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GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

OBJETIVO: 

O curso “Gestão de Resíduos Sólidos dos Serviços da Saúde” é voltado para 

profissionais e estudantes da área ambiental-industrial. O objetivo do curso é promover 

a capacitação técnica de pessoas nas condutas de gestão de resíduos de serviços de saúde 

e elaboração do plano de gerenciamento destes, alinhadas aos padrões de biossegurança, 

segurança ocupacional, saúde pública e meio ambiente, visando à implantação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, em conformidade com 

legislações CONAMA e ANVISA RDC 306/2004. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais 

• Introdução 

• Breve Histórico da Gestão de Resíduos 

• Casos Clássicos de Danos Ambientais Causados por Resíduos 

• Conceito de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

• Riscos associados aos Resíduos de Serviços de Saúde 

• Panorama da Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde no Brasil 

• Legislação Básica e o conceito de co-responsabilidade do gerador 

 Módulo 2 – Identificando os Resíduos de Serviços de Saúde 

• Geração de resíduos em serviços de saúde 

• Classificando os Resíduos gerados: NBR, CONAMA, ANVISA 

Grupo A - Potencialmente Infectantes 

Grupo B - Químicos 

Grupo C - Rejeitos Radioativos 

Grupo D - Resíduos Comuns 

Grupo E - Materiais Perfurocortantes 

• Diagnóstico do Estabelecimento de Saúde 

 Módulo 3 – Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

• Gerenciamento interno 

• Segregação dos resíduos 

• Acondicionamento e identificação dos resíduos 

• Simbologia, expressões e cores padronizadas 

• Tratamento preliminar 

• Coleta e transporte interno 
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• Área de Higienização 

• Coleta e Transporte Externo 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS 

 Módulo 4 – Biossegurança 

• Conceito. 

• Riscos em ambientes de saúde. Acidentes ocupacionais. 

• Exposição Ocupacional a Materiais Biológico, Químico e Radioativo. 

• Equipamentos de Proteção Individual. 

• O conceito prevencionista aplicado aos riscos em estabelecimentos de serviços de saúde. 

• A NR-32 

 Módulo 5 – Tecnologias de Tratamento e Disposição Final para os Resíduos da 

Saúde; 

• Incineração 

• Desinfecção química 

• Microondas 

• Inertização 

• Disposição Final 

• Seleção e Avaliação de Fornecedores 

 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Combinar com a empresa. 

 

PÚBLICO ALVO: Profissionais de estabelecimento de saúde, estudantes e demais pessoas 

que queiram adquirir conhecimento no assunto.    

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas 

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


