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RESUMO 
Nas últimas décadas, observou-se uma crescente preocupação do mundo com os aspectos que 
envolvem os recursos naturais e o meio ambiente. É sabido que esses recursos são finitos e que o 
futuro dos seres vivos que habitam o planeta Terra depende das ações desencadeadas na atualidade. 
O presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre os principais tipos de 
Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) produzidos nos serviços odontológicos e qual a importância de um 
destino adequado dado a eles. A falta de destinação correta dos resíduos de saúde pode contaminar 
a natureza e, consequentemente, ser uma fonte de infecção causando graves consequências nocivas 
para os seres vivos. Para tanto, é fundamental que o gerenciamento dos resíduos de saúde nos 
Serviços Odontológicos do Exército Brasileiro siga as mesmas normas e legislações preconizadas 
aos resíduos hospitalares, uma vez que os passivos produzidos são semelhantes. Os cuidados 
começam desde a segregação, no momento em que são produzidos, e se estendem até o momento 
da destinação final. Para isso, é importante que todos da equipe de saúde que trabalham em Posto 
Médico de Organizações Militares (OM) ou em Organizações Militares de Saúde (OMS) estejam 
cientes de suas responsabilidades legais. Os resultados obtidos com a revisão bibliográfica apontam 
para a importância do conhecimento da quantidade, do tipo e do tratamento preconizado para os 
resíduos produzidos. Uma eficaz gestão de resíduos de saúde em Serviços Odontológicos não coloca 
em risco a população e o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos, Resíduos de Saúde, Resíduos em Odontologia, Gestão em 
Saúde. 
 
ABSTRACT 
In the last few decades the concern involving natural resources and environment preservation has 
been a growing worldwide. These resources are finite and living beings on planet Earth future relies on 
todays actions. This study is a Literature Review of Solid Health Waste (SHW) main types that are 
produced in dental services and an adequate disposal importance. Defective health residues 
management might be harmful for living beings, by infecting and contaminating them. For this reason, 
it is essential that Brazilian Army's Dental Services follows same rules and legislations recommended 
for hospital waste disposal, once the liabilities produced are equally dangerous. Caretaking 
procedures starts on material segregation at the moment they are produced and extends to final 
destination. Therefore, Medical Organizations of Military Organizations or at Military Health 
Organizations members must be aware of their legal duty and responsibility. Results obtained in this 
Literature Review shows the importance of knowing the quantity, type and treatment recommended for 
waste produced. Finally, it’s concluded that Dental Services Disposal does not represent danger, as 
long as they’re correctly managed and treated.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem-se observado uma crescente preocupação do 

mundo com os recursos naturais e o meio ambiente. É sabido que esses recursos 

são finitos e que o futuro dos seres vivos que habitam o planeta Terra depende das 

ações desencadeadas na atualidade.  

O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre os principais 

tipos de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) produzidos nos serviços odontológicos e 

qual o destino dado a eles. A falta de destinação correta dos resíduos de saúde pode 

contaminar a natureza e, consequentemente, ser uma fonte de infecção causando 

graves consequências nocivas para os seres vivos. Para tanto, devem ser 

analisados desde o momento em que são produzidos até o tratamento final, 

indicando as formas ambientalmente corretas para o seu manejo.  

O gerenciamento de resíduos consiste no conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, voltadas ao manejo adequado desses, envolvendo aspectos 

técnicos e operacionais (EB50-CI-04.006, 2018). 

O correto processamento dos resíduos é responsável pelo controle de 

disseminação de algumas doenças, bem como pela preservação do meio ambiente. 

Esses passivos produzidos por serviços de odontologia devem ser gerenciados com 

base no conhecimento de seu volume, características e riscos associados. É 

fundamental que o indivíduo, a sociedade, as instituições de saúde, as empresas, as 

indústrias e o governo se unam em busca de um mundo mais limpo e compatível 

com uma vida saudável.  

O Exército Brasileiro (EB) possui, em seu Serviço de Saúde, estruturas que 

prestam apoio e assistência odontológica em diversos níveis. Para tanto, é 

primordial que seja realizada toda a logística necessária para o cumprimento da sua 

missão. A atividade odontológica, nesses níveis de saúde, produz uma grande 

quantidade e variedade de resíduos que merecem atenção especial após serem 

produzidos. 

A fim de melhor elucidar esta situação, foi discutido o que é preconizado pelos 

órgãos reguladores e fiscalizadores no tocante à Odontologia, que têm por finalidade 

promover a proteção da saúde da população e do meio ambiente através de um 

eficaz e eficiente controle sanitário. 

