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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo

apresentar as ações realizadas no gerenciamento

de Resíduos de Serviço de Saúde RSS resultantes

das atividades profissionais e acadêmicas na

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, visando economia e uso

sustentável dos recursos materiais, bem como, a

segurança da comunidade interna em decorrência

dos riscos iminentes que possam oferecer pela

possibilidade de contaminação por doenças

infectocontagiosas e possíveis acidentes por

manipulação inadequada.

OBJETIVOS
Apresentar as ações de melhoria de processo e

qualificação de geradores realizadas na gestão dos

resíduos dos grupos A e E da Resolução Nº 306

ANVISA pela Comissão de Saúde e Ambiente de

Trabalho COSAT da Faculdade de Farmácia, ao

Quadro 1. Quantitativo de resíduos dos grupos A e E da
Resolução Nº 306 ANVISA encaminhados durante o
período de janeiro a dezembro de 2015.

Ano 2015

Mês Nº de 

Bombonas

Peso Kg Valor R$

Janeiro 24 658,81 1.656,00

Fevereiro 18 486,86 1.242,00

Março 22 469,19 1.518,00

Abril 15 295,00 1.035,00

Maio 14 303,53 966,00

Junho 13 235,16 897,00

Julho 15 363,65 1.035,00

Agosto 14 311,93 966,00

Setembro 13 253,86 897,00

Outubro 12 304,24 828,00

Novembro 13 321,76 897,00

Dezembro 16 303,77 1.014,00

Total 189 4.307,76 12.951,00

Obs. Tabela construída a partir de dados fornecidos pela Stericycle® Aborgama do Brasil S.A. 

Unidade Triunfo/RS.

Agradecimentos:

ANVISA pela Comissão de Saúde e Ambiente de

Trabalho COSAT da Faculdade de Farmácia, ao

longo dos anos, visando otimizar a gestão deste

tipo de resíduo de forma a proporcionar uma

gestão integrada e segura de resíduos na unidade.

METODOLOGIA

Partindo-se do Plano de Gerenciamento de

Resíduos PGR implantado desde 2007 na unidade

e da observação e discussão do sistema de

gerenciamento de resíduos em funcionamento,

pretende-se mostrar sua contribuição na

implementação de melhorias que apontem para a

sustentabilidade dos processos.

RESULTADOS

Através da observação da rotina de

gerenciamento de resíduos dos grupos A e E da

Resolução Nº 306 ANVISA , verificou-se a

oportunidade de efetuar otimização do processo

através da implementação de melhorias de

infraestrutura e controle, bem como, qualificação

dos geradores através de Cursos de capacitação

(servidores) e treinamentos específicos ( alunos).

CONCLUSÕES

Através da adoção de iniciativas de melhoria de

processo e capacitação de recursos humanos

mediante cursos e treinamentos na gestão dos

resíduos de serviço de saúde, até hoje carente de

levantamentos oficiais, deseja-se fomentar o

surgimento de novas iniciativas no meio

universitário. Acredita-se que a valorização e

qualificação dos recursos humanos na formação de

profissionais resulta na segurança no ambiente de

trabalho acadêmico das unidades de ensino e

prestação de serviço em saúde e na sustentabilidade

dos processos de gestão de resíduos.

Figura 1. Visita Técnica à Empresa Stericycle - Aborgama S.A. 
Triunfo RS  Curso Capacitação Servidores em 23/09/15.


