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RESÍDUOS GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E NAS 

RESIDÊNCIAS DE PESSOAS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR SUSPEITA OU 

CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO COM O CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Os resíduos produzidos sejam, em estabelecimento de saúde ou em qualquer outro tipo de 
estabelecimento, devem ter critério de avaliação do risco para auxiliar a sua gestão e subsidiar 
a tomada de decisão dos responsáveis, tanto pelos órgãos reguladores, quanto nas decisões da 
sociedade civil. 

O orientador da ABES “Recomendações para a gestão de resíduos em situação de pandemia por 
coronavirus (COVID-19) ” no item 3, sobre resíduos das atividades assistências de pacientes 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acabou colocando 
duas situações de armazenamento, coleta e tratamento, justamente por ainda não contar com 
consenso na comunidade acadêmica e civil. 

Para que seja possível avançar e encontrar a solução sanitária e ambiental correta, é imperioso 
contar com os resultados de estudos e pesquisas sobre comportamento do COVID-19 no meio 
ambiente, apenas assim poderemos orientar com segurança e responsabilidade. 

Já sabemos que o COVID-19 está presente nas urinas e fezes do paciente, e estudos já apontam 
para a permanência nas fezes (https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-
1253(20)30083-2/fulltext ). Entretanto, ainda não são encontradas informações seguras sobre 
a sua permanência em quaisquer tipos de descartes (resíduos). 

Me preocupa muito a observação de orientações, por parte de órgãos reguladores, sobre, por 
exemplo: caracterizar a destinação da materiais contaminados com COVID 19, como lixo 
domiciliar, desconsiderando a falta de conhecimento científico sobre seu comportamento e 
desprezando totalmente o Princípio da Precaução. 

Para melhor ilustrar e subsidiar a discussão, elaboro o quadro comparativo a seguir, com vista a 
contribuir na busca por respostas mais clara e informar a população sobre prevenção 
minimizando riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Quadro comparativo dos cuidados com os resíduos nos dois ambientes onde ocorre: 

 
Resíduos de pacientes 

 Estabelecimento de Saúde 
Resíduos de pacientes  

Domicílio 

Enquadramento  
Coronavírus (COVID-19) é um agente biológico 
que está enquadrado como classe de risco 3 (alto 
risco individual e moderado risco para a 
comunidade). Classe de risco 3: inclui os agentes 
biológicos que possuem capacidade de 
transmissão por via respiratória e que causam 
patologias humanas ou animais, potencialmente 
letais, para as quais existem usualmente 
medidas de tratamento ou de prevenção. 
Representam risco se disseminados na 
comunidade e no meio ambiente, podendo se 
propagar de pessoa a pessoa.  
Risco Alto individual: propagar de pessoa para 
pessoa 
Risco moderado para a comunidade: 
disseminação no meio ambiente 

Enquadramento  
Coronavírus (COVID-19) é um agente biológico 
que está enquadrado como classe de risco 3 (alto 
risco individual e moderado risco para a 
comunidade). Classe de risco 3: inclui os agentes 
biológicos que possuem capacidade de 
transmissão por via respiratória e que causam 
patologias humanas ou animais, potencialmente 
letais, para as quais existem usualmente 
medidas de tratamento ou de prevenção. 
Representam risco se disseminados na 
comunidade e no meio ambiente, podendo se 
propagar de pessoa a pessoa. 
Risco Alto individual: propagar de pessoa para 
pessoa 
Risco moderado para a comunidade: 
disseminação no meio ambiente 
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Origem dos resíduos 
Estabelecimentos de saúde 

Origem dos resíduos 
Domicilio 

Classificação: 
Grupo A (RDC 222): resíduos com a possível 
presença de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de 
infecção.  

Classificação: 
Seria sem risco, mais os resíduos oriundos dos 
pacientes com COVID-19 (caso suspeito ou 
confirmado) deveriam ter a classificação de 
risco: resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características, 
podem apresentar risco de infecção. 

Responsabilidades pelos resíduos:  
Os estabelecimentos de serviços de saúde são os 
responsáveis pelo correto gerenciamento de 
todos os RSS por eles gerados. 

Responsabilidades pelos resíduos: 
Os condomínios ou o responsável pelo imóvel 
são os responsáveis pelo correto gerenciamento 
de todos os resíduos por eles gerados. 