 



 

 

1.1 PROBLEMA 

Com o aumento na procura por tratamento odontológico dentro das 

Organizações Militares (OM) e das Organizações Militares de Saúde (OMS), houve 

também uma maior produção de Resíduos Sólidos de Saúde. Não se admite mais 

uma gestão sem a atenção necessária com o destino adequado desses resíduos. 

Sem o cuidado com o lixo, muitos dos passivos produzidos correm o risco de 

serem descartados em qualquer lugar sem receber um tratamento responsável e 

adequado. Desta forma, todos que habitam a região podem sofrer contaminação. 

Quando o descarte inapropriado é executado, o solo, os rios e os oceanos podem 

ser contaminados e influenciar negativamente a manutenção da saúde e a vida na 

Terra. Gerações podem ser comprometidas através da execução de um ato 

irresponsável.  

Medidas sanitárias coerentes urgem em um momento crítico para a 

humanidade. A preocupação com os danos causados tanto na saúde pública, quanto 

no meio ambiente, coloca em alerta os gestores de saúde. 

Em tempos de pandemia, verifica-se ainda mais a importância na gestão 

responsável dos resíduos de saúde. Cuidados específicos com a coleta, 

armazenamento e destinação final dos resíduos devem ser tomados mediante a 

suspeita ou confirmação de casos de COVID-19, por exemplo, em atendimentos 

odontológicos. Deve-se levar em consideração a grande quantidade de aerossol e 

material contaminado gerado após esses atendimentos. 

No sentido de orientar a pesquisa e o gerenciamento de resíduos de saúde 

em Serviços Odontológicos dentro do Exército Brasileiro, foi formulado o seguinte 

problema:  

Que medidas e quais soluções podem favorecer a uma adequada gestão de 

resíduos de saúde em Serviços Odontológicos dentro do EB, contribuindo, desta 

forma, para a preservação do meio ambiente? 

1.2 OBJETIVOS 

Neste contexto, medidas de controle devem ser lançadas para otimizar as 

ações relativas ao manejo dos resíduos, considerando suas características e riscos. 

O presente estudo pretendeu integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de apresentar ao leitor alguns aspectos que 

devem ser considerados durante o Gerenciamento de Resíduo Sólido de Saúde. 



 

 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Classificar os grupos de resíduos gerados nos Serviços Odontológicos  

b) Conceituar as etapas que englobam o gerenciamento dos resíduos de 

saúde, segundo as normas vigentes. 

c) Apresentar os tratamentos adequados aos diversos grupos de resíduos. 

d) Analisar a importância da quantificação dos resíduos gerados. 

e) Analisar a importância do correto tratamento e destinação dos Resíduos 

de Saúde. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro possui diversos níveis de assistência odontológica 

oferecida aos militares e seus dependentes, seja do atendimento prestado durante 

um exercício de campanha, seja em nível de atendimento em Hospital Militar de 

Área. Independente do local do atendimento, durante as consultas, são gerados 

resíduos que podem ser classificados em 04 (quatro) grupos diferentes (RDC nº 222, 

2018). São eles: grupo A, B, D e E. Os resíduos do grupo C não são produzidos em 

Serviços Odontológicos disponibilizados pelo Exército Brasileiro. 

De acordo com essa classificação, cada tipo de resíduo recebe um 

tratamento específico, com o objetivo de mitigar os possíveis danos que podem ser 

gerados aos seres vivos e ao meio ambiente quando não são manejados 

adequadamente. 

Dessa forma, torna-se imperioso o conhecimento sobre o assunto estudado, 

a fim de orientar as ações desenvolvidas durante o gerenciamento dos resíduos, 

contribuindo para prevenção de eventuais contaminações da equipe de saúde, dos 

pacientes, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

A gestão de resíduos deve ter como prioridade o desenvolvimento 

sustentável, baseado em princípios de precaução e de prevenção que devem ser 

aplicados para minimizar os possíveis impactos negativos gerados a partir dos 

conteúdos resultantes dos atendimentos odontológicos. 

Sendo assim, é de suma importância que esse assunto seja alvo de estudos 

para estimular, nos Serviços Odontológicos do EB, o correto processamento dos 

Resíduos de Saúde. Caso contrário, diariamente, a saúde e a integridade física dos 

usuários, da equipe odontológica será colocada em risco. Além disso, o meio 



 

 

ambiente e os recursos naturais também correm risco de contaminação. Princípios 

de biossegurança, empregando medidas técnicas administrativas e normativas 

devem ser consideradas com o intuito de prevenir acidentes com material 

contaminado. 

