
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO – POP 

 
Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde 

 
 



  
  

  
1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GERAL 
 

 O referido Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar 

e orientar a segregação, armazenamento e descarte correto de lixo produzido 

nessa Instituição de Ensino Superior.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Normatizar o processo de manejo e descarte dos resíduos resultantes das diversas 

atividades desenvolvidas nessa Instituição de Ensino Superior; 

 Instruir a todos os envolvidos no processo, a fim de minimizar a produção de 

resíduos; 

 Proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma 

eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública 

e do meio ambiente, pautado no princípio dos 3 R’s: Redução de consumo e 

desperdício, Reutilização e Reciclagem. 

 

 

2. PÚBLICO – ALVO (ABRANGÊNCIA) 

 Diretores, Coordenadores de departamentos, Gestores de Laboratório, 

Coordenação de Cursos, Corpo Técnico de Laboratórios, Corpo Técnico 

Administrativo, Docentes, Pesquisadores e Discentes dessa Instituição de Ensino 

Superior.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

 As responsabilidades em relação ao manuseio dos resíduos são atribuídas a 

todos os envolvidos no processo, a começar pelo operador (o que gera), pelo 

Chefe/Coordenador/Diretor do local gerador e pelo Diretor da Instituição, passando 

pelos responsáveis da empresa encarregada pela coleta interna, do transporte e 

finalizando, a depender do processo, na empresa que dará destinação final aos 

resíduos. 

 



  
  

 

4. DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

  Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa, de nº 306/04 

e a Resolução Conama nº 358/2005, são definidos como geradores de resíduos dos 

serviços de saúde (RSS) todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizam atividades de embalsamamento, serviços de medicina 

legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; Estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores 

de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores produtores.  

 Nesse sentido, sabe-se que esses estabelecimentos produzem “lixo” que 

devem ser armazenados, segregados e descartados de forma correta. Por definição, 

todo resíduo de caráter sólido resultante da atividade das aglomerações humanas 

pode ser denominado de “lixo ou resíduos”.  

 Nesse contexto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 12.807 de 

1993, emprega a seguinte definição: “Resíduos de serviço de saúde são produtos 

residuais, não utilizáveis, resultantes de atividades exercidas por estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde”.  

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

 

 Os Resíduos do Serviço de Saúde podem ser classificados em cinco grupos 

que são: Grupo A (A1 - A5), Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E (Tabela 1).  

 

GRUPO DESCRIÇÃO SIMBOLOGIA 

 
 

A 

Possível presença de agentes 
biológicos nos resíduos que 
podem apresentar características 
que conferem risco de infecções. 

 
Risco Biológico 



  
  

A1  Culturas e Armazenamento de 
microrganismos, meios de 
cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de 
culturas e resíduos de 
laboratórios de manipulação 
genética; 

 Sobras de amostras de 
laboratório contendo sangue ou 
líquidos corpóreos na forma 
livre; 

 Microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de 
disseminação.  

 

 

A2  Peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes 
de animais submetidos a 
processos de experimentação 
com inoculação de 
microrganismos de relevância 
epidemiológica.  

 

A3  Peças anatômicas (membros) 
do ser humano, dentre outros.  

 

A4  Sobras de amostras de 
laboratório e seus recipientes 
contendo fezes, urina e 
secreções; 

 Recipientes e materiais 
resultantes do processo de 
assistência à saúde, que não 
contenham sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre; 

 Peças anatômicas (órgãos e 
tecidos) e outros resíduos 
provenientes de procedimentos 
cirúrgicos ou de estudo 
anátomo-patológicos ou de 
confirmação diagnóstica; 

 Filtros de ar e gases aspirados 
de área contaminada, 
membrana filtrante de 
equipamento médico hospitalar 
e de pesquisa, entre outros 
similares.  

 

A5  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.  

B  Resíduos Químicos; 

 Resíduos contendo 
substâncias químicas que 
podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas 
características de 
inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade; 

 Produtos hormonais e produtos 
antimicrobianos, citostáticos, 
antineoplásicos, 
imunossupressores, digitálicos, 
imunomoduladores, 
antirretrovirais, quando 
descartados por serviços de 
saúde, farmácias, drogarias e 
distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos 
e os resíduos e insumos 
farmacêuticos dos 
medicamentos controlados 
pela Portaria do Ministério da 
Saúde (MS) 344/98 e suas 
atualizações; 

 Resíduos de saneantes, 
desinfetantes, 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; 

 Demais produtos considerados 
perigosos, conforme 
classificação da NBR 10004 da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT): 
Tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis e reativos.  

 
Risco Químico 



  
  

C  Rejeitos Radioativos; 

 Qualquer material resultante de 
atividade humana que 
contenha radionuclídeos em 
quantidade superior ao limite 
de isenção especificado na 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e para os 
quais a reutilização é imprópria 
ou não prevista; 

 Enquadram-se neste grupo os 
rejeitos radioativos ou 
contaminados com 
radionuclídeos, provenientes 
de laboratórios de análises 
clínicas, serviços de medicina 
nuclear e radioterapia, segundo 
a Resolução CNEN-6.05.  

