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RESUMO 
O adequado gerenciamento dos sólidos de saúde corresponde a uma das principais atribuições da 
administração dos serviços odontológicos. Envolve etapas de segregação, acondicionamento, 
identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, 
transporte externo, destinação e disposição final ambientalmente adequada. O impacto da disposição 
inapropriada dos resíduos odontológicos pode ser desastroso para o meio ambiente, cujo equilíbrio e 
preservação são de interesse mundial e fundamentais para a vida no planeta. Neste cenário, o oficial 
dentista ocupa grande responsabilidade, sendo participante de destaque na elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde de suas Organizações Militares. O presente trabalho 
oferece embasamento teórico a estes oficiais por meio de uma revisão da literatura, qualitativa e 
descritiva, publicada nos últimos 5 anos. Foram realizadas, para tanto, buscas em sítios de base de 
dados bibliográficos (PubMed, Medline, Bireme, Lilacs, Scholar Google), utilizando-se as seguintes 
palavras chave: gerenciamento de resíduos, resíduos odontológicos, resíduos de saúde, meio 
ambiente. Atitudes que envolvem desde um consumo consciente de materiais biocompatíveis, 
biodegradáveis, o uso de tecnologias limpas, adequado armazenamento, processamento e descarte 
destes resíduos foram relatadas na literatura revisada, demonstrando uma preocupação mundial dentre 
os cirurgiões-dentistas em exercer uma Odontologia ecossustentável. 
 
Palavras-chave: gerenciamento de resíduos, resíduos odontológicos, resíduos de saúde, meio 
ambiente, impacto ambiental. 
 
 
ABSTRACT 
The proper management of dental health services waste corresponds to one of the main stages of these 
services administration process. It involves stages of segregation, packaging, identification, internal 
transport, temporary storage, external storage, internal collection, external transport, destination and 
environmentally appropriate final disposal. The impact of the inappropriate disposal of dental waste can 
be disastrous for the environment, whose balance and preservation are of global interest and 
fundamental to life on the planet. In this scenario, the dentist officer has great responsibility, being a 
prominent participant in the elaboration of the Health Service Waste Management Plan of his Military 
Organizations. The present paper offered a theoretical basis to these officers, through a qualitative and 
descriptive review of the literature published in the last 5 years. For this purpose, searches were carried 
out on bibliographic database sites (PubMed, Medline, Bireme, Lilacs, Scholar Google), using the 
following keywords: waste management, dental waste, health waste, environment. Attitudes that range 
from conscious consumption of biocompatible, biodegradable materials, the use of clean technologies, 
adequate storage, processing and disposal of dental waste have been reported in the reviewed 
literature, demonstrating a worldwide concern among dentists to exercise eco-sustainable dentistry. 
 
Keywords: waste management, dental waste, health waste, environment, environmental impact. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho possui como objetivo apresentar uma revisão da literatura 

publicada, nos últimos 5 anos, sobre o gerenciamento de resíduos odontológicos e 

seu impacto no meio ambiente, visando oferecer informações atualizadas aos oficiais 

dentistas do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 

  Os cuidados com a preservação ambiental são de vital importância para a 

sociedade e possuem crescente relevância mundial. Dentre estes, destaca-se o 

gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde (RSS), dos quais os resíduos 

odontológicos constituem uma das fontes de origem. De acordo com a RDC 222 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 11 de junho de 2018, o 

gerenciamento dos RSS deve abranger a totalidade das fases de planejamento dos 

recursos envolvidos, sejam estes físicos, materiais e de capacitação de recursos 

humanos. 

 Os serviços odontológicos produzem resíduos sólidos biológicos e químicos 

dos mais variados, desde algodão, gaze, plástico (sugadores descartáveis, barreiras 

de proteção), soluções químicas de processamento radiológico, tecidos provenientes 

de biópsias e cirurgias (YELURI et al., 2017). A quantidade de resíduos gerados e 

descartados está diretamente relacionada à emissão de gás carbônico na atmosfera, 

uma vez que a incineração de resíduos corresponde a uma das formas de tratamento 

(SURESH et al., 2018), sendo responsabilidade do cirurgião dentista concentrar 

esforços na minimização deste impacto ambiental (CATALDI et al., 2017; WILSON e 

SHAH & PUGH, 2020). 

