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Referência para localização do laboratório 

Informações de Localização

Campus:

Unidade:

Centro/Departamento: 

Bloco/Prédio: 

Andar: 

Dados do Responsável 

Nome:

Ramal:

E-mail:

Nome/Contato/E-mail (responsável pelo resíduo para a coleta):

Nome do Laboratório 
Informar SIGLA ou n° do laboratório 

Resíduos Infectantes
Selecione e descreva os resíduos que serão descartados

Número de Solicitação Digital (SPA) 

Preencher com o número da solicitação digital realizada no Sistema Solar 

(módulo SPA). P.Ex.123456/2018. 

OBSERVAÇÕES 

Exemplos de resíduo A1
Culturas e estoques de microrganismos; vacinas de microrganismos; meios de cultura e instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco dedisseminação ou causador de doença emergente; bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

Exemplos de Resíduos A2
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação.

Exemplos de Resíduos A3
Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas.

Exemplos de Resíduos A4
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; resíduos de tecido adiposo; peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos; cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos; Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual; Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica.

Exemplos de Resíduos A5
Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons.

Exemplos de Resíduos E
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lâminas e lamínulas, vidro quebrados e outros similares contaminados com resíduos infectantes.
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