Com o presente estudo trouxe uma contribuição para o Exército Brasileiro no 

que se refere a importância de se adotar condutas que visem um adequado 

gerenciamento dos Resíduos de Saúde. Seja nos Postos Médicos, Hospitais de 

Guarnição, Hospitais Militares de Área ou nos Hospitais de Campanha. 

A maior contribuição envolve a conscientização a respeito da importância de 

um manejo adequado e bem planejado dos resíduos de saúde provenientes dos 

atendimentos odontológicos. 

Através de um plano de gerenciamento de resíduos bem executado é 

possível minimizar contaminações potenciais da equipe de saúde, dos pacientes, 

dos recursos naturais e do meio ambiente.  

Por fim, o presente estudo se justifica por promover mais uma fonte de 

pesquisa a respeito de um tema atual, aumentando a disponibilidade de trabalhos 

científicos que servirão como dados para novas pesquisas a respeito de gestão e 

gerenciamento de Resíduos de Saúde em ambiente odontológico.  

 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado 

em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, foi apresentada de forma 

clara e detalhada como o problema elencado pode ser solucionado, bem como quais 

critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de 

solução e as formas pelas quais foram utilizados. 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, 

documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e 

dissertações), a qual prosseguirá até a fase de análise dos dados coletados neste 

processo (discussão de resultados).  

Quanto ao tipo, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos relacionados ao gerenciamento de 

resíduos de saúde em serviços odontológicos, valendo-se para tal do método 



 

 

indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance da 

investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas 

generalizações. O atual estudo se caracteriza ainda por ser de natureza qualitativa. 

Tratou-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por 

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua 

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados 

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. A atual pesquisa abrangeu o período de busca dos últimos vinte 

anos, período o qual houve uma crescente preocupação mundial com o meio 

ambiente. 

A seleção das fontes de pesquisa se baseou em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), SciELO, PubMed, Biblioteca do Exército (BIBLIEx) e revistas brasileiras. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Como falado anteriormente, o delineamento da pesquisa foi iniciado com a 

definição de termos e conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de 

pesquisa, sendo baseada em uma revisão de literatura no período dos últimos vinte 

anos. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto a 

crescente preocupação da sociedade mundial com o presente tema nas duas 

últimas décadas. 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor alguns 

conceitos e abordar, de forma crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao 

presente trabalho, formando um conceito embasado em dados científicos. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ATIVIDADES DE SAÚDE 

Para Mavropoulos (2010), como o avanço tecnológico da medicina 

contemporânea e com o crescente número de serviços de saúde houve, 

consequentemente, um aumento na quantidade de resíduos produzidos e 

descartados. O nível de preocupação mundial com a gestão desse tipo de resíduo 

também cresceu, percebendo-se um esforço significativo de alguns países no 



 

 

sentido de melhorar o gerenciamento de RSS, proporcionando uma gestão mais 

adequada e segura. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), as atividades de 

assistência à saúde produzem resíduos que podem levar a efeitos adversos aos 

seres vivos e ao meio ambiente. Um adequado gerenciamento dos resíduos é 

primordial para o controle do ecossistema. 

Ferreira, Gorges e Silva (2015), afirmaram que a fase atual da gestão 

ambiental global iniciou com a realização da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, no Rio de 

Janeiro. O acelerado ritmo de industrialização e o aumento populacional nas áreas 

urbanas, principalmente a partir de 1960 passaram a provocar impactos no meio 

ambiente, que podem ser vistos com maior intensidade nas grandes metrópoles 

brasileiras.  

De acordo com as IR 50-20, os resíduos de serviços de saúde, no âmbito do 

Exército Brasileiro, são gerados em instalações de saúde das Organizações Militares 

(OM), em Organizações Militares de Saúde (OMS), e em outros estabelecimentos de 

serviços similares que desenvolvem atividades inerente à assistência em saúde, 

inclusive os resíduos das atividades veterinárias.  

Os resíduos gerados a partir da assistência odontológica são muito 

semelhantes aos resíduos médicos produzidos em ambientes hospitalares. Assim 

sendo, os cuidados a serem tomados também são similares, como resultado do 

contato com fluidos biológicos (sangue, saliva).  

