
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THAÍS ROCHA MATOS DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM 
UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR: UMA ANÁLISE DO DESCARTE DA LÂMINA DE 
CHUMBO DAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS UTILIZADAS NAS 

FORMAÇÕES SANITÁRIAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES E SEU IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020 



 

 

 

1 

O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM 
UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR: UMA ANÁLISE DO DESCARTE DA LÂMINA DE 
CHUMBO DAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS UTILIZADAS NAS 
FORMAÇÕES SANITÁRIAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES E SEU IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
Thaís Rocha Matos de Oliveira* 

Márcia Freitas de Hollanda Cavalcanti** 
 
 

RESUMO 
A preocupação em preservar o meio ambiente para as futuras gerações, com o passar do tempo, tem 
se tornado um assunto que vem ganhando muito vulto e cada vez mais recebe holofotes de todos os 
meios de comunicação e preocupação dos principais atores do cenário socioeconômico internacional. 
Nesse escopo os principais organismos internacionais de saúde, percebendo que após a terceira 
revolução industrial as condições ambientais devido ao descarte incorreto dos diversos tipos de 
materiais estavam afetando a saúde do planeta, passaram a emitir diversas notas e manuais a fim de 
regularizar a gestão de resíduos sólidos. Com o intuito de acompanhar essa preocupação mundial o 
Exército Brasileiro através do Departamento de Engenharia e Construção, criou a Diretoria de 
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, esta por sua vez passou a regularizar, através de decretos e 
manuais, os Planos de Gestão Ambiental e os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das 
diversas Organizações Militares e Organizações Militares de Saúde. Ainda que o Exército Brasileiro 
tenha se preocupado em regularizar o assunto, existem especificidades em alguns materiais, 
principalmente da área da saúde, que geram dúvidas quanto ao seu descarte correto. Nesse ínterim, 
as lâminas de chumbo das películas radiográficas periapicais entram no rol dos materiais que geram 
tal dúvida, seja pelo desconhecimento do usuário, seja pela falta de opções e iniciativas para que o 
correto descarte seja efetivado. O presente trabalho tem por objetivo, por intermédio de pesquisa 
bibliográfica, conhecer os danos causados pelo chumbo presente nas películas, bem como identificar 
o correto gerenciamento de resíduos sólidos e os impactos que podem ser causados ao meio 
ambiente e à imagem do Exército Brasileiro. Foi possível, também, apresentar iniciativas e sugerir 
possibilidades para que sejam minimizados os danos e sanadas possíveis crises que possam ser 
geradas pelo mal gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde.  
 
Palavras-chave: Meio ambiente. Chumbo. Películas Radiográficas Periapicais. Gerenciamento de 
Resíduos. Serviços de Saúde. 
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ABSTRACT 
The concern with preserving the environment for future generations, over time, has become a subject 
that has been gaining a lot of importance and increasingly receives spotlight from all the media and 
concerns from the main actors in the international socioeconomic scenario. Within this scope, the main 
international health organizations, realizing that after the third industrial revolution, environmental 
conditions due to the incorrect disposal of different types of materials were affecting the health of the 
planet, began to issue various notes and manuals in order to regularize waste management. solids. In 
order to accompany this worldwide concern, the Brazilian Army through the Department of 
Engineering and Construction, created the Directorate of Real Estate and Environment, which in turn 
started to regularize the Environmental Management Plans and manuals through decrees and 
manuals. the Solid Waste Management Plans of the various Military Organizations and Military Health 
Organizations. Although the Brazilian Army has been concerned with regularizing the matter, there are 
specificities in some materials, mainly in the health area, which raise doubts about its correct disposal. 
In the meantime, the lead slides of the periapical radiographic films enter the list of materials that 
generate such doubt, either due to the user's lack of knowledge, or due to the lack of options and 
initiatives for the correct disposal to be carried out. The present work is thus intended to show the 
damage caused by the lead present in the films, as well as the correct management of solid residues 
and the impacts that can be caused to the environment and to the Brazilian Army image, through a 
bibliographic search. It was also possible to present initiatives and suggest possibilities to minimize the 
damage and remedy possible crises that may be generated by the poor management of solid waste 
from health services. 
 
