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DESCARTE DE MATERIAL BIOLÓGICO NÃO CONTAMINADO 

Objetivo: Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras e 

recomendações sobre os métodos de descarte de materiais biológicos. Destina-se aos 

técnicos e pesquisadores envolvidos em atividades de rotina executadas na Seção de 

Biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. 

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

BIOTERISTA 

a) Recolher todo resíduo gerado nas salas de manutenção e 

experimentação;  

b) Na área de higienização, retirar os resíduos de maravalha, 

urina e fezes das caixas de animais;  

c) Depositar os resíduos em sacos brancos de 90 litros 

identificados com o símbolo de risco biológico;  

d) Lacrar os sacos;  

e) Identificar os sacos com as seguintes informações: 

responsável, peso, data e observações pertinentes;  

f) Acondicionar os sacos cheios no carrinho de mão;  

g) No final do processo de raspagem das caixas, encaminhar os 

sacos com os resíduos biológicos até a lixeira de lixo 

hospitalar;  

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

descarte. 

i) Remover as luvas com cuidado, evitando movimentos 

bruscos, de forma a não colaborar com espirros de resíduos 

ou eventuais furos, cortes ou dobras; na sequência, 

descartá-las com segurança no lixo específico;  

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

glicerinado a 70% friccionando por 30 segundos. 

k) Manter local organizado. 

 

Observação: O manejo de resíduos segue o preconizado por normas legais, como a 

RDC 306/04 (ANVISA) e 358/05 (CONAMA), além da Lei Federal de Biossegurança n° 

11.105, de 24 de março de 2005.  
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