mesas, cadeiras, paredes, lavatórios/pias)



USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

• Utilizar durante o preparo de 
diluição não-automática dos 
produtos e durante a limpeza de 
áreas que estejam localizadas acima 
do nível da cabeça, e que tenham 
risco de respingos, poeira ou 
impacto de partículas

• Lavados e desinfetados após o uso

Óculos de proteção ou face shield:

• Material impermeável, com cano 
alto e de solado antiderrapante

• Proteção dos pés e parte das 
pernas durante atividades com 
água e produtos químicos e, 
ainda, para evitar quedas

Botas:

Fonte: ANVISA, 2018 Fonte: ANVISA, 2018



USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

• Durante todo o período de trabalho, 
exceto quando for necessário o uso 
da bota

Sapatos:

• Execução de procedimentos 
que possam provocar 
contaminação da roupa com 
sangue e fluidos corpóreos e 
produtos químicos ou 
contaminados

• Impermeável, por cima do 
uniforme. Pode ser processado 
pela lavanderia após 
realização do procedimento de 
limpeza e desinfecção

Avental:

Fonte: ANVISA, 2018
Fonte: ANVISA, 2018



USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

• Em áreas especiais nas quais são 
exigidas a paramentação completa por 
parte dos profissionais da instituição

• Nas demais áreas, manter cabelos 
presos ou curtos

• Os profissionais do sexo masculino 
devem manter a barba devidamente 
aparada e higienizada

Gorro:

Fonte: higtop.com.br/conheca-as-boas-praticas-que-o-profissional-de-limpeza-deve-ter/



AÇÕES EMERGENCIAIS

• Acidentes com material perfurocortante ou contato com sangue e outros fluidos 

corporais em mucosa ou pele não íntegra

• Notificar imediatamente os profissionais de saúde para tratamento e acompanhamento

• Respingo em pele íntegra

• Lavar abundantemente em água corrente

Cuidado:



ORIENTAÇÕES DE AUTOCUIDADO

• Tenha o menor contato possível com o lixo;

• Nunca toque o rosto sem antes lavar bem as mãos;

• Limpar mais de uma vez por dia os lugares que são frequentemente tocados como celulares, 
torneiras, maçanetas e corrimãos com solução contendo água sanitária diluída uma parte para 
nove partes de água ou álcool a 70%;

• Lembrar que o cuidado pessoal também é benéfico para o cuidado com toda a 
coletividade e isso faz com que a pandemia tenha efeitos menores e uma dispersão mais 
rápida de toda essa preocupação.

Agora vamos para as dicas em geral:



Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses
Rua do Lavradio, nº 180 – Centro – Rio de Janeiro - RJ

www.prefeitura.rio/vigilanciasanitaria
ouvidovisa@rio.rj.gov.br

Facebook: /vigilanciasanitariario
Youtube: /VigilanciaSanitariaRio

Twitter: @visa_rio
Instagram: @visa_rio

Dúvidas, reclamações e denúncias: LIGUE 1746
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