 
Material Radioativo 

D  Resíduos equiparados aos 
resíduos domiciliares 
(Resíduos comuns); 

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

 Sobras de alimentos e do 
preparo de alimentos; 

 Resto alimentar de refeitório, 
resíduos provenientes das 
áreas administrativas; 

 Resíduos de varrição, flores, 
podas e jardins; 

 Resíduos de gesso 
provenientes de assistência à 
saúde.   

 
Lixo Comum Reciclável 
(Classificação Própria) 

E  Resíduos Perfurocortantes; 

 Materiais escarificantes, tais 
como: agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas 
diamantadas, lâminas de 
bisturi, lancetas, tubos 
capilares, micropipetas, 
lâminas e lamínulas, espátulas, 
e todo utensílio de vidro 
quebrados no laboratório 
(pipetas, tubos de coleta 

 
Resíduo Perfurocortante 



  
  

sanguínea de placas de Petri) e 
outros similares.  

 

 

 

6. DESCRIÇÃO  

6.1 Acondicionamento 

  

 Faz-se necessário que seja compatível o acondicionamento em recipientes que 

apresentem a capacidade para suprir a geração diária, semanal e ou mensal de cada 

tipo de resíduo. Entretanto, o acondicionamento ineficaz ou inadequado pode 

comprometer a segurança inerente ao processo. Cita-se, por exemplo, recipientes 

improvisados, pouco resistentes, pesados e mal fechados, produzidos com materiais 

pouco confiáveis e sem a devida proteção, podem contribuir significativamente para 

acidentes de trabalho. Dessa forma, sugere-se que os resíduos produzidos e 

acondicionados não ultrapassem 2/3 do volume total dos recipientes. 

 Além disso, os sacos que serão utilizados para o acondicionamento devem ser, 

obrigatoriamente, constituídos de materiais resistentes e impermeáveis. É vedada 

qualquer forma de reutilização ou esvaziamento dos mesmos, baseado na NBR 

9191/2002 da ABNT. Os recipientes líquidos devem ser acondicionados em 

recipientes constituídos de materiais compatíveis com os líquidos que serão 

armazenados. Com isso, os recipientes devem ser de materiais que possam ser 

lavados, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos, em casos de infectantes é 

necessário que seja composto com tampa provida de sistema de abertura sem contato 

manual, com cantos arredondados e que seja difícil de sofrer tombamentos (cair ou 

ser derrubado facilmente). Vale a pena ressaltar que cada resíduo deve ser 

acondicionado de acordo com as exigências solicitadas de cada grupo que ele for 

classificado.  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

6.2 SEGREGAÇÃO 

 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004), a 

segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e 

os riscos envolvidos. Para que o processo de segregação aconteça de forma eficaz, 

é necessário que os funcionários responsáveis pela limpeza sejam devidamente 

treinados. Dessa forma, eles estarão aptos para realizar a separação, classificação e 

manuseio dos resíduos produzidos. É de suma importância salientar que, no momento 

da geração, os resíduos devem ser instantaneamente segregados e acondicionados 

em recipientes apropriados e dispostos próximo ao local onde foram gerados.  

 

6.3 IDENTIFICAÇÃO 

 

 Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

resíduos gerados nos serviços de saúde. A identificação deve estar aposta nos sacos 

de acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de 

transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, em local de fácil 

visualização, de forma indelével, utilizando- se símbolos, cores e frases, atendendo 

aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras 

exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada 

grupo de resíduos.  

 A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte 

poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos 

processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. Para que seja mais fácil a 

identificação, os resíduos devem ser armazenados segundo os grupos a seguir:  

 

 O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na 

NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos; 

 O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com 

a NBR-7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de 

risco; 



  
  

 O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 

pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO; 

 O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na 

NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, 

acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco 

que apresenta o resíduo.  

 

6.4 TRANSPORTE E TRATAMENTO 

 

 O transporte pode realizado de duas formas: o transporte considerado “interno”, 

no qual consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado 

ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta; e o transporte considerado “externo”, que consiste na 

remoção dos RSS do abrigo de resíduos até a unidade de tratamento ou disposição 

final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza 

urbana. Devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 

da ABNT.  

 O tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou processo que 

modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou 

eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 

ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em 

outro estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o 

transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para 

tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento 

ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de 

fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 O processo de autoclavação será aplicado nos laboratórios e ambulatório 

dessa IES para redução de carga microbiana de culturas e estoques de 

microrganismo, seguindo as normativas preconizadas. Visando sempre manter a 

garantia da eficácia dos equipamentos mediante controles químicos e biológico 



  
  

periódicos devidamente registrados. 
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