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ONA NIVEL I 

 

Varginha(MG),______________de__________________de 20           
 

 

RDC da ANVISA nº 15, de 15 de março de 2012 

XXVI - resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços 

de saúde, públicos ou privados, que por suas características, necessitam de processos diferenciados em 

seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final; 

Art. 75 O descarte de material biológico e perfurocortante gerado na área de limpeza devem ser 

realizados em recipientes disponíveis no local; 

Art. 110 O material explantado poderá ser entregue ao paciente mediante solicitação formal. 

§ 1º Admite-se pedido de encaminhamento dos explantes tratados para fins de estudo ou análise, por 

solicitação do fabricante do produto ou instituições de pesquisa ou ensino, mediante autorização do 

paciente. 

§ 2º A entrega dos explantes deverá ser precedida de assinatura de termo de recebimento e 

responsabilidade e a embalagem de esterilização deverá ser rompida e retida antes da entrega. 

 

 

 

 

 
 

 

            Eu,_____________________________________________________________________________ 

declaro que entendi os termos de orientação referente  ao  e manifesto minha vontade em leva-lo. 

Declaro também que fui informado (a) que não devo retirar o lote de identificação acima que 

consta no material. 

Declaro ainda que foi cientificado de que o explante, a despeito da esterilização é resíduo de 

serviço de saúde, pelo que, sob as penas da lei, assumo inteira responsabilidade sobre sua guarda e 

eventual descarte, tudo nos termos da RDC da ANVISA nº 15, de 15 de março de 2012, 

 
 

 

 
 

Ass. Paciente e/ou Responsável:  Supervisão de Enfermagem: 

 

CPF:_______________________________________ 

 

RG:________________________________________ 

 
Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento, as quais entendeu perfeitamente e aceitou, 
compromissando-se respeitar integralmente as instruções fornecidas pelo Hospital Varginha, estando ciente de que sua 
não observância é deu sua inteira responsabilidade. 

Paciente:   

Data de Nascimento:       

Lote de identificação nº    

Prontuário:      


