
Como Jogar Fora Agulhas, Seringas e Lancetas - O Descarte de 

Materiais Perfurocortantes 

 

Jogar fora em um lugar adequado as agulhas, seringas e lancetas é um 

cuidado importante para evitar acidentes, tanto com as pessoas que 

convivem com o diabético quanto com as pessoas que cuidam da remoção 

e transporte do lixo, como os empregados encarregados da limpeza e 

lixeiros.  

O local ideal para jogar esse material é chamado "caixa para materiais 

perfurocortantes", que pode ser encontrada nas lojas de materiais 

médico-cirúrgicos. Essa caixa deve ser cheia até completar 2/3 de sua 

capacidade e fechada.  

Se não houver possibilidade de usar esse tipo de caixa, a sugestão é 

encontrar um recipiente que seja duro suficientemente para evitar 

perfurações, com boca larga e tampa, para que possa ser bem fechado, 

evitando acidentes.  

Os recipientes com o material perfurocortante devem ser entregues na 

Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa. Para isso, é 

interessante que seja conversado previamente com os funcionários da 

Unidade sobre os cuidados com o transporte desse material e qual é o dia 

mais adequado para a sua entrega.  

Quando não estiver em casa e precisar jogar fora as agulhas e lancetas, a 

sugestão é comprar recipientes portáteis próprios para o descarte de 

material perfurocortantes e que são pequenos o bastante para serem 

carregados em uma bolsa.  

 Você pode encontrar esses recipientes, pequenos, próprios para jogar 

esse material nas lojas especializadas em produtos médicos ou de 

produtos para diabéticos. 



 

Outra possibilidade é o uso de um de um estojo duro ou de latão que não 

abra acidentalmente ou um frasco de material rígido com boca larga e 

tampa para o armazenamento desse material até que ele possa ser jogado 

fora em local adequado mais tarde.  

Em alguns banheiros públicos ou de aeroportos é possível encontrar 

dispositivos para jogar fora esse material, como esse da ilustração abaixo. 

 


