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Agilidade e Eficiência em Capacitação de Pessoas

SEGURANÇA AMBIENTAL & GERENCIAMENTO DE RSE ÍDUOS EIREIL

INTRODUÇÃO
O curso Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
objetiva atualizar as informações sobre o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde com definições e exemplos do
cotidiano do gerenciamento, transmitidas em linguagem
acessível a todos, proporcionando maior facilidade no
aprendizado e no exercício de suas tarefas.

19ª EDIÇÃO DO CURSO
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE

(curso de atualização PGSS)
Carga Horária 20 horas

São abordados ainda, orientações sobre as novas legislações
do GDF, seguindo a Lei Distrital 5.610 e Decreto 37.568/2016, que
orientam para os resíduos do Grupo D, que faz parte da
classificação dos resíduos de serviços de saúde.
OBJETIVO
Aprimorar e capacitar os profissionais para o gerenciamento,
fiscalização e elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, segundo legislação
federal – ANVISA e CONAMA.
Atualizar e ampliar os conhecimentos dos profissionais de
saúde e do meio ambiente.

Dias 20 e 21 de setembro de 2017
HORÁRIO: 9h00 às 19h00

Local: Auditório da Mútua
SCLN 409, Bloco E, Brasília/ DF
HORÁRIO; 9h00 às 19h00

“Serão fornecidos certificados de participação,
material didático e coffee break“.

PROGRAMA
01 - Introdução e principais definições
02 - Principais Legislações - saúde e meio Ambiente
03 - Interação entre os resíduos e o controle de infecção
04 - O que você deve saber para evitar risco ocupacionais
05 - Classificação ds resíduos
06 - Manejo interno segundo a legislação
07 - Como segregar os resíduos de serviços de saúde
08 - Gerenciamento de resíduos biológicos
09 - Gerenciamento de resíduos químicos
10 - Gerenciamento de rejeitos radioativos
11 - Coleta e transporte externos e disposição Final
12 - Principais aspectos da Lei 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS
13 - Principais aspectos da lei 5.610/2016 e
Decreto 37.568/2016 (grandes geradores de RS)
14 - Diagnóstico situacional (reconhecer quais são os
resíduos gerados por meio das atividades)
15 - Divisão dos resíduos em recicláveis, orgânicos e
indiferenciados
16 - Coleta seletiva - como proceder
17 - Saiba quais são os resíduos que a SLU garante aos
usuários, o abono dos ônus na coleta e transporte.

INSCRIÇÃO
Ficha de Inscrição no Site
www.secatreambiental.com.br
Preencha a ficha de inscrição e envie pelo e-mail:
secatre@secatreambiental.com.br
Esclarecimentos pelo telefone:
0xx(61) 3345-7105 ou 9.9984-7102 (TIM)
As inscrições serão confirmadas após comprovação de depósito
da taxa de inscrição, enviada por e-mail.

INVESTIMENTO
Valor do curso - R$ 600,00 (seiscentos reais)
Inscrições de pessoas físicas, divide-se em até duas
parcelas (01/08 e 01/09), ou desconto de 20% à vista.
Descontos de 20% para associados da MÚTUA, em dia
com a anuidade.
Nota de Empenho - valor integral R$ 600,00 (seiscentos
reais)

ÁREAS DE INTERESSE

Serviços de saúde em geral: hospitais públicos e privados, centros de medicina e
diagnósticos; Laboratórios analíticos de produtos e análises clínicas;
Serviços e clínicas médicas e odontológicas; Hospitais universitários e militares;
Gestores de pesquisas dos setores de saúde e de meio ambiente;
Organizações governamentais públicas, estaduais e municipais;
Empresas de coleta, transporte e tratamento de resíduos e serviços;
Profissionais de nível superior e técnico com envolvimento e interesse
nas áreas de saúde e de meio ambiente.

INFORMATIVO
A Secatre reserva o direito de transferir a data do curso, caso não atinja um
número suficiente de participantes, devendo informar aos inscritos e préinscritos a nova data para a realização do mesmo.

INSTRUTORES
Este curso é ministrado por profissionais com ampla experiência em meio ambiente,
saúde e em vigilância sanitária, em especial em resíduos de serviço de saúde.
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