
A Política Stericycle exige o cumprimento de todas as regulamentações aplicáveis às atividades de coleta, transporte, 

armazenamento temporário, tratamento e destinação final de resíduos de saúde. Os regulamentos definem que o gerador 

é responsável por classificar, segregar, acondicionar e identificar corretamente os resíduos gerados. Para garantir que 

nem a Stericycle nem o gerador de resíduos de saúde violem as normas aplicáveis, é imprescindível que todas as partes 

entendam as regras relativas à classificação, segregação, acondicionamento e identificação de resíduos de saúde. O 

objetivo desta política é resumir os requisitos mínimos para a preparação dos resíduos de saúde para as etapas de 

coleta, transporte e destinação. Podem ser aplicadas políticas adicionais de aceitação de resíduos específicas do tipo de 

resíduos ou do país desenvolvido podem ser aplicadas com base nas especificações locais de orientação ou permissão.  

Entre em contato com o representante da sua conta para obter mais informações ou e-mail: atendimento@stericycle.com.

RESÍDUOS DE SAÚDE

A Stericycle gerencia resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados por uma ampla gama de estabelecimentos de atendimento à 

saúde humana e animal. Os resíduos de saúde são classificados pelas regulamentações de acordo com os riscos associados e os tipos 

de tecnologias de tratamentos aplicáveis. Os “Resíduos Infectantes” são aqueles que contém suspeita ou certeza de contaminação 

por micro-organismos infectantes e/ou patogênicos. “Resíduos Químicos” são aqueles que contém contaminação por substâncias 

químicas perigosas que apresentam riscos associados de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e/ou toxicidade. As tecnologias de 

tratamento a serem utilizadas para cada grupo de resíduo podem variar de acordo com as tecnologias disponíveis da Stericycle e/ou 

com as agências reguladoras. Os resíduos só podem ser coletados mediante disponibilização pelo gerador do Manifesto de Transporte 

de Resíduo (MTR). Os dados para inserção nos MTRs para cada grupo de resíduos podem ser localizados em https://stericyclelatam.

com/saiba-como-preencher-mtr/. 

SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

O gerador de resíduos é responsável pela classificação, segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos de saúde. Trata-se 

de uma exigência legal prevista nas legislações sanitárias e de meio ambiente aplicáveis aos estabelecimentos de saúde para garantir 

as adequadas condições dos resíduos para as etapas de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação 

final. O correto acondicionamento e identificação dos resíduos de saúde reduz os riscos de contaminação e de acidentes para os 

colaboradores, à saúde pública e ao meio ambiente. Os resíduos devem ser segregados e acondicionados em recipientes identificados 

por cores e simbologias dos riscos de acordo com as regulamentações da ANVISA, CONAMA e ABNT, ou outras normas aplicáveis. 

Os sacos e recipientes de acondicionamento de resíduos devem cumprir os requisitos para o transporte de resíduos perigosos. Os 

resíduos perigosos não devem ser misturados com resíduos não perigosos ou com diferentes riscos de resíduos perigosos, exceto se 

houver compatibilidade. Todos os fluxos de resíduos segregados devem ser classificados usando as simbologias apropriadas e previstas 

em legislação.

GESTÃO DE RESÍDUOS NÃO CONFORMES

Conforme exigido pela regulamentação, licenças e política da empresa, os funcionários da Stericycle podem rejeitar os resíduos a 

serem coletados que estejam em desacordo com os tipos de resíduos contratados, que contenham tipos de resíduos não conformes 

ou que as bombonas tenham excesso de peso, em que os resíduos estejam mal acondicionados, indevidamente embalados e/ou sem 

identificação, em que os sacos ou bombonas contenham vazamento, estejam danificados ou propensos a criar um risco de exposição 

aos colaboradores, ao público em geral ou ao meio ambiente ou ainda quando o gerador não tenha disponibilizado o MTR no ato da 

coleta. Qualquer resíduo considerado não conforme com essa política de aceitação de resíduos identificada no ponto de coleta, no 

transporte ou em uma unidade da Stericycle, pode ser devolvido ao gerador para adequação da não conformidade encontrada ou pode 

ser redirecionado para tratamento adequado. A segregação e a identificação adequadas são essenciais para garantir o manuseio, coleta, 

transporte e tratamento adequados dos resíduos de saúde. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE ACEITAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE | STERICYCLE

Política de Aceitação de Resíduos de Saúde

RESÍDUOS DE SAÚDE & CÓDIGO DE CORES

RSS Grupos A1 e A4 | Resíduos de saúde em geral contendo potencial risco infectante e/ou patogênico