 
Keywords: Environment. Plumb. Periapical Radiographic Films. Waste Management. Health 
Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar ao leitor questionamentos ao 

gerenciamento e correto descarte dos materiais utilizados nos serviços 

odontológicos prestados nas formações sanitárias das OM e OMS do Exército 

Brasileiro, com ênfase nos filmes radiográficos. 

A produção de resíduos existe desde o início dos tempos, na história do 

homem pode ter seu início considerado na era do homem primitivo no Período 

Paleolítico. Com o advento da evolução da sociedade nos diversos setores, 

principalmente após as Revoluções Industriais, a alteração de padrões de consumo 

e necessidades da sociedade industrial implicou no comprometimento da saúde do 

ser humano e um aumento exponencial no impacto ambiental. (ANVISA, 2006)   

Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde, alinhada com a 

preocupação com incorreto descarte de matérias de uso nos estabelecimentos de 

saúde, publicou em 1999 o Safe Management of Wastes from Health-care Activities, 

posteriormente atualizado em 2014, conhecido “Livro Azul”: 

 

“Em muitos países, o conhecimento sobre o potencial de danos causados 
por resíduos de Serviços de Saúde tornou-se mais proeminente para os 
Estados, médicos e sociedade civil. Cada vez mais, espera-se que gerentes 
e equipe médica assumam mais responsabilidades pelos resíduos que 
produzem dos tratamentos e atividades relacionadas. Os manuseio e 
descarte indiscriminados de resíduos nas unidades de Serviço de Saúde 
são, agora, amplamente reconhecidos como uma fonte de infecção evitável 
e sinônimos da percepção pública dos padrões inadequados de assistência 
à saúde.” (Safe Management of Wastes from Health-care Activities, 
Organização Mundial de Saúde, 2014) (Tradução da autora) 

 

 

Destarte as legislações vigentes, ainda há muita incerteza acerca do 

gerenciamento e corretos descarte dos materiais da natureza dos Serviços de 

Saúde, pois, por vezes, geram dúvidas onde são encaixados nas classificações 

previstas nas legislações da Organização Mundial da Saúde. A continuidade do 

descarte inadequado pode, a longo e médio prazo, causar impactos irreversíveis ao 

meio ambiente e à imagem dos Órgãos que não observam os procedimentos 

corretos a serem adotados.  
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A fim de melhor elucidar esta questão, será abordado o assunto de maneira a 

apresentar à administração militar o gerenciamento e destinação que deve ser dado 

aos materiais dos serviços odontológicos com ênfase nas películas de chumbo que 

compõe o filme radiográfico. Desta forma, será possível as Organizações Militares 

(OM) e Organizações Militares de Saúde (OMS) gerenciarem o descarte correto 

deste material sem que haja impacto ao meio ambiente e a imagem do Exército 

Brasileiro (EB).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Para a realização de um estudo coerente, coeso e capaz de trazer 

contribuições úteis ao EB, calcado na metodologia científica, é necessária a 

definição do problema para o qual será buscada a apresentação de uma possível 

solução e elucidação acerca do tema. 

Após a segunda revolução industrial que ocasionou numa superlotação dos 

centros urbanos a partir de meados do século XX, os diversos serviços também 

tiveram que se adequar, incluído nestes, está o relacionado à área da saúde. Os 

Estados passaram a perceber que os impactos no meio ambiente poderiam ser 

irreversíveis através de protocolos e convenções internacionais estabeleceram 

diversos procedimentos. 

Conferência de Estocolmo (1972), Protocolo de Montreal (1987), ECO-92 

(1992), Protocolo de Kyoto (1997), Rio +10 (2002), Rio +20 (2012) e Acordo de Paris 

(2015) figuram entres os acordos envolvendo o meio ambiente e demonstram a 

preocupação que a sociedade apresenta com o futuro do planeta. Esses protocolos 

provocaram na OMS a confecção do “Livro Azul” tratando sobre o gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

Neste ínterim, o Exército Brasileiro (EB), a fim de se adequar ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos, aprovou através da Portaria nº 005 – DEC, de 

23 de janeiro de 2019, o Caderno de Instrução sobre Orientações Práticas para 

Adequação Ambiental em Organizações Militares (EB50-CI-04.006). Este caderno 

de instrução orienta quanto aos Planos de Gestão Ambiental (PGA) e Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), porém não discrimina detalhadamente 

materiais específicos do Serviço de Saúde. 
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 Dentre os materiais do Serviço Odontológico prestado nas diversas OM e 

OMS do EB, que não são discriminados e por vezes geram dúvidas inclusive entre 

os profissionais de saúde são as películas de chumbo que compõe o filme 

radiográfico utilizado nas radiografias intraoral. 

