ANEXO 1
NORMAS DE DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES
Como descartar resíduos infectantes:
Passo 1: Acondicionar os resíduos infectantes em saco branco leitoso com o
pictograma universal para resíduo infectante. Material perfurocortante deve ser
colocado em caixa de papelão, devidamente lacrada e identificada com o pictograma
universal para resíduo infectante, a qual deve ser colocada dentro do saco branco.
Certifique-se de não colocar excesso de peso no saco! Se precisar, divida o resíduo em
mais sacos ou reforce internamente com um saco de lixo comum.
Passo 2: Identifique externamente no saco o material a ser descartado, o nome do
laboratório e do responsável pelo descarte. Se caso não quiser usar o rótulo do saco
cole uma etiqueta de papel externamente (Ver modelo abaixo).
Passo 3: Pese o conteúdo de cada saco e anote o peso final de cada categoria (por
ex.: EPIs, carcaças...). Verifique antes se há algum vazamento no saco para não
contaminar bancadas e balanças!
Passo 4: Procure o responsável do seu laboratório para preencher a planilha online
de controle do descarte. Não se esqueça de preencher a data e especificar a(s)
categoria(s) do(s) resíduo(s) descartado(s) com seu(s) respectivo(s) peso(s).
Passo 5: Procure um dos responsáveis por abrir as lixeiras de descarte de lixo
infectante e leve o material para o local indicado. Procure se informar antes dos dias
e horários certos para o descarte (ver tabela abaixo). No caso de tecidos, carcaças e
resíduos corporais o lixo deve ser acondicionado em freezer até o dia do descarte.

Dias e horários para Descarte do Lixo Infectante*
Segunda
08:00-10:00
10:00-14:00
14:00-16:00

Descarte

Terça
Descarte

Quarta

Quinta
Descarte

Sexta

Descarte

* Exceto em recessos e feriados
(Informações adicionais estão disponíveis na Instrução Normativa nº 003/2015 CCS/UFRJ)

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO INFECTANTE

LABORATÓRIO: ____________________________________
RESPONSÁVEL: ____________________________________
DATA:___/___/___
MATERIAL:________________________________________
(Download do arquivo como a imagem acima– Anexo 9)

