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CUIDADOS GERAIS

O objetivo desta cartilha é apresentar os cuidados gerais que devemos ter no 
ambiente domiciliar, neste período de pandemia pela COVID-19, principalmente,  
com os resíduos e lixo que produzimos em casa. Como manipular, acondicionar e 
descartar o lixo domiciliar em casos suspeitos ou confirmados pela COVID-19? A 
finalidade é a proteção e controle da disseminação da doença, a fim de garantir a 
saúde pública das pessoas e trabalhadores/coletores de lixo.

Sempre utilize máscara em espaços públicos
para evitar contágio ao próximo. A máscara de 
pano pode ser utilizada por até 3 horas, e deve 
ser trocada se estiver úmida. O uso é individual: 
não pode ser compartilhada.

Ao chegar em casa, deixe a máscara de pano de molho entre 20 a 30 
minutos em solução desinfetante (duas colheres de sopa de água sanitária 
diluídas em um litro de água). Depois, lave com água corrente e sabão 
neutro. Enxague em água corrente e deixe secar. Passe o ferro quente e 
guarde em um recipiente fechado, como um saco plástico. Esse processo 
de limpeza deve ser feito todos os dias, separadamente de outras roupas.



Luvas e máscaras descartáveis 
usadas devem ser colocadas em 
uma sacola plástica bem fechada, 
que deve ser jogada no lixo do 

banheiro.

Depois de fazer compras, a higienização das 
embalagens de alimentos ou produtos de limpeza 
pode ser feita com água e sabão ou detergente. 
Embalagens de papelão podem ser higienizadas 
com um pano umedecido com álcool 70%.

Os panos de tecido ou esponjas usados na limpeza das embalagens podem 
ser reutilizados. Deixe-os de molho em solução desinfetante (50 mL de água 
sanitária para 1 litro de água) por 20 a 30 minutos. Depois, lave rapidamente 
em água corrente e deixe secar. O papel toalha lavável também pode ser 
utilizado e reaproveitado mais três vezes, após a higienização. Materiais de 
limpeza descartáveis devem ser colocados em saco plástico bem fechado e 

jogados no lixo do banheiro.



Materiais recicláveis devem ser 
embalados em sacos e 
permanecer reservados por 24 
horas em ambiente seco e seguro, 
dentro da residência, antes de 

serem destinados para a coleta.

Para alimentos que serão consumidos 
crus, remova as partes mais externas ou 
danificadas. Lave as folhas uma a uma, 
coloque em imersão por cerca de 15 

minutos e enxague em água corrente.

Vegetais não folhosos e as frutas podem 
ficar em imersão por cerca de 15 minutos em 
solução desinfetante (uma colher de sopa de 
água sanitária diluída em um litro de água). 
Também podem ser usadas soluções a base 
de cloro que são vendidas no supermercado.



SE VOCÊ APRESENTAR SINTOMAS, a indicação é que fique
em casa em isolamento absoluto (inclusive separado dos familiares que
moram com você).

Usar máscara em ambientes compartilhados,  
não dividir itens pessoais e desinfetar áreas 
comuns são alguns dos cuidados que se 
deve ter.

Não compartilhe objetos como toalhas 
de rosto e corpo. Use sabonete líquido 
preferencialmente e toalhas de papel 

para secar as mãos.

O cômodo com o paciente isolado deve 
ficar todo o tempo com a porta fechada, 
mas é necessário manter a janela aberta
para ter ventilação e entrada de luz solar. 
Os demais cômodos da casa podem 
permanecer com as portas abertas.

Nos casos de salas compartilhadas ou casas com apenas um cômodo, 
pessoas infectadas e pessoas sem a doença não podem compartilhar o 
mesmo sofá, cadeira ou colchão. A recomendação é manter 2 metros de 

distância da pessoa infectada ou suspeita.

2 metros



Coloque-o dentro de outro saco limpo e 
identifique: CUIDADO RESÍDUO INFECTANTE: 
COVID-19, afim de não apresentar perigo para 
o trabalhador da coleta ou o meio ambiente. 

Borrife solução com água sanitária (uma 
colher de sopa de água sanitária para 
um litro de água) no conteúdo dentro 
do saco de lixo.

Todos os resíduos produzidos por aqueles com suspeita ou confirmação de 
infecção pela COVID-19 devem seguir as seguintes recomendações:

Separe os resíduos da pessoa infectada 
em lixeiras diferentes. Mantenha uma 
lixeira ao lado da cama, com saco plástico 

impermeável e resistente a vazamentos.

Quando o saco estiver cheio até 2/3 (dois 
terços) de sua capacidade,  feche-o com um 
lacre ou nó firme. Obedeça a capacidade do 
saco plástico, para garantir que permanecerá 
íntegro e possa ser fechado sem dificuldades. 
Borrife solução com água sanitária também no 

exterior do saco plástico.



Higienizar pontos de contato,
como alças e tampas de lixeiras, 
com solução desinfetante (uma 
colher de sopa de água 

sanitária para um litro de água). 

Infectado ou suspeito não 
deve tocar o exterior do 
saco de lixo.

Ao retirar o lixo, use luvas e 
máscaras descartáveis. Ao serem 
descartadas, estas também 
devem ser  colocadas em duas 
sacolas plásticas bem fechadas e 

borrifadas com água sanitária. 

Para retirar sacos de lixo de outros cômodos, 
como banheiro e cozinha, borrife solução com 
água sanitária dentro dos sacos, feche-os bem, 
borrife também o lado externo e coloque-os em 
um único saco de lixo preto bem fechado e 
resistente.



Suspenda, neste período, a 
separação do lixo reciclável. Ele 
será coletado juntamento com o 
lixo comum, para serem levados 

ao aterro sanitário.

Coloque o lixo para fora o mais perto 
possível do horário da coleta, para que o 
tempo de exposição seja menor. Descarte 
em coletores preferencialmente com 

tampa de acionamento por pedal.

Caso more em condomínio, avise
ao síndico e funcionário reponsável 
pelas medidas de segurança e 
higiene do coletor.

!

PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR

Os resíduos gerados pelo tratamento de 
COVID-19 em domicílio, devem ser manuseados 
e recolhidos pelos próprios agentes de saúde 
que auxiliam no tratamento ou por pessoa 
treinada, que garantirá a coleta e tratamento 
adequado ao lixo.



Andréa Bernardes
Suely Amorim
Daniel Braga
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