Essa problemática, apesar de transparecer simplicidade, não é tão fácil de ser 

determinada, uma vez que o PGRS das OM deve ser detalhado no que tange aos 

materiais que podem gerar dúvidas quanto ao descarte. A má observância ao que 

prevê diversos estudos sobre os assuntos pode impactar não só o meio ambiente, 

como também a governança das OM e a imagem do EB.  

No sentido de orientar a pesquisa no que tange ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos nas OM, foram formulados os seguintes problemas: 

Destarte as legislações vigentes tanto da Organização Mundial de Saúde, 

quanto da ANVISA e do EB, orientando quanto a gerenciamento de resíduos e a 

confecção dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o descarte das 

películas de chumbo que compõem o filme radiográfico utilizado nas radiografias 

intraorais é realizado da maneira correta? E quais os impactos gerados ao meio 

ambiente e a saúde dos militares e dependentes que utilizam os Serviços 

Odontológicos do EB? 

 

1.2 OBJETIVO  

 

A fim de abordar a questão relativa ao chumbo presente nos filmes 

radiográficos, o presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a 

informação científica relevante e atualizada, a fim de do descarte dos componentes 

de filmes radiográficos periapicais utilizados nas formações sanitárias das 

organizações militares e seu impacto ambiental. 

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

geral, foram formulados objetivos específicos que irão conduzir o alcance do objetivo 

deste estudo, os quais estão abaixo relacionados: 

a) Definir o que são resíduos sólidos. 

b) Definir o que são resíduos de serviço de saúde. 

c) Descrever o que é a gestão de resíduos sólidos. 
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d) Identificar qual a classificação do chumbo quanto ao grupo. 

e) Explicar o que são resíduos químicos. 

f) Examinar os possíveis danos gerados à saúde das pessoas pela 

contaminação por chumbo. 

g) Examinar os impactos ambientais gerados pelo descarte incorreto do 

chumbo. 

h) Identificar as legislações pertinentes sobre a gestão de resíduos no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

i)    Ilustrar o impacto à imagem da Força Terrestre se não forem observadas 

as legislações. 

j)    Aplicar um questionário tratando sobre os PGRS das OM e OMS do EB. 

k)   Analisar os dados obtidos através do questionário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A presente pesquisa trata de um assunto em que é notável a percepção de 

uma lacuna no conhecimento, buscando explorar a forma generalista com que se 

percebe a abordagem do tema. 

A preocupação com o descarte correto de diversos materiais, principalmente 

os do serviço de saúde, por possuírem potencial risco à saúde, é uma pauta que 

vem ganhando cada vez mais força. Isto coloca em evidência a maneira que os 

Órgãos, em todas as esferas, tratam o tema em tela. 

O Exército brasileiro possui algumas normas editadas através de portarias, as 

quais visam orientar e determinar as atividades da força, bem como de seus 

integrantes. 

O Caderno de Instrução sobre Orientações Práticas para Adequação 

Ambiental em Organizações Militares apresenta orientações práticas com relação a 

confecção e aplicação do Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Dentro do 

escopo das legislações sobre o assunto, as Instruções Reguladoras para o Sistema 

de Gestão Ambiental no âmbito do Exército Brasileiro (IR 50-20) trazem medidas a 

serem tomadas sobre ações que podem acarretar danos ao meio ambiente. 

No entanto, mesmo que diversas legislações nacionais e internacionais 

trabalhem o assunto da gestão de resíduos, poucas delas são específicas com 
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relação aos materiais e seu potencial danoso. Ao tratar-se sobre materiais utilizados 

em serviços odontológicos, se torna mais rara a literatura devido a especificidade 

sobre o assunto.  

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de debates e 

estudos por parte dos militares, principalmente para a área da saúde, com enfoque 

na orientação sobre tal problema. Esta orientação visa não somente orientar os 

profissionais das OM e Oms na confecção deste assunto específico em seus 

respectivos PGRS quanto na proteção à imagem da Força Terrestre, uma vez que o 

descarte e tratamento incorreto pode influenciar diretamente contra a opinião 

pública.  