Sendo assim, no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, destacamos a 

participação fundamental do Oficial Dentista na elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) de suas Organizações 

Militares (OM), visando o presente trabalho oferecer embasamento científico 

disponível na literatura recente. 

1.1 PROBLEMA 

 A Odontologia corresponde a uma das profissões dos serviços de saúde 

responsável por gerar elevadas taxas de RSS, acarretando considerável impacto 

ambiental. 

A diversidade de resíduos produzidos pelos serviços odontológicos exige 

medidas específicas para o gerenciamento destes, desde sua produção até o seu 
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descarte apropriado.  

A geração de RSS sem um correto gerenciamento possui impacto ambiental 

negativo, indo de encontro à urgente necessidade de preservação do meio ambiente 

para manutenção da vida no planeta. 

Considerando-se o histórico de credibilidade das Forças Armadas, é 

inquestionável a necessidade de alinhamento dos serviços odontológicos do Serviço 

de Saúde do Exército Brasileiro com os mais recentes conceitos e normas referentes 

ao gerenciamento de resíduos, com a finalidade de proteção do meio ambiente. 

Em consonância com as necessidades de preservação ambiental, torna-se de 

fundamental importância que o cirurgião dentista, em particular o oficial dentista, 

esteja atualizado das normas e diretrizes em vigor a respeito do manejo de RSS. 

Neste contexto, o que tem sido publicado na literatura nos últimos 5 anos sobre 

o gerenciamento de resíduos de saúde odontológicos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende realizar uma revisão da literatura publicada nos 

últimos 5 anos sobre o gerenciamento de resíduos odontológicos e seu impacto no 

meio ambiente, visando oferecer informações atualizadas aos oficiais dentistas do 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir a consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Definir quais são os resíduos de saúde dos serviços odontológicos. 

b. Apresentar as legislações brasileiras vigentes que norteiam o 

gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. 

c. Apresentar o correto armazenamento e descarte dos RSS dos serviços 

odontológicos. 

d. Apresentar embasamento científico atual que possa auxiliar na elaboração 

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde das Organizações Militares do 

Exército Brasileiro. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro possui 62 Organizações Militares de Saúde (OMS), além 

das Formações Sanitárias (FS) das OM em todo o território nacional. Sendo o Brasil 

um país de imensurável biodiversidade e riqueza ambiental, a referida instituição 

torna-se responsável por apresentar planos de gerenciamento de resíduos de saúde 

perfeitamente alinhados com o cenário vigente. 

Os Oficiais Dentistas, responsáveis pelos serviços odontológicos militares, 

devem estar constantemente em busca de atualização de seus conhecimentos para 

a excelência dos serviços prestados aos usuários do serviço de saúde, somando-se 

a estes a importância de gerenciar o impacto destes no meio ambiente, 

consequentemente na qualidade de vida de toda a sociedade. 

Sendo assim, é de suma importância a disponibilidade de uma revisão das mais 

recentes publicações científicas acerca do GRSS dos serviços odontológicos para que 

os oficiais dentistas, e demais membros da equipe, tenham embasamento teórico para 

a adoção de medidas apropriadas e condizentes com o momento atual.  

Com o presente estudo, pretende-se contribuir para o EB e seu Serviço de 

Saúde, particularmente os serviços odontológicos, com embasamento científico para 

a elaboração de seus PGRSS e consequente contribuição na preservação do meio 

ambiente. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo consiste numa revisão de literatura, com abordagem do 

problema de natureza qualitativa, descritiva quanto ao objetivo geral, realizada por 

meio de pesquisa bibliográfica, sendo os procedimentos utilizados na mesma 

detalhados a seguir. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a definição de termos e levantamento das informações de interesse foi  

realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  

 

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 
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LILACS, do SCIELO e BIREME. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto foi utilizada a localização de 

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. Objetivando-se otimizar a 

busca, foram utilizados os seguintes termos descritores previstos no MeSH: "resíduos 

de saúde”, “resíduos odontológicos”, “meio ambiente”, “gerenciamento de resíduos”.  

 

c. Critérios de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português e inglês.  

- Estudos publicados no intervalo de 2015 a 2020. 