Mesmo que a quantidade de material infectado presente em resíduos 

odontológicos seja menor, existe o risco de infecção cruzada e o perigo de 

contaminação do meio ambiente quando esses resíduos são mal manejados 

(HIDALGO, 2013). 

Todo gerador de resíduos de serviços de saúde é responsável pela 

elaboração, implantação, implementação e monitoramento de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, o chamado PGRSS, que deve estar 

disponível para consulta dos órgãos de vigilância sanitária ou ambientais, dos 



 

 

funcionários, dos pacientes e do público em geral. O Plano de Gerenciamento é o 

documento que descreve todas as ações relativas ao gerenciamento de RSS, 

observadas suas características e riscos (ANVISA, 2018).  

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS  

Os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março de 2018, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do Ministério da Saúde – MS, 

considerando a natureza principal do resíduo e o seu potencial de risco, sendo 

divididos em cinco grupos (BRASIL, EB50-CI-04.006). 

• Grupo A: Resíduos Potencialmente Infectantes. Ainda possui subclasses de 

resíduos (Grupo A1, Grupo A2, Grupo A3 e Grupo A4 e Grupo A5). O Grupo 

A1 é pode ser encontrado nos resíduos relacionados à prática odontológica, 

pois envolvem procedimentos relacionados com fluidos corporais (saliva e 

sangue); 

• Grupo B: Resíduos químicos. Nesse grupo entram diversos produtos e 

medicamentos utilizados para o atendimento dos pacientes. Neste contexto, 

relaciona-se por exemplo, revelador e fixador necessários no processo de 

revelação de películas radiográficas utilizadas em diagnósticos. Importante 

ressaltar que o revelador e o fixador não são produtos radioativos (DANAEI et 

al., 2014). Outro material também que precisa de uma atenção maior na hora 

do descarte é o amálgama de prata, devido ao mercúrio presente em sua 

composição. Segundo Jesus et al. (2010), quando jogado diretamente na 

rede de esgoto ou no lixo sólido, o mercúrio pode contaminar o ambiente de 

trabalho, o próprio cirurgião-dentista, sua equipe e o ecossistema. Medidas 

que visam a reciclagem do mercúrio devem ser tomadas (LEITE, J.Y e LEITE, 

M. J. V.F, 2001). 

• Grupo C: Rejeitos radioativos (não são produzidos nos Serviços 

Odontológicos no âmbito do Exército Brasileiro); 



 

 

• Grupo D: Resíduos comuns. Engloba peças descartáveis de vestuário, 

material utilizado em antissepsia, resíduos de gesso provenientes de 

assistência à saúde, luvas de procedimentos que não entrem em contato com 

sangue, gorros, máscaras, papel de uso sanitário, resíduos provenientes de 

área administrativas; 

• Grupo E: Resíduos perfurocortantes. Neste grupo se enquadram agulhas, 

lâminas de bisturi, limas endodônticas e todos os utensílios de vidros 

quebrados. 

2.3 ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS 

 Segundo as Orientações Práticas para Adequação Ambiental em 

Organizações Militares (2019), compreendem as etapas do fluxo do gerenciamento 

dos resíduos sólidos de saúde, ou seja, as etapas do manejo: 

• Segregação - Separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado 

físico e os riscos envolvidos.	 

• Acondicionamento - Embalo dos resíduos segregados, em sacos ou 

recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de ruptura. A 

capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a 

geração diária de cada tipo de resíduo.  

• Transporte internos - Traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local 

destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a 

finalidade de apresentação para a coleta.  

• Armazenamento temporário - Guarda temporária dos recipientes contendo os 

resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre 

os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. 

Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos 

sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em 

recipientes de acondicionamento.  



 

 

• Tratamento interno - Aplicação de método, técnica ou processo que modifique 

as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando 

o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 

ambiente. Ex.: compostagem, autoclavagem e reciclagem.  

• Armazenamento externo - Guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da etapa de transporte externo, em ambiente exclusivo com 

acesso facilitado para os veículos coletores.  

• Transporte externo - Remoção dos resíduos do armazenamento externo até a 

destinação final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana.  

• Destinação final - Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde.  

