
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3-DIRCAMP/C/UNICENTRO, DE 6 DE MARÇO DE 2012.

Estabelece prazos quinzenais para descarte de 
resíduos químicos e de serviços de saúde dos 
laboratórios e clínicas do Campus CEDETEG 
da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste, 
UNICENTRO.

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CEDETEG, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE 
GUARAPUAVA,  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE  DO  PARANÁ, 
UNICENTRO-PR, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer  prazos  quinzenais  para  descarte  de  resíduos  químicos  e  de 
serviços de saúde dos laboratórios e clínicas do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, UNICENTRO.

Art. 2º De acordo com a Resolução do Regulamento da Diretoria Colegiada, RDC, 
n° 33, 25 de fevereiro de 2003, os resíduos são classificados como:

I – Grupo A (potencialmente infectantes): que tenham presença de agentes biológicos 
que apresentem risco de infecção, como, por exemplo, bolsa de sangue contaminada.

II – Grupo B (químicos):  que contenham substâncias químicas capazes de causar 
doenças ou contaminação ao meio ambiente, independente de suas características inflamáveis, de 
corrosividade,  reatividade  e  toxicidade,  como,  por  exemplo:  medicamentos  para  tratamento  de 
câncer, reagentes para laboratório e substâncias para revelação de filmes de Raio-X.

III  –  Grupo C (rejeitos  radioativos):  materiais  que  contenham radioatividade  em 
carga acima do padrão e que não possam ser reutilizados, como, por exemplo, Exames de Medicina 
Nuclear.

IV – Grupo D (resíduos comuns): qualquer lixo que não tenha sido contaminado ou 
possa  provocar  acidentes,  como,  por  exemplo:  gesso,  luvas,  gazes,  materiais  passíveis  de 
reciclagem e papéis.

V – Grupo E (perfurocortantes): objetos e instrumentos que possam furar ou cortar, 
como, por exemplo, lâminas, bisturis, agulhas e ampolas de vidro.

Art. 3º Os descartes previamente identificados como Grupos A, B, C e E, conforme 
a Resolução RDC n° 33/2003, deverão ser armazenados nos laboratórios e clínicas do  Campus 
CEDETEG, por um período máximo de quinze dias, caracterizando armazenamento temporário, 
devendo, em seguida, serem encaminhados para empresa responsável pela coleta de resíduos.

 § 1º O armazenamento temporário consiste na guarda dos recipientes contendo os 
resíduos já  acondicionados,  em local  próximo aos  pontos  de  geração,  visando agilizar  a  coleta 
dentro do estabelecimento e otimizar o translado entre os pontos geradores e o ponto destinado à 
apresentação para coleta externa.
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§ 2º Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos 
sacos sobre o piso. 

§ 3º O responsável pelo laboratório deve elaborar um inventário com os resíduos 
existentes (composição e quantidade) naquele local e uma lista contendo uma estimativa da geração 
de resíduos (quantidade/mês ou ano).

§ 4º O inventário referido no parágrafo anterior deve ser entregue anualmente à 
Direção-Geral do Campus CEDETEG.

Art. 4º A coleta  e  tratamento  de  resíduos  gerados  no  Campus  CEDETEG, 
classificados  conforme  Resolução  RDC  nº  33/2003,  Grupos  A,  B,  C  e  E,  é  de  inteira 
responsabilidade da empresa contratada para esse fim.

Art. 5º Os  resíduos  químicos  dos  Grupos  B  e/ou  C  devem  ser  armazenados, 
conforme segue:

I  –  Resíduos  líquidos  contendo  solventes:  armazenar em  bombas  de  material 
compatível ou frascos de vidro lacrados.

II – Demais resíduos líquidos: armazenar em bombas plásticas ou garrafas de vidro.

III – Resíduos sólidos e lodos: armazenar em embalagens individuais resistentes à 
ruptura.

Parágrafo único. Os resíduos devem ser  identificados, caracterizados conforme a 
Norma  Brasileira  Regulamentadora,  NBR, 10004,  e  classificados  conforme  a  Resolução  do 
Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente,  CONAMA,  n°  283,  de  12  de  julho  de  2001,  para 
posteriormente serem dispensados pela empresa responsável.

Art. 6º O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, Grupos A e E, devem 
seguir a Resolução RDC n° 306, de 7 de dezembro de 2004, conforme segue:

I  –  Quando  animais,  carcaças  de  animais  ou  sangue,  devem ser  identificados  e 
congelados.

II  –  Todos  os  outros  materiais  que  tiveram  contato  com  material  biológico 
potencialmente  infectado,  tais  como  EPIs  (equipamento  de  proteção  individual),  entre  outros, 
devem ser esterilizados previamente à coleta pela empresa.

Art. 7º A coleta  dos  resíduos  referidos  nesta  Instrução  Normativa  pela  empresa 
contratada para esse fim ocorre a cada quinze dias, nas sextas-feiras, diretamente nos laboratórios e 
clínicas do Campus CEDETEG. 

Parágrafo único. Em caso de situações emergenciais, o descarte de resíduos poderá 
ser  agendado  pelo  laboratório  ou  clínica,  diretamente  com a  empresa  responsável,  em datas  e 
horários diferentes do disposto no caput deste artigo.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Gabinete  do  Diretor-Geral  do  Campus CEDETEG,  Unidade  Universitária  de 
Guarapuava, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, UNICENTRO-PR.

Prof. Juliano Tadeu Vilela de Resende,
Diretor-Geral do Campus CEDETEG.
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