Logo, com o presente estudo pretende-se contribuir para que as OM e OMS 

do EB confeccionem de forma mais detalhada seus PGRS atentando sobre a 

especificidade de alguns materiais, principalmente os ligados à área da saúde. 

Possibilitará, ainda, que se abra discussão sobre outros materiais de cunho 

específico que por vezes não são descartados ou tratados de forma correta. 

O estudo aqui proposto permitirá documentar as possíveis alterações que 

devem ser implementadas nas legislações do EB e principalmente no que tange ao 

que deve ser observado na confecção dos Planos de Gestão Ambiental e nos 

Planos de Gerenciamento de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Pretende-se, então, com esta investigação orientar os diversos setores e 

chefes responsáveis pela gestão consciente de suas OM e OMS, no que tange ao 

caráter ambiental. Será possível, ainda, gerar sugestões a serem implementadas 

nos PGRSS protegendo a longo e médio prazo não só o meio ambiente e a saúde 

dos servidores civis e militares, como também a opinião pública referente ao EB no 

tocante a este assunto. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para que fosse possível formular uma solução ao problema 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 correto procedimento de gerenciamento de resíduos sólidos nas OM 

e adequação do descarte dos resíduos sólidos, no caso do estudo das películas de 
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chumbo dos filmes radiográficos e proposta de possíveis soluções para que não 

ocorra o impacto ambiental e consequente impacto na opinião pública contra 

imagem  do EB. 

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

em procedimentos metodológicos. Trata-se de um estudo bibliográfico que terá 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. 

O trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica sobre o tema 

em tela. Foram utilizados manuais vigentes no Exército Brasileiro, artigos científicos 

nacionais e internacionais, manuais dos órgãos de saúde nacionais e estrangeiros, 

bem como dissertações de mestrado e doutorado versando sobre a especificidade 

do assunto. Após essa análise dos dados foram realizadas comparações e 

discussões sobre possíveis divergências sobre o assunto para que fosse possível 

concluir e propor ações que visem otimizar  

O caminho desenvolvido pelo trabalho iniciou com uma revisão teórica, 

através de pesquisa bibliográfica a manuais âmbito Exército Brasileiro e documentos 

nacionais e estrangeiros, trabalhos científicos, tais como artigos científicos, trabalhos 

de conclusão de curso e dissertações de mestrado e doutorado, encerrando com a 

análise de dados e posterior discussão de resultados. Em paralelo à revisão 

bibliográfica foram realizados questionários junto aos militares do Serviço de Saúde, 

com ênfase nos dentistas que lançaram sua visão sobre a temática em pauta. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de identificar o que de mais 

relevante e atualizado tem sido produzido sobre a temática proposta, pesquisamos 

diversas legislações, artigos e manuais, nacionais e estrangeiros, referentes ao 

assunto. 

Iniciamos a construção da pesquisa baseando a revisão da literatura nos 

artigos e pesquisas mais relevantes nas bases de dados do Scholar Google, 

PubMed, do LILACS, do SCIELO e do ISI, artigos, monografias e trabalhos da 
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Biblioteca Digital do Centro de Doutrina do Exército Brasileiro, manuais e portarias 

do Exército Brasileiro, publicações de cunho como artigos e revistas odontológicas e 

radiológicas, resoluções da ANVISA e CONAMA e publicações da Organização 

Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. 

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

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. A fim otimizar a busca, 

serão utilizados os seguintes termos: "película de chumbo”,” “impacto ambiental", 

“gerenciamento de resíduos”, “resíduos sólidos de saúde”, “meio ambiente e Exército 

Brasileiro”. 

a. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português.  

- Estudos publicados a partir da publicação do Livro Azul da Organização 

Mundial de Saúde. 

- Estudos publicados em periódicos de referência. 

b. Critérios de exclusão:  

- Estudos que não sejam relacionados às películas de chumbo, gestão de 

resíduos e impacto ambiental. 

- Manuais revogados âmbito EB. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de um 

questionário. Este foi elaborado um questionário no intuito de coletar opiniões da 

população composta por militares da área de saúde, com ênfase nos dentistas, que 

após passar por um pré-teste inicial com 4 (quatro) respondentes, foi distribuído para 

a população do estudo.  