  

2.4 TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu site, 
todo gerador de resíduos de serviços de saúde é responsável pela elaboração, 
implantação, implementação e monitoramento de um Plano de Gerenciamento, o 
chamado PGRSS, que deve estar disponível para consulta dos órgãos de vigilância 
sanitária ou ambientais, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 

De acordo com o a RDC nº 222, cada grupo de resíduos de serviços de 
saúde são tratados de maneira específica. Isso ressalta a importância de cada etapa 
do processo de gerenciamento dos resíduos, principalmente no que se refere a 
segregação. 

Em seu estudo, Pedrosa et al. (2007) constataram que existe falhas no 
gerenciamento dos resíduos odontológicos produzidos na prática rotineira pelos 
Cirurgiões-Dentistas (CDs) que vão desde sua produção até seu destino final. 

 



 

 

2.5 CONTROLE QUANTITATIVO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS 

Para Grigoletto (2010), na segregação o propósito não é buscar reduzir o 
número de resíduos infectantes provenientes dos atendimentos odontológicos, mas 
criar uma organização na segurança e sendo praticável proceder a uma melhor 
identificação destes resíduos para que não haja desperdícios nessa segregação. 

Mota et al. (2004) apontaram, em seu estudo, conhecer aspectos 
relacionados à geração e ao gerenciamento dos resíduos produzidos nos 
consultórios odontológicos, abordando seus possíveis impactos sobre o homem e o 
meio ambiente. Os autores perceberam que, embora vários efeitos adversos sejam 
atribuídos aos resíduos sólidos, estes podem ser eliminados, ou pelo menos, 
minimizados, mediante um adequado gerenciamento.  

O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, a redução do uso de 
matérias primas e produtos, e o aumento da reutilização e da reciclagem. O PGRSS 
visa, entre outros objetivos, à redução do volume de resíduos gerados pela correta 
segregação e descarte de resíduos não aproveitáveis; reciclagem de produtos 
reaproveitáveis. 

O controle quantitativo dos resíduos gerados é fundamental para um 
planejamento adequado do PGRSS. Isso é importante para que seja possível prever 
a quantidade de coletores, espaço para o armazenamento temporário e para o 
armazenamento externo, por exemplo.  

O monitoramento e avaliação dos resultados do gerenciamento de resíduos 
devem ser baseados em instrumentos de aferição, indicadores, que servem para 
saber em determinado momento ou período, qual a situação em relação ao que foi 
planejado no PGRSS. 

 

2.6 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS 

A destinação final consiste na remoção dos resíduos do abrigo 
(armazenamento externo) até uma unidade de tratamento e disposição final, 
preservando as condições de acondicionamento, a integridade física do profissional, 
da população e do meio ambiente.  

Os resíduos para serem lançados no ecossistema precisam estar inertes, ou 
seja, eles não podem ter potencial para causar doenças nem muito menos 
capacidade para contaminar o solo, as águas dos rios, oceanos e o ar. 



 

 

Para isso, a legislação estadual, em se localize cada unidade do serviço 
odontológico, deve ser consultada e tida como meta para a realização de um 
trabalho de excelência. 

Cada grupo de resíduos recebe um tratamento específico de acordo com o 
seu risco. De uma maneira geral, os resíduos do grupo A são autoclavados e 
incinerados. Os do grupo B após neutralização, quando necessário, também 
recebem o mesmo tratamento de autoclavação e incineração. Os resíduos do grupo 
D são levados para aterros sanitários e para empresas que realizam a reciclagem, e 
os do grupo E, também passam por um processo de autoclavação e posteriormente, 
por incineração. 

Cabe ressaltar que resíduos do grupo C (resíduos radioativos) não são 
gerados em serviços de saúde odontológicos. 

  

a. Critério de inclusão: 

• Estudos publicados em português,  

• Estudos publicados em inglês; 

• Estudos publicados ressaltando gerenciamento de resíduos em saúde; 

• Estudos envolvendo gerenciamento de resíduos em odontologia; 

• Estudos indicando a classificação dos resíduos de saúde;  

•  Estudos relacionados com proteção do meio ambiente. 

 

b. Critério de exclusão:  

• Estudos que não sejam relacionados com gerenciamento de resíduos em 

saúde;  

• Estudos que não envolvam gerenciamento de resíduos em odontologia; 

• Estudos não relacionados com proteção do meio ambiente. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a revisão de literatura, ficou evidente que muitos são os fatores que 

devem ser levados em consideração para que se tenha um eficiente gerenciamento 

de resíduos.  

