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PROTOCOLO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

EM DOMICILIOS QUE TENHAM PACIENTE INFECTADO PELA 

COVID 19 

             Tendo em vista o crescente número de domicílios brasileiros que abrigam pacientes 
portadores da COVID 19, a Diretoria do INBRAVISA – Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância 
Sanitária expede o presente protocolo a fim de bem orientar os responsáveis pelo gerenciamento 
dos resíduos destes domicílios, evitando desta forma a disseminação do vírus para o meio 
ambiente e para outras pessoas principalmente para aquelas relacionadas com os serviços 
públicos de coleta urbana de lixo. 

              Portanto ao lidar com o lixo gerado na sua residência faça o seguinte: 

• Utilize máscaras e luvas quando se aproximar do doente; 

• *Utilizar uma lixeira com tampa acionada à pedal e exclusiva para o acondicionamento de 
todo resíduo utilizado pela pessoa contaminada, bem como pelas pessoas que estiverem 
em contato direto com ela; 

• Sempre que abrir a lixeira, usar um spray com 50 mililitros de água sanitária diluída (cinco 
colheres de sopa) em um litro de água para borrifar o conteúdo do saco; 

• Ao fechar o saco, borrifar mais uma vez no interior com a solução, lacrá-lo muito bem e 
borrifar todo o seu exterior com a solução, principalmente na boca do saco plástico; 

• Utilizar dois sacos de lixo, depois lacrar e borrifar o exterior do segundo saco; 

• Colar um aviso no saco dizendo que é LIXO CONTAMINANTE E QUE FOI 
DESINFECTADO COM ÁGUA SANITÁRIA; 

• Deixar o saco em local ventilado e o mais distante possível da área de circulação, até a 
hora da entrega para coleta urbana 

         Em caso de alguma dúvida ou qualquer outro esclarecimento entre em contato com 
nossa equipe técnica 

Referência Técnica: Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Governo do Distrito Federal  
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