Tal questionário foi respondido voluntariamente por XX militares oriundos do 

Serviço de Saúde. Suas percepções complementaram as informações obtidas na 

pesquisa bibliográfica. Para estruturar uma base teórica de análise que viabilize a 

solução do problema de pesquisa, o presente estudo busca utilizar fontes de 

consulta de acentuada credibilidade.  
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Os instrumentos utilizados por este estudo foram as pesquisas bibliográficas e 

documental, e os questionários. As pesquisas bibliográficas foram realizadas 

conforme já descrito no item 2.1. Os questionários foram realizados, em caráter 

voluntário, pela amostragem já delimitada no parágrafo anterior. 

Os questionários foram montados com perguntas que levaram em 

consideração o caráter recente do assunto tratado e a especificidade do tema, 

espera-se obter junto aos que responderem os questionários respostas que tragam 

a influência de suas experiências profissionais e ligadas ao conhecimento 

institucional. Vale a pena a pena ressaltar que o preenchimento da parte fechada da 

pergunta já permite ao pesquisador a realização das estatísticas necessárias à 

execução das análises e conclusões. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Buscando identificar o que há de mais atualizado e relevante produzido 

acerca do tema, pesquisamos nos documentos já descritos anteriormente. 

 

3.1.1 Resíduos sólidos 

 

A definição do termo resíduo sólido engloba diversos tipos de resíduos como 

resíduos domésticos, industriais, de construção, hospitalares dentre outros. Sua 

definição fica mais clara na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada 

pelo decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que trata acerca da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: 

“(...) material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível” (BRASIL, 2010).  
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Através dessa definição é possível afirmar que a preocupação ambiental é um 

fator determinante, uma vez que quando observadas as particularidades poderão ser 

descartados na rede púbica de esgoto e em corpos d’água. Uma vez não observada 

a correta destinação através de um gerenciamento competente destes resíduos 

poderá acarretar numa possível contaminação destes causando uma grave crise na 

saúde pública. 

Segundo o Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

(2016, p. 29) o gerenciamento competente destes resíduos, em especial os 

provenientes da área da saúde, devem ter especial atenção, pois são parte 

importante da totalidade dos resíduos sólidos gerados nos centros urbanos. Estes 

representam potencial de risco à saúde e ao meio ambiente, mesmo que a 

quantidade gerada gire em torno de 1% a 3% do total. 

 

3.1.2 Resíduos de serviços de saúde 

 

3.1.2.1 Definição 

 

A RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, definem os 

resíduos do serviço de saúde como todos aqueles que estão relacionados aos 

atendimentos de seres humanos ou animais, incluindo dos utilizados em assistência 

domiciliar, trabalhos de campo, laboratórios, necrotérios, funerárias, serviços de 

embalsamento, medicina legal, farmácias de todos os tipos, estabelecimentos de 

ensino e pesquisa ligados à área da saúde, centro de controle de zoonoses, serviços 

de acupuntura, tatuagens e dentre outros (Manual de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde, 2016). 

Percebe-se então que há um gama muito grande de materiais que podem ser 

utilizados nos diversos setores em tela. Cabe-se então que definir e dividir em 

classificação detalhada quais são cada um dos grupos destes materiais, a fim de 

que medidas cabíveis sejam providenciadas no descarte de cada um. 
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3.1.2.2 Classificação  

 

Para que seja possível dar um destino correto aos resíduos sólidos gerados 

pelos serviços de saúde a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 

358/2005 classificam estes resíduos em grupos, levando-se em consideração os 

riscos que podem gerar à saúde das pessoas e meio ambiente. O Manual de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, Ed. 2016, traz a classificação nos 

cinco grupos abaixo: 

“Grupo A - engloba os componentes com possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência 
ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: 
placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas 
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre 
outras.  
Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco 
à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, 
resíduos contendo metais pesados, dentre outros.  
Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN, como, por exemplo, serviços de medicina 
nuclear e radioterapia etc.  
Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares. Ex: sobras de alimentos e do preparo de alimentos, 
resíduos das áreas administrativas etc.  
Grupo E - materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como 
lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, 
lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.” (BRASIL, 
2016) 

 

3.1.2.3 Películas radiográficas periapicais 

As películas radiográficas periapicais são instrumentos utilizados nos serviços 

odontológicos para que se realizar radiografias intraorais, servem como proteção 

contra a radiação. Estas, por muitas vezes são fundamentais para um bom 

diagnóstico. 