Inicialmente é fundamental que se tenha uma consciência ambiental em todos 

os níveis, principalmente naquilo que se refere a gestão de resíduos de saúde, pois 

são materiais que se desprezados de maneira inadequada, sem os cuidados 

necessários, têm o potencial de contaminar o ecossistema como um todo. Podem 



 

 

ser responsáveis por surgimento de doenças contagiosas e doenças que no 

momento estão sob controle e vigilância de órgãos sanitários competentes. 

Em seguida, também é importante um conhecimento a respeito do tipo, dos 

grupos e das quantidades de resíduos que são produzidos nos Serviços 

Odontológicos de Saúde. Isso permite que se planeje e se gerencie melhor os 

resíduos, realizando contratos com empresas licenciadas para esse tipo de 

atividades.  

 A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, deixa claro que cada grupo de 

resíduos dos serviços de saúde devem ser tratados de maneira específica. Isso 

ressalta a importância de cada etapa do processo de gerenciamento dos resíduos, 

principalmente no que se refere a segregação. Uma segregação inadequada leva a 

uma quebra no fluxo dos resíduos até a destinação final. Os resíduos devem ser 

destinados de acordo com suas características. 

Corroborando essas orientações, Grigoletto (2010) afirmou que o propósito 

da segregação não é apenas reduzir o número de resíduos infectantes provenientes 

dos atendimentos odontológicos, mas sim criar uma organização na segurança, 

sendo praticável proceder uma melhor identificação destes resíduos para que não 

haja desperdícios financeiros devido a segregação. 

Os resíduos para serem lançados no ecossistema precisam estar inertes, ou 

seja, eles não podem ter potencial para causar doenças nem muito menos 

capacidade para contaminar o solo, as águas dos rios, oceanos e o ar. 

Esta revisão ressalta a importância do tratamento específico que, de acordo 

com o seu risco, cada grupo de resíduos deve receber. De uma maneira geral, os 

resíduos do grupo A e os do grupo E passam por um processo de autoclavação e, 

posteriormente, por incineração. Os do grupo B após neutralização, quando 

necessário, também recebem o mesmo tratamento de autoclavação e incineração e 

os resíduos do grupo D são levados para aterros sanitários e para empresas que 

realizam a reciclagem. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As respostas quanto as questões evidenciadas nos objetivos geral e 

específicos desse estudo foram respondidas, acrescentando, dessa forma, a 

necessidade de um adequado gerenciamento de resíduos de saúde nos Serviços de 



 

 

Odontologia do Exército Brasileiro.  

Essa gestão responsável de resíduos engloba questões de extrema 

importância para um contexto muito além de uma simples coleta de “lixo hospitalar”. 

A conscientização de todos os profissionais que integram os serviços de 

odontologia, é o que faz a diferença entre promoção de saúde ou a promoção de 

enfermidades. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que todas as etapas que envolvem 

o gerenciamento de resíduos são primordiais. Uma segregação adequada 

favorecerá uma destinação final dentro do que é previsto nas legislações em vigor. 

Sem contaminar seres vivos e o meio ambiente. O conhecimento do tipo de resíduo 

produzido nos consultórios odontológicos durante os atendimentos, proporciona uma 

gestão mais adequada, assim como o conhecimento da estimativa da quantidade de 

resíduo gerado.  

Dessa forma, entende-se que é fundamental a conscientização e o 

conhecimento de todos que fazem parte da equipe de saúde, para que sejam 

cumpridas todas as normas e recomendações dos órgãos que regulam e fiscalizam 

as atividades na área da Odontologia. É primordial ter uma visão ampla e estar 

sempre atento às diversas situações que continuarão surgindo com o passar dos 

anos. 

Este estudo requer um maior aprofundamento a respeito da gestão de 

resíduos de saúde em unidades de saúde. Recentemente, decorrente da pandemia 

da COVID-19, muitas questões estão sendo reavaliadas e reconsideradas. A 

pandemia provocou uma nova classificação dos fluxos dos resíduos sólidos de 

saúde relacionados à sua gestão e isso trouxe importantes implicações em relação 

às práticas e aos procedimentos a serem adotados nos vários tipos de organizações 

de saúde.  

Novos padrões de conduta passaram a ser considerados. Conhecimentos 

sobre gestão de resíduos devem ser revistos e reestruturados rotineiramente. Sendo 

assim, protocolos evidenciados em estudos e em pesquisas recentes e, baseado na 

da realidade de cada serviço de saúde odontológico, quanto ao tipo e ao volume de 

passivo gerado, são a chave para um gerenciamento responsável e consciente de 

resíduos de saúde.  
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