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DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS NÃO CONTAMINADAS  

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para a conduta dos técnicos e 

pesquisadores e para o funcionamento da Seção de Biotério, da Faculdade de Odontologia de 

Bauru da Universidade de São Paulo, no que diz respeito ao correto descarte de carcaças de 

animais NÃO contaminadas, as quais deverão ser ao final acondicionada na sala de Depósito 

de Resíduos.  

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

Pesquisador 

1) Depositar as carcaças dos roedores em sacos brancos 

identificados com o símbolo de risco biológico;  

2) Lacrar os sacos; 

3) Promover a limpeza da área utilizada para manusear as 

carcaças com álcool 70%;  

4) Identificar os sacos com as seguintes informações:  

    - gerador;  

    - peso;  

    - data; 

    - observações pertinentes. 

 

5) Acondicionar os sacos no freezer, o qual fica localizado na 

sala de Depósito de Resíduo do Biotério – sala 20;  

6) Remover as luvas e descartá-las no lixo apropriado, evitando 

movimentos bruscos de forma a não colaborar com respingos 

de resíduos ou eventuais furos, cortes ou dobras; na 

sequencia, descarta-las com segurança em lixo específico;  

7) Lavar as mãos com água e sabão líquido e aplicar álcool 

glicerinado a 70% friccionando por 30 segundos; 

Bioterista 

1) Retirar os sacos brancos do freezer nos dias de coleta pela 

empresa contratada para descarte de lixo biológico;  

2) Anotar a quantidade de sacos no controle de registro de 

descarte;  

3) Remover as luvas e descartá-las no lixo apropriado, evitando 

movimentos bruscos de forma a não colaborar com respingos 

de resíduos ou eventuais furos, cortes ou dobras; na 

sequencia, descarta-las com segurança em lixo específico;  

4) Lavar as mãos com água e sabão líquido e aplicar álcool 

glicerinado a 70% friccionando por 30 segundos; 

5) Manter o local organizado. 

Referências: 

a) e-Book - Normativas do Concea - Lei, Decreto, Portarias, Resoluções Normativas e 

Orientações Técnicas - 3ª Edição. 2016.  

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquiv

os/publicacoes/ebook-normativas.pdf 

b) e-Book - Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em 

Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica.  

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquiv

os/publicacoes/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf 

 

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf

