
PRODUTO TÉCNICO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como são classificados os resíduos dos serviços de saúde? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A: Potencialmente Infectante: Resíduos 

com possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção. 

Devem ser acondicionados em saco branco. 

 

 

 

 

 

GRUPO B: são alocados os resíduos químicos, que podem 
apresentar um risco à saúde pública e ao meio ambiente, 
este deverá receber tratamento específico sendo vedado 
o seu encaminhamento para disposição final em aterros 
sem tratamento prévio. 

 medicamentos vencidos 

 produtos hormonais 

 antimicrobianos/quimioterápicos  

 reagentes 

Devem ser acondicionados em recipiente rígido com 
tampa 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) Documento elaborado que descreve as ações 
relativas ao manejo dos RSS, descrevendo suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, identificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, com o 
objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando a proteção à saúde pública  ocupacional e ambiental (CONAMA 2001). 

O que são os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)? São todos os resíduos provenientes de qualquer unidade que 
execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal. Este tipo de RESÍDUO pode se tornar fonte de 
disseminação de doenças e gerar prejuízos ambientais, caso não seja adequadamente gerenciado. (ANVISA, 2004) 

                                                                                                                                                                                                 

 GRUPO D: Resíduos Comuns (Não Recicláveis) 
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 
radioativo à saúde pública ou ao meio ambiente, podendo 
ser equiparados aos resíduos domiciliares (podas e folhas 
de jardim, papel higiênico, papel toalha, fraldas 

descartáveis), estes devem ser acondicionados em 
saco preto. 

GRUPO C: Os rejeitos radioativos devem 

ser segregados de acordo com0 a natureza 
física do material e do radionuclídeos 
presente, e o tempo necessário para atingir o 
limite de eliminação, em conformidade com  
a norma NE - 6.05 da CNEN.  

ENVOLVA-SE!!! 

Este trabalho é o produto técnico da Dissertação de Mestrado intitulada “GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UM HOSPITAL DE ENSINO”, defendida em 27/07/2016 no Programa de Pós-
Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal de Goiás. 
                                   Orientações básicas para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 
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PRODUTO TÉCNICO II 
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Grupo D – Resíduos Comuns 
Recicláveis: Papeis e papelão, óleo de 

cozinha pós-consumo, garrafa pet, plásticos, 
vidros, frascos de soros não contaminados. As 
operações de venda ou de doação dos resíduos 
destinados à reciclagem ou compostagem 

devem ser registradas. Estes devem ser 
acondicionados em saco azul. 

GRUPO E: Os perfurocortantes devem ser 

descartados separadamente, no local de sua geração, 
em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura 
e vazamento, devidamente identificados, atendendo 
aos parâmetros referenciados na norma NBR 
13853/97 da ABNT. As agulhas descartáveis devem 
ser desprezadas juntamente com as seringas, quando 
descartáveis, sendo proibido reencapá-las. 

Referências: 
BARROS, D. X.; FRANCO, L. C.; TIPPLE, A. C. F. V.; BARBOSA, M. A.; SOUZA, A. C. S. Exposição a material biológico no manejo externo dos resíduos de serviço de saúde. Cogitare Enferm, v. 15, n. 1, p. 82-
86, 2010. 
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n.o 283, de 1 de outubro de 2001.  
MOTTA, J.I.J., Ribeiro, Eliana C.O. Educação permanente como estratégia na reorganização dos serviços de saúde. Março de 2005. 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 306,  ANVISA  7 de dezembro de 2004. 

GERENCIAR RESIDUOS É 
RESPONSABILIDADE DE TODOS!!! 
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Produto final apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Saúde – nível Mestrado 

Profissional – da Universidade Federal de Goiás 

como requisito complementar para obtenção do 

Título de Mestre em Ensino na Saúde. 

 

Linha de pesquisa: Concepções e Práticas na 

Formação dos Profissionais de Saúde. 

  Orientador: Profº. Dr. Vardeli Alves de Moraes.                                  
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Nome do Curso: Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Carga-horária: 60 horas (atividades teóricas - 40 horas, atividades práticas – 20 horas). 

 

Facilitadora: Enfermeira, especialista em Educação Ambiental - Soraya Regina C. 

Meira. 

 

Público-alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades da 

instituição em estudo. 

 

NECESSIDADE: Considerando o contexto atual das políticas públicas para o ensino e 

a saúde brasileira, identificou-se durante pesquisa sobre Educação Permanente em 

Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde em um Hospital Universitário a 

necessidade de capacitar os profissionais enfermeiros e técnicos em enfermagem para 

atuarem na área de gestão e manuseio de resíduos hospitalares, uma vez que foi 

detectado falhas nas etapas do processo de manuseio dos mesmos. 

 

EMENTA: Debate teórico e metodológico; Abordagens: Legislações no Brasil 

referentes ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Conceito dos riscos 

ocupacionais, infecção hospitalar, biossegurança, saúde pública e meio ambiente, uso de 

Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva no 

manuseio dos resíduos. Apresentar a classificação dos resíduos por grupo e a 

importância da reciclagem. As etapas do gerenciamento dos resíduos: geração, 

segregação, identificação, acondicionamento, tratamento interno e externo, coleta e 

transporte interno e externo e destino final. Abordar os conceitos básicos e os modelos 

de Sistemas de Logística Reversa aplicados aos resíduos da responsabilidade 

compartilhada. Como elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS). 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Capacitar os profissionais da equipe de enfermagem sobre gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender as Legislações referentes ao tema; 

 Saber classificar os resíduos;  

 Refletir sobre a dimensão da responsabilidade dos profissionais de saúde quanto 

ao manuseio correto dos resíduos; 

 Compreender a repercussões no manuseio incorreto dos resíduos para a saúde do 

trabalhador e do meio ambiente; 

 Como elaborar e implantar o Plano de gerenciamento de Resíduos. 

 

 



CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

DATA CONTEÚDO METODOLOGIA 

 

08/09/2016 

5ª feira 

 

- Apresentação dos profissionais da instituição em 

estudo. 

- Introdução sobre resíduos de serviços de saúde: 

Manual de gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde (Ministério da Saúde, Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária–Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006). 

Exposição dialogada com 

dinâmica conceitual sobre 

resíduos de serviços de 

saúde. 

Entrega do texto para 

leitura, discussão para 

próxima aula. 

15/09/206 

5ª feira 

 

- Introdução as Legislações vigentes: RDC 

306/2004 e CONAMA 358 - (ANVISA, 2004) 

Portaria nº 198, 2004. Institui a política nacional 

de educação permanente em saúde. 

 - Discussão dialogada 

 - RDC, 306 e CONAMA 

358 

 - Portaria nº 198, 

 

22/09/2016 

5ª feira 
Abordagem sobre a classificação dos resíduos. - Atividade prática. 

29/09/2016 

5ª feira 

 

- Introdução a biossegurança usa de EPIs 

abordagem sobre controle de infecção hospitalar, 

educação ambiental. 

- Dinâmica  

- Discussão  

 

06/10/2016 

5ª feira 

 

- Etapas para o Gerenciamento; 

- Segregação. 

 • Acondicionamento; 

 • Identificação; 

 • Coleta e Transporte Interno; 

 • Armazenamento Temporário; 

 • Tratamento (quando necessário); 

 • Armazenamento Externo; 

 • Coleta e Transporte Externo;  

 • Disposição Final. 

-Teoria e prática. 

 

 

 

13/10/2016 

5ª feira 

 

- Saberes necessários a prática educativa sobre o 

manuseio dos resíduos;  

- Aula pratica (Laboratório e Unidades de 

internações).  

 

-Exposição dialogada 

sobre os resíduos, 

Orientações  

20/10/2016 

5ª feira 

 

- Como elaborar o Plano de Gerenciamento de 

resíduos (PGRSS); 

- O enfermeiro frente a elaboração do PGRSS. 

- Elaboração do PGRSS. 

- Discussão dialogada. 

27/10/2016 

5ª feira 

 

-Encerramento e avaliação. Avaliação da disciplina. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO: Aulas expositivo-dialogadas, grupos de discussão e 

problematização, seminários e aula pratica supervisionada. 

 

AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL: participação e compromisso nas atividades 

durante a capacitação, relatórios produzidos durante o trabalho em grupo, auto-
avaliação e avaliação da capacitação. 
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