 

d. Critérios de exclusão:  

 

 Estudos que não relacionados ao gerenciamento de resíduos de saúde 

odontológicos. 

 Estudos publicados anteriormente a 2015. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde corresponde ao conjunto 

de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 

científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de 

resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a 

proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais 

e do meio ambiente (ANVISA, 2018). 

 De acordo com a RDC nº 222 da ANVISA, de 18 de junho de 2018, são RSS 

todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos 

de serviços de saúde, definidos nesta Resolução, nos quais se inserem os serviços 

odontológicos. 

 Dentre os resíduos gerados pelos serviços odontológicos, destacam-se os 

resíduos infectantes (biológicos), metais pesados (mercúrio e chumbo), soluções de 
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processamento radiológico, agulhas, limas endodônticas e lâminas (pérfuro-cortantes 

(MOMENI et al., 2017; TIBAU e GRUBE, 2019; DIAZ-SORIANO et al., 2020). O 

manejo, armazenamento e descarte inadequados, constituem fatores de risco para a 

saúde dos cirurgiões-dentistas, auxiliares, pacientes, equipe de higienização e equipe 

de coleta de lixo (DIAZ-SORIANO et al., 2020). 

 A atuação do cirurgião-dentista não é limitada ao diagnóstico de afecções 

bucais, procedimentos odontológicos e prescrição medicamentosa. Sua 

responsabilidade estende-se ao impacto ambiental de sua profissão, desde a escolha 

e aquisição dos insumos ao seu descarte (MULIMANI, 2017). O descarte inadequado 

de RSS afeta a saúde da população em geral, com poluição, proliferação de vetores 

(insetos, roedores) de doenças, além da possível infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) por meio de pérfuro-cortantes. (SUDEEP et al., 2017). 

 Em estudo publicado em 2020, Moras e Silva Jr descreveu a correspondência 

entre a classificação de RSS da ANVISA com os resíduos odontológicos conforme 

quadro adaptado a seguir. 

 

GRUPO A - Resíduos com a possível presença 
de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de 
infecção. 
 

EXEMPLOS: Algodão e gaze contaminados por 
sangue.  
 

GRUPO B - Resíduos contendo substâncias 
químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de 
suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 
 

EXEMPLOS: Os frascos e embalagens contendo 
medicamentos ou substâncias químicas de uso 
odontológico. 
 

GRUPO D - Resíduos que não apresentem risco 
biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 
 

EXEMPLOS: Copos descartáveis, guardanapos 
e papel higiênico, do refeitório e do banheiro.  
 

GRUPO E - Materiais perfurocortantes ou 
escarificantes, tais como: agulhas, ampolas de 
vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 
diamantadas e lâminas de bisturi. 
 

EXEMPLOS: Lâminas de bisturi, agulhas e 
brocas. 
 

Quadro 1 – Classificação de resíduos sólidos e correspondentes no serviço odontológico 

Fonte: de Moraes e Silva Jr, 2020. 

 

Denomina-se manejo dos resíduos de serviços de saúde, a atividade de 

manuseio dos RSS, cujas etapas são a segregação, acondicionamento, identificação, 
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transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta 

interna, transporte externo, destinação e disposição final ambientalmente adequada 

dos referidos resíduos (ANVISA, 2018). 

De modo a padronizar e documentar o adequado manejo dos RSS, os serviços 

de saúde, incluindo as OMS e Formações sanitárias (FS) das OM,  deverão ter em 

vigor o plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (PGRSS), que 

consiste no documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e 

riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final. 

(ANVISA, 2018). 

Segundo a Portaria nº 001 – DEC, de 26 de setembro de 2011, para a confecção 

do PGRRS nas OM/OMS do EB, devem ser seguidas, no mínimo as seguintes normas 

e resoluções: ABNT NBR 10.004.:2004 (trata da classificação dos resíduos sólidos); 

ABNT NBR 12.807:1993 (trata da terminologia dos RSS); ABNT NBR 12.808:1993 

(trata da classificação do RSS); ABNT NBR 12.809:1993 (tratado manuseio de RSS); 

ABNT NBR 12.810:1993 (versa sobre a coleta dos RSS); ABNT NBR 9.191:1993 (trata 

da identificação dos sacos plásticos para acondicionamento dos RSS); ABNT NBR 

7.500:2009 (versa sobre os símbolos de risco); Resolução RDC nº 306, de 12 de 

dezembro de 2004, da ANVISA; Resolução CONAMA nº 385, de 29 de abril de 2005. 

