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RESUMO

Os resíduos de saúde são, de maneira geral, considerados contaminantes, nocivos à saúde humana e agressivos ao meio ambiente. Por essa razão, o descarte inadequado de

tais resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) coloca em risco e compromete os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Neste contexto, o

presente projeto de extensão tem como objetivo elaborar, implantar e avaliar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) no Bloco 1 da

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade Passos utilizando-se da metodologia de pesquisa ação. A primeira etapa do projeto consistiu na identificação dos

tipos, quantidades, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos gerados. Posteriormente, foi realizada a

comparação da atual realidade do gerenciamento realizado no local com o que preconiza as legislações e resoluções vigentes no país, a fim de propor o modo adequado de

segregação dos resíduos conforme classificação definida pela Resolução RDC nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A partir daí, foi elaborado o PGRSS

em conformidade com as bases legais, sendo este composto pelos seguintes itens: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário,

tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final. Foi também realizado o mapeamento de risco do local, com base na planta física do edifício.

Com a elaboração do PGRSS foi possível conhecer o atual cenário de gerenciamento de resíduos no Bloco 1 da UEMG - Unidade Passos e propor melhorias a serem

implementadas no local, visando a redução na geração, bem como o descarte adequado dos resíduos, com vistas a conscientizar os envolvidos dos benefícios à saúde da

população e ao meio ambiente decorrente do gerenciamento adequado.

Projeto 1


