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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações realizadas no 
gerenciamento de resíduos de serviço de saúde 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. Apresenta-
se as ações realizadas com 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 longo dos anos, visando otimizar a gestão deste tipo de resíduo de 
forma a proporcionar uma gestão integrada de resíduos na unidade. Através da 
adoção de iniciativas de capacitação de recursos humanos mediante cursos e 
treinamentos e ampliação da discussão das dificuldades enfrentadas e dos avanços 
obtidos 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. Deste modo, 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 de trabalho com redução de impactos amabientais negativos na 
comunidade acadêmica da Faculdade de Farmácia UFRGS. Acredita-se que a 
valorização e qualificação dos recursos humanos na formação de profissionais com 
uma visão mais holística e ampla sobre as questões ambientais da atualidade, possa 
estimular sua participação nos programas de qualidade ambiental, de modo 
especial, nas unidades de ensino e prestação de serviço em saúde. 
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