Sua composição básica é um filme, um papel preto, a lâmina de chumbo e um 

envelope plástico em vinil, como pode ser observado na figura abaixo: 
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Figura 1: Composição da película radiográfica 

 

Fonte: Eastman Kodak Company, 2001 e SAMPAIO et al. ,2014. 

 

 Dos quatro componentes presentes na película, três deles (filme, papel preto 

e envelope plástico) compõe o grupo D e não apresentam à saúde e ao meio 

ambiente. Paralelo a isso a lâmina de chumbo pode ser enquadrada no grupo B, por 

ser composta de materiais pesados e apresenta um risco à saúde e ao meio 

ambiente. 

 Por comporem o mesmo produto e destes o único a não ser descartado ser o 

filme, por vezes acabam por serem descartados juntos, e a película de chumbo 

acaba por ter seu destino em aterros não específicos ou mesmo “lixões”. Isto pode 

ocasionar a longo e médio prazo graves crises de saúde pública e danos ao meio 

ambiente  

 

3.1.2.3.1 Destino correto da película de chumbo 

 

Conforme prevê a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004 da 

ANVISA os resíduos sólidos que possuem metais pesados podem ser 

encaminhados a Aterros de Resíduos Perigosos (Classe I). Em uma outra linha de 

ação, podem ser submetidos a tratamento de acordo com as orientações dos órgãos 

de meio ambiente locais, em instalações licenciadas para este fim. 

 Os Aterros Classe I, são aterros específicos com capacidade de receber e 

tratar resíduos que por suas características físico-químicas, podem causar danos à 

saúde e ao meio ambiente. Será necessário nesse caso o licenciamento ambiental, 
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conforme preveem as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) Nº 001/86 e 237/97. 

Percebe-se que existe uma especificidade no tratamento deste tipo de 

material, tanto por parte das geradoras no manuseio e processamento que podem 

acarretar inclusive em pesadas sanções governamentais, quanto por parte de 

encontrar aterros e empresas especializadas na destinação. Não obstante as 

dificuldades encontradas o principal problema está nos danos à saúde das pessoas 

e danos ao meio ambiente. 

 

3.1.2.3.2 Danos causados por chumbo ao meio ambiente e a saúde das pessoas 

 

Devido ao processo de industrialização e a mineração, que tiveram um 

aumento exponencial principalmente após a segunda metade do século XX, a 

exposição a materiais tóxicos, como o chumbo, também acompanhou esta 

crescente. Por mais que sempre houvesse a contaminação por causas naturais com 

emissões provenientes de vulcões, por exemplo, a contaminação antropogênica é a 

predominante, pois aproximadamente metade dos 300 milhões de toneladas de 

chumbo produzida na história é de responsabilidade do ser humano (PAOLIELLO, 

2001) 

Nos serviços odontológicos este chumbo está presente, em sua maior 

incidência, nas películas de chumbo das películas radiográficas intraorais, citadas 

anteriormente. Com o descarte inconsequente e incorreto o destino destas lâminas 

termina com o chumbo em locais inapropriados, onde este acaba penetrando no 

solo e atinge os lençóis freáticos (FREITAS A et al., 2000). 

Neste contexto, ao atingir os lençóis freáticos, a contaminação por chumbo 

chega ao ser humano com maior facilidade, quando somada à corrosão dos 

encanamentos nos centros urbanos pode ser extremamente danoso ao ser humano, 

uma vez que este metal não possui nenhuma função fisiológica no organismo e seus 

efeitos danosos podem afetar todos os órgãos do corpo humano (XIE et al., 1998). 