RSS Grupos A2 e A3 | Peças anatômicas ou carcaças de animais e peças anatômicas de seres humanos que contenha 

potencial risco infectante e/ou patogênico

Grupos A5 | Resíduos contaminados com príon

RSS Grupo E | Infectante | Perfurocortantes que contenham potencial risco infectante e/ou patogênico

RSS Grupo E | Químico | Perfurocortantes que contenham potencial risco químico

RSS Grupo B | Resíduos de saúde que contenham potencial risco químico com riscos associados a inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e/ou toxicidade
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RESÍDUOS DE SAÚDE ACEITOS MEDIANTE ACORDO PRÉVIO E/OU DISPONIBILIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL DA 

REGIONAL (AVALIAÇÃO TÉCNICA E MANUSEIO ESPECIAL NECESSÁRIOS)

• Pilhas e Baterias, Lâmpadas Fluorescentes e sucata eletroeletrônica;

• Resíduos de Mercúrio;

• Resíduos contendo drogas controladas programadas;

• Resíduos contendo materiais confidenciais legalmente restritos (incluindo a polícia e a alfândega apreenderam bens e evidências)

• Resíduos de MER: Materiais Especificados de Risco provenientes do abate de animais ruminantes que representam potencial 

risco para a EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) devido ao tropismo do PRION (encéfalo, olhos, amídalas, medula espinhal e 

parte distal do íleo);

• Resíduos infecciosos Subgrupo A5, com suspeita ou certeza de contaminação por príons – deve ser previamente comunicado 

antes do envio para destinação, existe procedimento especial para seu gerenciamento;

• Resíduos de laboratórios de pesquisa à saúde humana ou animal que contenham suspeita ou certeza de contaminação por agentes 

de Classe de Risco 4 não tratados na unidade geradora;

• Resíduos químicos de saúde contendo reagente de laboratório concentrados ou PA (para análise) - incluindo pequenos 

laboratórios ou produtos farmacêuticos de volume a granel perigosos;

• Resíduos altamente inflamáveis, oxidantes, espontaneamente combustíveis, reativas de água ou peróxidos orgânicos;

• Resíduos contendo gesso (moldes de gesso e moldes);

• Resíduos odontológicos e similares (resíduos de amálgama, fixador de raios-X & desenvolvedor, folhas de chumbo, filme de raio-x);

• Ossada ou restos de ossos humanos provenientes de exumação;

• Resíduos que não sejam provenientes de geradores ou estabelecimentos de atendimento à saúde conforme Art. 2º. § 1º RDC 

222/2018.

NÃO ACEITO PELA STERICYCLE

Resíduos proibidos

• Resíduos sem identificação do resíduo e do risco associado visível no acondicionamento;

• Resíduos contendo explosivos;

• Gases de resíduo, incluindo aerossóis ou recipientes pressurizados (com exceção de pequenos aerossóis farmacêuticos, como 

inaladores);

• Metais pesados voláteis;

• Poluentes orgânicos persistentes (POP’s);

• Resíduos contendo riscos radioativos em concentrações prejudiciais à exposição humana ou animal;  

Restrições Gerais para coleta 

• São situações impeditivas para a coleta:

• Condições inadequadas para acesso ao abrigo externo ou para movimentação de sacos plásticos e contentores, como 

distância   superior a 60m, desníveis excessivos para o carregamento manual. Iluminação insuficiente ou piso com 

saliências, depressões ou escorregadio;

• Acondicionamento inadequado dos resíduos, como sacos plásticos, recipientes ou contentores sem identificação, abertos, 

rompidos, com vazamento de líquidos, perfurocortantes e em embalagem inadequada.

• Sacos plásticos com conteúdo ou peso acima de sua capacidade;

• Contentores com peso acima da capacidade de 25 Kg;

• Resíduos não conformes ou resíduos não aceitáveis

• A coleta apenas será realizada mediante apresentação da(s) via(s) física(s) do(s) MTR(s) (Manifesto de Transporte de Resíduos);

• É de responsabilidade do gerador garantir que haja compatibilidade química dos resíduos químicos acondicionados no mesmo 

recipiente de transporte;

• Não serão coletados itens ou sacos que não caibam dentro dos recipientes de transporte (bombonas) disponibilizados aos 

geradores (sem compressão ou compactação);

• Resíduos acondicionados fora de bombonas, quando houver recipientes vazios e disponíveis para acondicionamento, não serão 

coletados;

• Resíduos químicos misturados com resíduos infectantes não serão coletados;

• Resíduos líquidos serão coletados apenas se estiverem acondicionados ¬¬em recipientes constituídos de material compatível 

com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta sua contenção;
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