
Como Descartar

Resíduos Biológicos 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde tem por finalidade evitar

contaminação dos profissionais da saúde, meio ambiente e cumprir a determinação da

RDC 306 da Anvisa.



1º - Utilize os EPIs adequados para realização deste procedimento;



2º - Utilize internamente nas lixeiras de descarte de resíduos, saco branco

leitoso contendo o símbolo internacional de risco biológico;



3º - Descarte os objetos perfurocortantes contaminados na caixa de descarte

específica;





4º - Descarte os recipientes contaminados na lixeira com saco branco leitoso

com o símbolo internacional de risco biológico;



5º - Respeite o limite de 2/3 da capacidade total do saco de descarte o limite

da linha tracejada de segurança como é mostrado na caixa de descarte;



6º - Acondicione a caixa de descarte dentro do saco de resíduos infectantes;



Dica: Lembre-se, antes do passo anterior, preencha corretamente as

informações requeridas na etiqueta do próprio saco de descarte;



7º - Lacre a “boca” do saco com fita adesiva;







8º - Faça a pesagem do mesmo para terminar de preencher a etiqueta do saco

plástico;



9º - Retire o saco plástico da lixeira e realize o mesmo procedimento anterior:

preenchimento da etiqueta, vedação da “boca” e pesagem do saco;



10º - Preencha o “Formulário para Descarte de Resíduo Biológico” presente

em seu local de trabalho e entregue ao técnico responsável;





11º - Utilize então a autoclave (ver aula “Uso da Autoclave”) para

descontaminar os resíduos antes de levá-lo a lixeira de resíduos;





12º - Feito isso, leve os sacos para as lixeiras de descarte de resíduos

biológicos na parte exterior do laboratório;





13º - As lixeiras deverão estar sempre lacrados com cadeado, portanto abra-o

e então acondicione os sacos plásticos;





14º - Não se esqueça de checar a tranca do cadeado após o descarte a fim de

se evitar acidentes posteriores com este tipo de resíduo;



15º - Após o descarte dos resíduos no local de armazenamento temporário,

acesse o site do INEA para cadastrar o manifesto de resíduos da sua

instituição;



Dicas:

-Cada Estado possui um órgão fiscalizador e uma

forma diferenciada de cadastramento dos

manifestos de resíduos.

- Este cadastramento é obrigatório segundo os

critérios de licenciamento ambiental.



16º - Com os dados incluídos no site, imprima 4 vias do manifesto, assine as 4

vias, da mesma forma solicite que o transportador assine as 4 vias e entregue

3 vias para o responsável pelo transporte deste resíduos;



17º - O responsável pelo transporte dos resíduos, solicitará que o receptor

assine as 3 vias e entregará uma via para o responsável pela destinação final

dos resíduos.



18º - O responsável pelo transporte dos resíduos, enviará para o gerador 1 via

assinada para todos envolvidos em 48 horas.



19º - O responsável por gerar o resíduos, deverá arquivar a via assinada por

todos.



20º - Junto com a via assinada por todos, o receptor do resíduos deverá

encaminhar a comprovação da correta destinação final dos resíduos para o

gerador.



Observações

• Sempre acompanhe (quando possível) o transporte dos seus resíduos ao local de

destinação final para evitar transbordo deles em local indevido.

• O gerador do resíduo é responsável por ele na geração, transporte e destinação final;

• Transbordo de resíduos inadequado é considerado crime ambiental.

• Identifique na etiqueta dos resíduos como “carcaça de animais ou peça anatômica”

quando os resíduos forem classificados no grupo A2 ou A3.

• Utilize lixeiras de armazenamento de resíduos com tampa.

• Acondicione as amostras biológicas, carcaças de animais, peças anatômicas em

freezer caso a coleta externa demore 24 horas ou mais para evitar a decomposição.

• No mínimo uma vez por mês realize a descontaminação e limpeza das lixeiras.

• Nunca acondicione os sacos de resíduos biológicos no chão.

• Resíduos com agentes biológicos classe 4 deve ser acondicionado em caso vermelho

com o símbolo internacional de risco biológico.
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