 A via oral é a mais comum quando se trata da intoxicação por chumbo, 

chegando a um percentual de 80% da contaminação ocorrendo através de 



 

 

 

15 

alimentos, poeiras e sujeiras. O chumbo pode causar diversas alterações no corpo 

humano: 

“O chumbo afeta o sistema neuromuscular, neurológico, 
gastrointestinal, hematológico e renal. As pessoas acometidas pela 
intoxicação crônica de chumbo podem apresentar os seguintes 
sintomas: fraqueza, irritabilidade, falta de coordenação, náusea, dor 
abdominal, anemia etc., sendo as crianças as mais suscetíveis aos 
efeitos do chumbo.” (MOLINA et al., 2005)   

 

 Dentro de outros sintomas que podem surgir pela contaminação por chumbo 

encontram-se vômitos, náuseas, dores abdominais e gosto metálico. As principais 

manifestações por intoxicação por chumbo começam com anorexia, perda de peso, 

irritabilidade, vômito e fadiga, podendo evoluir para falta de coordenação dores 

diversas nas articulações distúrbios sensitivos e em casos extremos encefalopatia, 

letargia convulsões e coma. (KLAASSEN, 1991; LARINI et al., 1997; KOSNETT, 

2003) 

 Assim, é possível observar que existe uma correlação direta entre o descarte 

indiscriminado do chumbo, os danos ambientais causados pelo chumbo excessivo 

no solo e lençóis freáticos e a saúde dos seres humanos. Para que estes danos 

sejam minimizados tem que existir uma política de gerenciamento dos resíduos 

sólidos eficaz e capaz de dar a correta destinação a esse grupo de materiais. 

  

3.1.3 Gerenciamento de resíduos sólidos 

  
 

Segundo a RDC ANVISA nº 306/04, o gerenciamento dos resíduos são um 

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

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

de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 

forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 

pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

A correta gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos e parte fundamental 

no processo de otimizar o descarte e destinação dos materiais dos diferentes 

grupos. Em uma análise mais ampla do processo, a longo e médio prazo pode 

contribuir para a mudança de padrões de produção, consumo, melhoria na qualidade 
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do meio ambiente e condições de vida da população, conforme prevê o Manual de 

gerenciamento de serviços de saúde: 

“A gestão integrada de resíduos deve priorizar a não geração, a 
minimização da geração e o reaproveitamento dos resíduos, a fim de 
evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública. 
A prevenção da geração de resíduos deve ser considerada tanto no 
âmbito das indústrias como também no âmbito de projetos e 
processos produtivos, baseada na análise do ciclo de vida dos 
produtos e na produção limpa para buscar o desenvolvimento 
sustentável. Além disso, as políticas públicas de desenvolvimento 
nacional e regional devem incorporar uma visão mais pró-ativa com a 
adoção da avaliação ambiental estratégica e o desenvolvimento de 
novos indicadores ambientais que permitam monitorar a evolução da 
eco-eficiência da sociedade.” (Manual de gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde, 2006) 

   

As responsabilidades referentes ao gerenciamento afetam desde os 

geradores dos materiais, a população de maneira geral e o Estado através de 

políticas públicas eficientes e de fácil aplicabilidade. Estes funcionam como 

propulsores do processo e aplicabilidade das normas e regulamentos que abordam 

e orientam a correta gestão dos diversos tipos de resíduos.  

Os resíduos de saúde devem ter uma especial atenção devido a sua 

capacidade de contaminação e potencial dano as pessoas e meio ambiente, como já 

dito anteriormente. Desta forma o gerenciamento deste material segue quatro fazes 

distintas que são a geração, segregação, tratamento e acondicionamento no local de 

origem, sendo destas a mais importante a segregação: 

“A segregação é uma das operações fundamentais para permitir o 
cumprimento dos objetivos de um sistema eficiente de manuseio de 
resíduos e consiste em separar ou selecionar apropriadamente os 
resíduos segundo a classificação adotada. Essa operação deve ser 
realizada na fonte de geração, condicionada à prévia capacitação do 
pessoal de serviço.” (Guia para o manejo interno de resíduos sólidos 
em estabelecimentos de saúde da Organização Pan-Americana de 
Saúde, 1997). 

 

A grande vantagem da segregação está no processo em si, pois ao separar 

os materiais diferindo-os sobre o potencial de danos a saúde e impacto ambiental, é 

possível gerenciar esse impacto e impedir que o potencial de contaminação seja 

espalhado e acidentes aconteçam sem poder tomar qualquer ação. 

