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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 024/CT/2020 

 

Assunto: Transporte inadequado de resíduos de serviços de saúde. 

Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde; Técnico de Enfermagem. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

A cerca do transporte inadequado de lixo hospitalar em unidade móvel de atendimento. Sou 

Técnico de Enfermagem do SAMU de Florianópolis, e semanalmente precisamos transportar 

o lixo hospitalar acumulado nas bases dentro das viaturas, por falta de um contrato com uma 

empresa especializada para este fim. Este fato ocorre por determinação do responsável técnico 

pelo serviço. Gostaria de um posicionamento do conselho a respeito desta situação.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são gerados por prestadores de assistência 

à saúde, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa. 

Comumente denominados de Lixo Hospitalar, esses resíduos podem afetar a saúde da 

população e do meio ambiente caso não sejam devidamente manejados, desde a sua produção 

até o seu descarte final. A Enfermagem faz parte desse processo, visto ser a maior categoria 

profissional da saúde e, portanto, a que mais gera RSS, bem como a que mais tem contato 

direto e indireto com estes. Em razão do seu potencial infeccioso e danoso, objetos perfuro 

cortantes potencial ou efetivamente contaminados, produtos químicos perigosos e rejeitos 

radioativos requerem cuidados específicos de acondicionamento, transporte, armazenamento, 

coleta, tratamento e disposição final (COREN/ SE, 2017). 

 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/ANVISA - RDC nº 222, de 11 de junho de 2018, dispõe sobre os requisitos de Boas 

Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Ao abordar as boas práticas de 
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gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a norma pretende minimizar os riscos 

inerentes ao gerenciamento de resíduos no País no que diz respeito à saúde humana e animal, 

bem como na proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. Esta Resolução 

se aplica aos geradores de resíduos de serviços de saúde – RSS cujas atividades envolvam 

qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos e privados, filantrópicos, civis 

ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

O manejo dos resíduos de serviços de saúde é o conjunto de ações voltadas ao 

gerenciamento dos resíduos gerados. Deve focar os aspectos intra e extra-estabelecimento, 

indo desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

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 (FIOCRUZ, 2015). 

Acondicionamento: Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos 

ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade 

dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo 

de resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura e 

vazamento e impermeáveis, de acordo com a NBR 9191/2000 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Colocar os sacos em coletores de material 

lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório, com tampa 

provida de sistema de abertura sem contato manual, e possuir cantos arredondados. Os 

resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes à punctura, 

ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório 

(FIOCRUZ, 2015). 

Identificação: Esta etapa do manejo dos resíduos permite o reconhecimento dos 

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

RSS. Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os recipientes 

de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento devem ser identificados de tal 

forma a permitir fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, 

atendendo aos parâmetros referendados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras 
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exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos. O Grupo A de resíduos é identificado pelo símbolo internacional de risco biológico, 

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 possui a inscrição 

de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo (FIOCRUZ, 

2015). 

Transporte Interno: Esta etapa consiste no translado dos resíduos dos pontos de 

geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a 

finalidade de apresentação para a coleta. O transporte interno de resíduos deve ser realizado 

atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de 

roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de 

atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes 

específicos a cada grupo de resíduos. Os carros para transporte interno devem ser constituídos 

de material rígido, lavável, impermeável, resistente ao processo de descontaminação 

determinado pelo laboratório, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, 

cantos e bordas arredondados, e identificados com o símbolo correspondente ao risco do 

resíduo neles contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o 

ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no 

fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos 

para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego (FIOCRUZ, 2015). 

Armazenamento Temporário: Consiste na guarda temporária dos recipientes 

contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não pode ser feito 

armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a 

conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. O armazenamento temporário 
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pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o 

armazenamento externo justifiquem. A área destinada à guarda dos carros de transporte 

interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas, laváveis e resistentes ao processo de 

descontaminação utilizado. O piso deve, ainda, ser resistente ao tráfego dos carros coletores. 

Deve possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois 

carros coletores, para translado posterior até a área de armazenamento externo. Quando a sala 

for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como “Sala de 

Resíduos”. Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali 

estacionados. Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior 

a 24 horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e quando não for 

possível, serem submetidos a outro método de conservação. O armazenamento de resíduos 

químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT (FIOCRUZ, 2015). 

Tratamento: O tratamento preliminar consiste na descontaminação dos resíduos 

(desinfecção ou esterilização) por meios físicos ou químicos, realizado em condições de 

segurança e eficácia comprovada, no local de geração, a fim de modificar as características 

químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou a 

neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente. 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 esterilização por vapor 

úmido, ou seja, autoclavação, não de licenciamento ambiental. A eficácia do processo deve 

ser feita através de controles químicos e biológicos, periódicos, e devem ser registrados. Os 

sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução 

CONAMA nº 316/2002 (FIOCRUZ, 2015). 

Armazenamento Externo: Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os 

veículos coletores. Neste local não é permitido a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 

recipientes ali estacionados (FIOCRUZ, 2015). 

Coleta e Transporte Externos: Consistem na remoção dos RSS do abrigo de 

resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-
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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. A coleta e transporte externos dos resíduos de 

serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 

da ABNT (FIOCRUZ, 2015). 

Disposição Final: Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente 

preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com 

licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997 (FIOCRUZ, 

2015). 

Segundo o COREN/SE (2017), aos profissionais de saúde que prestam assistência 

aos pacientes, cabe a participação na etapa 1 do processo, ou seja, na segregação do RSS, 

visto que são estes trabalhadores que produzem os resíduos no cotidiano do serviço e devem 

se responsabilizar pela sua devida separação nos recipientes caixas e sacos correspondentes, a 

fim de que o serviço de coleta interno os recolham para o local de armazenamento temporário. 

As demais etapas, portanto, não dizem respeito às responsabilidades da equipe de 

Enfermagem. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que aos profissionais de Enfermagem que prestam assistência aos pacientes, cabe a 

segregação do RSS, visto que são estes trabalhadores que produzem os resíduos no cotidiano 

do serviço e devem se responsabilizar pela sua devida separação nos recipientes caixas e 

sacos correspondentes, as demais etapas, não dizem respeito às responsabilidades da equipe 

de Enfermagem, mas sim, a administração do Serviço. 

Vale destacar que a RDC nº 222/2018, em seu Art. 5º, descreve que todo serviço 

gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), observando as 

regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. O PGRSS é o 

documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que 

corresponde às etapas de: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de agosto de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 25/08/2020. 
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