
Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde — À Distância 
O Curso 
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. 
 
 
Público Alvo 
Profissionais de estabelecimento de saúde, estudantes e demais pessoas que queiram adquirir conhecimento no assunto.  
 
 
Treinamento à distância 
A metodologia aplicada é de e-learning, onde é encaminhado ao aluno o material do curso atravésdo web-site do curso, em páginas de 
inernet ou através de arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas 
associados, através de e-mail ou fórum. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite ao aluno que defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissio-
nal e o seu ritmo pessoal.  
 
 
Certificado 
Ao término do curso, o participante que obtiver aproveitamento de 70% nas avaliações, tendo realizado as avaliações referentes a todos 
os módulos, receberá o certificado digital de conclusão do curso.   
 
Professor Responsável: Fernando Rodrigues da Silva  
 
Investimento 
• Inscrições: R$ 190,00 por participante. O valor informado refere-se à totalidade do curso. Não há cobrança de nenhum valor adicio-
nal além do informados acima.  
 
Empresas que desejarem inscrever um ou mais de um funcionário podem entrar em contato conosco para conhecerem condições espe-
ciais de preço e pagamentos. 
 
Formas de Pagamento 
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas: 

• Boleto bancário à vista; 
• Parcelamento via boleto bancário em 4 vezes sem juros (opção exclusiva para inscrição na modalidade turmas, não válido para 
a modalidade estilo rápido); 
• Depósito Bancário; 
• UOL Pagseguro 

 
Carga horária 
40 horas 

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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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 
• 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 

Conteúdo Programático 


