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GUIA PRÁTICO NO DESCARTE DE RESÍDUOS HPS 
 
O presente documento foi elaborado a partir da demanda interna dos profissionais, e por isso utilizou exatamente o termo empregado pelos colaboradores nos momentos de dúvidas. 
Organizado em ordem alfabética e com intuito de ser uma forma rápida de consulta, o presente consenso procura garantir o descarte adequado do resíduo da assistência à saúde, 
atendendo a classificação da ANVISA, de acordo com sua procedência e potencial infectante em diferentes grupos. Segue abaixo a orientação padrão adotada no HPS-IMIP/SES/SUS: 

 

 
 

ITEM GRUPO LIXO DESCRIÇÃO 
TRATAMENTO  
RDC 306/2004 

CONSENSO HPS 

Absorvente Higiênico D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico  

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Características são similares às dos resíduos domiciliares, 
não apresentam riscos, e estão contidos em material 

absorvível 

Agulha do Jelco 
(mandril) 

E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Pode perfurar o saco de lixo e resultar em acidentes 
graves para quem o manipula, portanto deve descartado 

na caixa de perfurocortante 
Ampola de Vidro 

(Medicamentos/frasco-
ampola) 

E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Quando quebradas, podem perfurar o saco de lixo e 
resultar em acidentes graves para quem o manipula, 

portanto deve descartada na caixa de perfurocortante 

Avental D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico  

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartado no lixeiro 
revestido com saco preto  

Avental Utilizado com 
Paciente em Precaução 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico  

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

O resíduo gerado pela assistência a paciente em 
precaução de contato/respiratória não deve receber 
destino diferente dos demais em precaução padrão 

Avental Contaminado 
com Sangue ou Secreção 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Dilatador do  
Cateter Central 

E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Pode perfurar o saco de lixo e resultar em acidentes 
graves para quem o manipula, portanto deve descartado 

na caixa de perfurocortante 

Equipo  
(SEM a Ponta 
Perfurante) 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente, 

DEVE SER DESCARTADO SEM A PONTA PERFURANTE no 
saco de lixo branco 

Esponja de Banho D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico  

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Características são similares às dos resíduos domiciliares, 
não apresentam riscos, e estão contidos em material 

absorvível 
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ITEM GRUPO LIXO DESCRIÇÃO 
TRATAMENTO 
RDC 306/2004 

CONSENSO HPS 

Fio Aramado do Cateter 
Central (Fio Guia) 

E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Pode perfurar o saco de lixo e resultar em acidentes 
graves para quem o manipula, portanto deve descartado 

na caixa de perfurocortante 

Fita de HGT A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Fralda (com qualquer 
espécie de resíduo 

absorvido) 
D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico  

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Suas características são similares as dos resíduos 
domiciliares, não apresentam riscos e estão contidos em 

material absorvível 

Injetor de Acesso 
Venoso (Polifix) 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Jelco  
(Cateter flexível) 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Lanceta do HGT E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Pode perfurar o saco de lixo e resultar em acidentes 
graves para quem o manipula, portanto deve descartado 

na caixa de perfurocortante 

Luva de Procedimento 
Usada 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Luva de Procedimento 
não Usada 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Mesma recomendação empregada para luvas de 
procedimento 

Luva Plástica 
Transparente 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Como seu uso é destinado a situações sem contato com 
material biológico, seu descarte pode ser feito no  lixeiro 

revestido com saco preto 

Máscara D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartado no lixeiro 
revestido com saco preto 
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ITEM GRUPO LIXO DESCRIÇÃO 
TRATAMENTO 
RDC 306/2004 

CONSENSO HPS 

Máscara Utilizada com 
Paciente em Precaução 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

O resíduo gerado pela assistência a paciente em 
precaução de contato/respiratória não deve receber 
destino diferente dos demais em precaução padrão 

Material Utilizado em 
Venóclise (punção) 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Características são similares às dos resíduos domiciliares, 
não apresentam riscos, e estão contidos em material 

absorvível 

Objeto Contaminado 
com Sangue ou Secreção 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Ponta Perfurante do 
Equipo 

E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

Pode perfurar o saco de lixo e resultar em acidentes 
graves para quem o manipula, portanto DEVE SER 

CORTADA e descartada na caixa de perfurocortante  

Propé D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartado no lixeiro 
revestido com saco preto 

Propé Utilizado com 
Paciente em Precaução 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

O resíduo gerado pela assistência a paciente em 
precaução de contato/respiratória não deve receber 
destino diferente dos demais em precaução padrão 

Seringa sem Agulha E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

A ponta da seringa pode perfurar o saco de lixo e resultar 
em acidentes graves para quem o manipula, portanto 

deve descartada na caixa de perfurocortante 

Seringa com Agulha E 
Caixa de 

Perfurocortante 

Materiais 
PERFUROCORTANTES ou 

ESCARIFICANTES 

Descarte em RECIPIENTES 
RÍGIDOS, resistentes à punctura 

e ruptura 

A agulha deve ser descartada juntamente com a seringa, 
sendo PROIBIDO REENCAPAR OU RETIRAR                         

A AGULHA DA SERINGA 

Tampa da agulha D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartado no lixeiro 
revestido com saco preto 

Tampa do Acesso 
Venoso 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 
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ITEM GRUPO LIXO DESCRIÇÃO 
TRATAMENTO 
RDC 306/2004 

CONSENSO HPS 

Tampa do Jelco D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartada na lixeira 
revestida com saco preto 

Torneira de 3 vias de 
Acesso Venoso 

A Saco Branco 

Resíduos com possível 
presença de agentes biológicos 
que podem apresentar RISCO 

DE INFECÇÃO 

Descarte nas LIXEIRAS BRANCAS 
identificadas e revestidas com  

SACOS BRANCOS LEITOSOS 

Possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco potencial a saúde e ao meio ambiente 

Touca D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

Por não apresentar riscos, deve ser descartado no lixeiro 
revestido com saco preto 

Touca Utilizada com 
Paciente em Precaução 

D Saco Preto 

Resíduos que  
NÃO APRESENTAM RISCO 

biológico, químico ou 
radiológico 

Descarte nas lixeiras  
identificadas e revestidas com  

SACOS DE LIXO PRETO 

O resíduo gerado pela assistência a paciente em 
precaução de contato/respiratória não deve receber 
destino diferente dos demais em precaução padrão 
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Para orientar os usuários no descarte adequado do lixo na Unidade, o HPS disponibiliza as etiquetas abaixo nos recipientes de descarte:  

 

 

 