Mais recentemente publicada, deve ainda ser seguida a Resolução RDC nº 222 da 

ANVISA, de 18 de junho de 2018, que regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

Ao participar da elaboração do PGRRS, o oficial dentista deve estar consciente 

dos impactos biológicos do incorreto manejo dos RSS odontológicos, respeitando 

ainda as considerações civis.  O mundo hoje clama por uma conscientização da 

necessidade de preservação da natureza. A produção de lixo e seu descarte 

consciente é tema de debates nas mais distintas organizações mundiais, não podendo 

o cirurgião-dentista manter-se alheio a esse clamor. 

 Neste contexto, Arora et al. (2020) publicaram artigo que descreve uma 

Odontologia Eco-friendly como uma necessidade de sobrevivência futura. Dentre as 

medidas a serem adotadas por essa necessidade de acompanhar o movimento 

ecologicamente amigável, os autores citam a adoção de tecnologias novas e limpas, 
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reciclagem de materiais, instalação de equipamentos de controle de poluição e 

minimização do desperdício. 

A modernização dos serviços de radiologia odontológica, com o advento dos 

sistemas digitais, configura como adoção de tecnologia limpa, e vem promovendo o 

desuso de películas radiográficas protegidas por lâminas de chumbo e da 

necessidade de processamento químico com soluções reveladoras e fixadoras 

(ARORA et al., 2020). O descarte incorreto dessas soluções na rede de esgoto 

promove a contaminação dos lençóis freáticos pela prata, colocando em risco a vida 

aquática, além da possibilidade de intoxicação de seres humanos por metais pesados 

(CALHEIROS, 2019). Caso a substituição das radiografias convencionais não seja 

possível por questões orçamentárias, deve-se buscar a reciclagem destas partículas 

de prata, por meio da coleta seletiva (MOMENI et al., 2018; ANVISA, 2018). 

As soluções de processamento radiográfico enquadram-se no Grupo B dos RSS, 

caracterizado como resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Seu descarte deve ser 

realizado em frasco rígidos, com tampa e identificação apropriada, conforme o anexo 

II, da RDC 222, 2018 (ANVISA, 2018). 

Escaneamentos intraorais fazem parte do arsenal de tecnologias limpas aliadas 

do cirurgião-dentista. Apesar da busca pela fabricação de materiais de moldagem 

biodegradáveis, a substituição de modelos anatômicos obtidos por moldagem 

convencional pelos resultantes de escaneamentos digitais promove uma considerável 

redução na geração de resíduos, uma vez que o uso de materiais de moldagem, que 

muitas vezes exige repetições, é dispensado. Para o tratamento odontológico, tal 

tecnologia promove ainda a obtenção de modelos com maior precisão e acurácia, 

sendo mais uma vantagem observada (ARORA et al., 2020). 

Os serviços odontológicos devem possuir protocolos (constantes no PGGRS) de 

armazenamento e destinação de seus resíduos produzidos, cuja execução deve ser 

rigorosamente cumprida. O cuidado com os procedimentos de destinação e 

disposição ambientalmente adequadas, ambos definidos pela ANVISA, em sua RDC 

222, de 28 de março de 2018, deve ser observado.  

A reciclagem é uma das destinações previstas pela ANVISA (ANVISA, 2018). 

Dentre os RSS odontológicos, o chumbo proveniente das películas radiográficas e a 

prata presente nas soluções fixadoras e reveladores constituem metais com potencial 
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de reciclagem. Em dissertação de mestrado publicada em 2019, Calheiros propôs o 

desenvolvimento de um equipamento de retirada da prata dos efluentes de 

processadores de imagens radiográficas utilizados em serviços de radiodiagnóstico, 

mostrando a viabililidade e a importância da reciclagem destes resíduos. 

