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Resumo: O presente trabalho tem como finalidade relatar as ações educativas 
desenvolvidas pela Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho COSAT da 
Faculdade de Farmácia para estruturar o gerenciamento de resíduos através do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde PGRSS, de forma que 
os mesmos sejam corretamente segregados, no momento e local de geração, 
permitindo redução do volume de resíduos perigosos e da incidência de incidentes e 
acidentes laborais, dentre outros benefícios a comunidade acadêmica e ao meio 
ambiente. Ademais, para atingir tal objetivo, utiliza-se a aplicação de princípios da 
biossegurança, através da implementação de medidas técnicas, administrativas e 
normativas em conformidade com a Resolução RDC ANVISA Nº 222, promulgada 
em 28/03/2018, considerando a variedade e volume de Resíduos de Serviço de 
Saúde gerados nos diferentes processos de ensino, pesquisa e extensão. Pretende-
se demonstar como tais iniciativas contribuiram na elaboração e consolidação do 
novo PGRSS, aprovado no Conselho da Unidade em 12/12/18.Acredita-se que os 
projetos de capacitação de recursos humanos como: os ciclos de eventos e 
seminários promovidos pela COSAT/FAR e os Cursos de Capacitação de Gestão de 
Resíduos Laboratoriais realizados em parceria com a EDUFRGS e destinados aos 
técnicos e docentes e treinamentos semestrais dirigidos aos alunos, sobretudo os de 
pós graduação, potenciais geradores de resíduos, vem ao encontro do objetivo de 
se gerenciar resíduos de serviço de saúde com sustentabilidade, mediante correto 
seguimento de todas as etapas de gerenciamento.Além disso, constitui-se em 
excelente ocasião de atualizar conceitos e práticas inerentes, contemplando o 
processo de educação continuada preconizado no marco legal vigente.Como 
resultado destas iniciativas foram capacitados aproximadamente 300 servidores e 
treinados 700 alunos de graduação e pós graduação na Faculdade de Farmácia 
desde 2006.     
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