Acondicionamento dos resíduos: 
Esses resíduos são acondicionados em sacos 
brancos ou vermelhos com a simbologia de 
infectante, ou recipientes compatíveis com a 
classificação de risco dos resíduos.  
 

Acondicionamento dos resíduos: 
Esses resíduos são acondicionados em sacos dos 
mais diversos tipos, desde sacos de 
supermercados, sacos pretos, etc, não 
observando nenhuma classificação de risco dos 
resíduos. 

Lixeiras para recebimento dos resíduos: 
As lixeiras são de material lavável, resistente a 
punctura, ruptura e vazamento, com tampa 
provida de sistema de abertura sem contato 
manual, com cantos arredondados e ser 
resistentes ao tombamento. 

Lixeiras para recebimento dos resíduos: 
Para as áreas de condomínios ou similares não 
tem regulação, pode ser desde uma lixeira com 
tampa até a descarregamento no piso de solo 
sem ou com impermeabilização e sem ou com 
cobertura. 

Entrega dos resíduos para coleta: 
Os resíduos acondicionados em sacos brancos e 
mantidos em armazenamento interno 
apropriado, profissional manuseia, portanto, os 
EPI’s adequados. Esse local tem pisos e paredes 
lisas e laváveis, resistente ao tráfego dos 
recipientes coletores. Para higienização tem 
ponto de água. 
Os sacos não estão dispostos diretamente no 
piso.  

Entrega dos resíduos para empresa de coleta: 
O condomínio ou similar ou residência comum 
colocam os resíduos das mais variadas formas 
para a coleta de limpeza urbana, sacos na rua 
diretamente no solo, em lixeira aberta e 
suspensas, etc. Esses sacos podem ser violados 
por coletores, catadores, animais domésticos 
errantes ou outros vetores públicos, podendo 
provocar o lançamento dos resíduos a 
possibilidade da contaminação. 

Coleta e veiculo 
O pessoal envolvido na coleta e transporte dos 
RSS observam rigorosamente a utilização dos 
EPIs e EPCs adequados e já padronizados para 
esse tipo de atividade de alto risco. 

Coleta e veiculo 
O profissional da coleta domiciliar tem 
treinamento e EPIs não dimensionado para 
manuseio de resíduo contaminado e não 
acondicionados adequadamente, como o 
COVID-19. 

Tratamento e disposicão final Disposição final 

Os resíduos são tratados em sistemas 
licenciados para eliminar o risco e depois 
dispostos em aterro sanitário licenciado. 

Os resíduos da coleta domiciliar, em tese, vão 
diretamente para aterro sanitário. 
Considerar aqui diversos estudos que indicam a 
existência de quase 4.000 lixões em operação no 
país 

 
 



3 
 

Quando utilizamos a ferramenta de análise de riscos, recomendada para a eliminação de agente 
perigoso, como é o caso do COVID-19, podemos pensar em especificar prioridades para a 
adoções de medidas de controle, com o objetivo de minimizar ou eliminar os riscos. 
 
1ª prioridade: eliminação da fonte poluidora (ou contaminante);  
2ª prioridade: controle de risco na fonte geradora (proteção coletiva);  
3ª prioridade: controle do risco no meio, entre a fonte poluidora e os indivíduos (proteção 
coletiva);  
4ª prioridade: controle do risco a que está exposto o indivíduo diretamente envolvido (proteção 
individual). 
 
As vantagens de utilizar essas ferramentas estão na redução dos riscos para a saúde pública e o 
meio ambiente, impedindo que os resíduos potencialmente infectantes ou especiais, que 
geralmente são frações pequenas, contaminem os outros resíduos sem risco gerados no 
domicilio. 
 
Essa conduta de misturar resíduos pode ser explicada por razões culturais, operacionais, 
econômicas, tecnológicas e de recursos humanos, mas é fundamental coibir a prática de 
misturar resíduos de áreas com riscos distintos com resíduos sem riscos, destaque aqui que é 
hora de utiliza o Princípio da Precaução sob pena de inviabilizar todo o esforço de manter a 
população em quarentena geral, por tanto tempo.  
 
 
Roseane Maria Garcia Lopes de Souza 
Engenheira sanitarista e ambiental  
São Paulo, 03 de abril de 2020 