Dentre os resíduos odontológicos pertencentes ao grupo B, encontra-se ainda o 

amálgama dentário que possui mercúrio em sua composição. Em 2017, a ANVISA 

publicou a Resolução Nº 173, de 15 de setembro, que proibiu em todo o território 

nacional a fabricação, a importação e a comercialização, assim como o uso em 

serviços de saúde, de mercúrio e do pó para liga de amálgama na forma não 

encapsulada indicados para uso em odontologia. Tal proibição deve-se ao alto 

potencial deletério do mercúrio no meio ambiente, especialmente nas espécies 

aquáticas, sendo os cuidados no seu descarte de suma importância (RANI et al., 1025; 

GARCIA & PERES, 2020).  

Apesar do atual desuso do amálgama na clínica odontológica, seu descarte 

encontra espaço no PGRSS, principalmente quando de sua remoção em substituição 

de restaurações. Em 2010, a ANVISA publicou um manual de gerenciamento de 

resíduos de mercúrio nos serviços de saúde. De acordo com o documento, os 

resíduos de amálgama dentário devem ser acondicionados em recipientes rígidos, de 

material inerte, com fechamento hermético e preenchidos com lâmina de água. Tais 

resíduos devem estar separados de outros materiais contaminantes, como algodão, 

gaze e lâminas de matriz de aço. Os recipientes devem ser armazenados ao abrigo 

de luz direta e calor, e seu descarte deve ser realizado de forma que a recuperação 

destes resíduos seja a mais rápida e menos dispendiosa possível. 

Plásticos e vidros provenientes das mais diversas embalagens de materiais 

odontológicos também podem ser reciclados, além de reutilizados, sendo a 

reutilização de materiais também uma destinação prevista pela ANVISA. Encontram-

se ainda entre os resíduos odontológicos passíveis de reciclagem as ceras utilizadas 

em procedimentos de moldagem diversos e as ligas metálicas presentes em próteses 

e aparelhos ortodônticos (ARORA et al., 2020). 

Estudos como o de Momeni et al (2018), apontam os resíduos comuns como os 

citados acima (plástico, vidro e papel) como grande parcela do lixo produzido em 

consultórios odontológicos que não seguem a destinação adequada e, portanto, 

impactam negativamente no meio ambiente. Tais resíduos são classificados pela 
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ANVISA (2018) como pertencentes ao grupo D. Os mesmos devem ser descartados 

em sacos de lixo preto, com priorização da coleta seletiva.  

A segregação, o acondicionamento e a identificação dos RSS são específicas 

para cada grupo. Não havendo classificação em um grupo específico, o resíduo 

gerado deve ser acondicionado em saco constituído de material resistente a ruptura, 

vazamento e impermeável. Quando for possível a segregação de acordo com os 

diferentes grupos, os coletores e os sacos devem ter seu manejo com observância 

das regras relativas à classificação do Anexo I da RDC 222, de 28 de março de 2018 

(ANVISA, 2018). Tratando-se dos RSS dos serviços odontológicos, o 

acondicionamento e descarte dos mesmos deve ser realizado nas seguintes 

embalagens, conforme Quadro 2. 

 

 

 ACONDICIONAMENTO 
GRUPO A    

Sacos plástico, resistente, na cor branco leitoso. 

GRUPO B  
 

Recipientes constituídos de material rígido, resistente, com tampa, compatível com 
as características do produto químico acondicionado 

GRUPO D  
 

De acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço 
de limpeza urbana. 

GRUPO E  
 

Recipientes identificados, rígidos, com tampa, resistentes à punctura, 
ruptura e vazamento. 

Quadro 2 - Acondicionamento dos RSS odontológicos de acordo com sua classificação  

 

 Os recipientes de acondicionamento e coleta dos RSS devem ser identificados 

conforme o Anexo II da RDC 222, de 28 de março de 2018 (quadro 3).  Tal 

identificação deve ainda estar afixada nos carros de coleta, nos locais de 

armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos (ANVISA, 2018). 

 

 IDENTIFICAÇÃO 
GRUPO A  Deve ser identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo 

de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO 

INFECTANTE 

GRUPO B  
 

Deve ser identificado por meio de símbolo e frase de risco associado à 
periculosidade do resíduo químico.  
 

GRUPO D  
 

Deve ser identificado conforme definido pelo órgão de limpeza urbana. 
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GRUPO E  
 

Deve ser identificado pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo 
branco, desenho e contorno preto, acrescido da inscrição de RESÍDUO 
PERFUROCORTANTE.  
 

