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1 Objetivo

4.1.2 Tipo A.2 - Sangue e hemoderivados

Esta Norma classifica os resíduos de serviços de saúde
quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado.

Bolsa de sangue após transfusão, com prazo de validade
vencido ou sorologia positiva, amostra de sangue para
análise, soro, plasma e outros subprodutos.

2 Documentos complementares

4.1.3 Tipo A.3 - Cirúrgico, anatomopatológico e exsudato

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

Tecido, órgão, feto, peça anatômica, sangue e outros líquidos orgânicos resultantes de cirurgia, necropsia e
resíduos contaminados por estes materiais.

Resolução CNEN-NE-6.05 - Gerência de rejeitos radioativos em instalações radioativas
NBR 10004 - Resíduos sólidos - Classificação
NBR 12807 - Resíduos de serviços de saúde - Terminologia

3 Definições
Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos na NBR 12807.

4 Classe
4.1 Classe A - Resíduos infectantes
4.1.1 Tipo A.1 - Biológico

Cultura, inóculo, mistura de microrganismos e meio de
cultura inoculado proveniente de laboratório clínico ou de
pesquisa, vacina vencida ou inutilizada, filtro de gases aspirados de áreas contaminadas por agentes infectantes e
qualquer resíduo contaminado por estes materiais.

4.1.4 Tipo A.4 - Perfurante ou cortante

Agulha, ampola, pipeta, lâmina de bisturi e vidro.
4.1.5 Tipo A.5 - Animal contaminado

Carcaça ou parte de animal inoculado, exposto à microorganismos patogênicos ou portador de doença infectocontagiosa, bem como resíduos que tenham estado em
contato com este.
4.1.6 Tipo A.6 - Assistência ao paciente

Secreções, excreções e demais líquidos orgânicos procedentes de pacientes, bem como os resíduos contaminados por estes materiais, inclusive restos de refeições.
4.2 Classe B - Resíduo especial
4.2.1 Tipo B.1 - Rejeito radioativo

Material radioativo ou contaminado, com radionuclídeos
proveniente de laboratório de análises clínicas, serviços

2

Cópia não autorizada

de medicina nuclear e radioterapia (ver Resolução CNENNE-6.05).
4.2.2 Tipo B.2 - Resíduo farmacêutico

Medicamento vencido, contaminado, interditado ou não
utilizado.
4.2.3 Tipo B.3 - Resíduo químico perigoso

Resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reativo,
genotóxico ou mutagênico conforme NBR 10004.
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4.3 Classe C - Resíduo comum
Todos aqueles que não se enquadram nos tipos A e B e
que, por sua semelhança aos resíduos domésticos, não
oferecem risco adicional à saúde pública. P. ex.: resíduo
da atividade administrativa, dos serviços de varrição e
limpeza de jardins e restos alimentares que não entraram
em contato com pacientes.

