DESCARTE DE RESÍDUO BIOLÓGICO NO CCS

Resíduo Biológico
Identificar o subgrupo

A1

A4

A2

Dispor em saco vermelho que
contém símbolo de infectante

Dispor em saco branco leitoso
com símbolo de infectante

Tratamento
(ex.: autoclavação)

Dispor em saco branco leitoso
com símbolo de infectante
Para o grupo A2, identificar
o saco com “Peças
anatômicas de animais”

Carreirinho, subsolo, bloco K

Descartar nas
caçambas de infectante

DESCARTE DE RESÍDUO BIOLÓGICO NO CCS
A1

A2

Sobras de amostras de laboratório
contendo sangue ou líquidos corpóreos

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e
outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de
experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas
forrações

Microrganismos com relevância
epidemiológica e risco de disseminação
ou causador de doença emergente que se
torne epidemiologicamente importante ou
cujo mecanismo de transmissão seja
conhecido
Meios de cultura e instrumentos
utilizados para transferência, inoculação
ou mistura de culturas
Resíduos resultantes de serviços de saúde
com suspeita ou certeza de contaminação
biológica por agentes classe de risco 4
Descarte de vacinas Cultura e estoques
de microrganismos de microrganismos

Cadáveres de animais suspeitos de serem
portadores de microrganismos de
relevância epidemiológica e com risco de
disseminação, que foram submetidos ou
não a estudo anatomopatológico ou
confirmação diagnóstica

A4
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e
outros resíduos provenientes de animais não
submetidos a processos de experimentação
com inoculação de microrganismos (bem
como suas forrações)
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros
resíduos provenientes de procedimentos
cirúrgicos ou de estudos anátomopatológicos ou de confirmação diagnóstica
Cadáveres de animais provenientes de
serviços de assistência
Membranas filtrantes de equipamento
médico- hospitalar e de pesquisa, filtros de ar
e gases aspirados de área contaminada
Bolsas
transfusionais
vazias ou com
volume residual
pós-transfusão

Resíduos de tecido
adiposo proveniente
de lipoaspiração ou
outro procedimento
de cirurgia plástica

Kits de linhas arteriais, endovenosas e
dialisadores

Resíduos de
Resíduos de fabricação
de produtos biológicos
laboratório de
manipulação genérica (exceto hemoderivados)

Recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, isentes de
sague e líquidos corpóreos

Bolsas transfusionais contendo sangue ou
hemocomponentes rejeitados

Sobras de amostras de laboratório e seus
recipientes contendo fezes, urina e secreções
(exceto contaminados com agente nível 4 e
príons)