 
 
Quadro 3 – Identificação dos RSS odontológicos de acordo com sua classificação  

 

 De acordo com a CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, os resíduos de 

serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais 

referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas e critérios 

internacionalmente aceitos. 

 Quanto à disposição final ambientalmente adequada dos RSS provenientes de 

serviços odontológicos, os aterros sanitários constituem o principal destino. A 

incineração dos rejeitos, outra possível disposição final, contribui para o aumento da 

emissão de dióxido de carbono (CO2) e, consequentemente, possui impacto ambiental 

negativo. Por ser esta a forma de tratamento indicada para os resíduos pertencentes 

ao grupo E (pérfuro-cortantes) e ao grupo B (resíduos químicos sólidos), e estes 

constituírem parcela considerável dos RSS odontológicos, observa-se a 

responsabilidade do cirurgião-dentista frente aos cuidados na busca pela redução a 

emissão de CO2 (DUANE et al., 2017; GROSE et al., 2018, DUANE et al., 2019; 

ARORA et al., 2020). 

 De modo a reduzir o impacto dos serviços odontológicos na emissão de CO2 

na atmosfera, as clínicas e instituições, além do adequado gerenciamento de seus 

RSS, em especial a reciclagem e reutilização de resíduos, podem adotar o uso de 

energias limpas, como painéis de energia solar/fotovoltáicos, reflorestamento em suas 

instalações, com plantio de árvores ( DE CARVALHO & FERREIRA, 2018). 

 Toda as etapas envolvendo a geração de resíduos devem ser de conhecimento 

do cirurgião-dentista. Sua responsabilidade vai além dos procedimentos realizados 

em seus pacientes. Engloba desde a aquisição de materiais alinhada com a 

sustentabilidade, sua aplicação biologicamente segura, até a preocupação com o tipo 

de resíduo gerado, seu correto armazenamento, acondicionamento, segregação, 

disposição e destinação final, culminando assim em minimização do impacto 

ambiental (SURESH, 2018). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

adequado, além da adoção de medidas tecnológicas e educacionais compatíveis com 

o cenário de preservação ambiental, são práticas já adotadas pelo serviço de saúde 

do EB. O constante aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, particularmente dos 

oficiais dentistas, é de fundamental importância para a oferta de um serviço 

odontológico de excelência, que engloba não apenas o atendimento clínico do 

paciente, mas a participação destes profissionais em todas as etapas de 

gerenciamento do serviço, incluindo o gerenciamento dos resíduos gerados. 

O serviço odontológico produz resíduos sólidos que possuem grande impacto no 

meio ambiente, incluindo o aumento na emissão de dióxido de carbono. Por meio 

desta revisão de literatura, foi possível verificar a variedade destes resíduos, desde 

lixo comum, como papel e plástico das embalagens dos materiais adquiridos para o 

atendimento odontológico, aos resíduos sólidos de saúde, como materiais pérfuro-

cortantes, resíduos químicos e biológicos.  

A busca por tecnologias mais limpas e ecológicas, principalmente a digitalização 

de serviços de radiologia e diagnóstico, é uma realidade da Odontologia e deve ser 

aprimorada e incentivada, devendo os serviços odontológicos estar alinhados com a 

evolução das mesmas. É imprescindível que o cirurgião-dentista seja membro atuante 

dos esforços de preservação ambiental, sendo fundamental sua participação na 

confecção do PGRSS de suas instituições de atuação. 

Em se tratando da elaboração do PGRSS no Exército Brasileiro, o presente 

trabalho apresentou a Portaria nº 001 – DEC, de 26 de setembro de 2011, Resolução 

RDC nº 306, de 12 de dezembro de 2004, da ANVISA; Resolução CONAMA nº 385, 

de 29 de abril de 2005 e a Resolução RDC nº 222 da ANVISA, de 18 de junho de 

2018, como legislações revisadas e atuais a serem utilizadas como embasamento 

científico. 

Esta revisão de literatura não esgota o tema abordado, sendo, portanto, 

sugeridos novos estudos e publicações que possam contribuir com uma atuação 

responsável e ecologicamente consciente dos serviços de saúde odontológicos no 

gerenciamento de seus resíduos. 
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