De maneira geral a gestão dos resíduos sólidos recai como responsabilidade 

a todos os geradores de resíduos. Os impactos ambientais, ocasionados pelo mal 
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gerenciamentos recai em sanções administrativas e na esfera civil como prevê a 

ANVISA: 

[...] A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n o 6.938/81), 
no seu artigo 3º, e a Lei dos Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98), 
artigos 54 e 56, responsabilizam administrativa, civil e criminalmente 
as pessoas físicas e jurídicas, autoras e coautoras de condutas ou 
atividades lesivas ao meio ambiente. Com isso, as fontes geradoras 
ficam obrigadas a adotar tecnologias mais limpas, aplicar métodos de 
recuperação e reutilização sempre que possível, estimular a 
reciclagem e dar destinação adequada, incluindo transporte, 
tratamento e disposição final. (Manual de gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde, 2006.).  
 
 

Nesse escopo, as instituições como o Exército Brasileiro devem acatar as 

leis ambientais da esfera federal, a fim de proteger a imagem da força e evitar 

sanções ambientais.  

3.1.4 Gerenciamento de resíduos âmbito Exército Brasileiro 

 

No intuito de aplicar as resoluções da ANVISA e de CONAMA que tratam 

sobre a temática da gestão de resíduos sólidos, o Exército Brasileiro publicou 

através Portaria Nº 005 – DEC, de 23 de Janeiro de 2019 o EB50-CI-04.006 

documento que aprova o Caderno de Instrução sobre Orientações Práticas para 

Adequação Ambiental em Organizações Militares. 

Desta forma, são trazidos pelo Alto Comando do Exército Brasileiro um 

conjunto de documentos da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente que 

visam orientar o preenchimento e dos documentos técnicos que culminarão nos 

Planos de Gestão Ambiental (PGA) e Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR).  

Assim, o documento principal traz, ainda, outras legislações e explica como 

alcançar uma boa gestão ambiental das Organizações Militares: 

“A boa Gestão Ambiental na Organização Militar (OM) é alcançada ao 
se cumprir, dentre outras legislações, as Instruções Gerais (IG 20-10) 
e as Instruções Reguladoras (IR 50-20) para o Sistema de Gestão 
Ambiental no Âmbito do Exército e a Diretriz do Programa de 
Conformidade Ambiental do Sistema de Gestão Ambiental do Exército 
Brasileiro, Portaria nº 055-DEC (EB50-D-04.007).” (BRASIL, 2019). 

 

O assunto da gestão ambiental ainda é considerado recente âmbito Exército 

Brasileiro, mas isto não significa que este tenha se adequado as novas legislações e 
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cada vez se atualizado no que tange a este assunto, como é possível observar na 

figura abaixo: 

Figura 01: Legislação Ambiental Âmbito Exército Brasileiro 

 

Fonte: DPIMA, 2019 
 

Dentre os Planos de Gerenciamento de Resíduos, de acordo com o tipo de 

resíduo específico que a OM produz, serão elaborados três tipos de plano: O Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (para as OM em geral), o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (para as OMS) e o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (para situações específicas em que 

existam obras na OM). (BRASIL, 2019). 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deverá 

abordar todos os tópicos de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e mais os 
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dados específicos contendo os dados referentes aos resíduos de saúde no seu 

inventário. Os tópicos mínimos a serem abordados são: introdução, referências, 

objetivo geral, objetivos específicos, inventário de resíduos sólidos (acrescidos aos 

resíduos sólidos os provenientes dos serviços de saúde), metas, ações a realizar e 

prazos, parcerias e anexos. (BRASIL, 2019).  

Ao realizar uma boa gestão ambiental além de minimizar os impactos 

ambientais e proteger a saúde de todos, o militar ainda atuará como um protetor da 

imagem do Exército perante a opinião pública. As ações realizadas funcionam como 

produtos que contribuem para a propagação de diversas ideias-força, como é 

possível observar no Manual de Comunicação Social do Exército Brasileiro (EB20-

MF-03.103): 

“a) enaltecimento dos valores e tradições institucionais, 
principalmente o sentimento de patriotismo; 
b) manutenção do tema defesa na agenda nacional, com ênfase nos 
segmentos prioritários: lideranças, formadores de opinião dos meios 
acadêmicos, empresarial, jornalístico e dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; 
c) conhecimento da missão do Exército; 
d) preservação e fortalecimento da imagem da Força; e 
e) difusão do Exército como uma instituição que promove a 
preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.” 
(BRASIL, 2017) (grifo da autora) 

 

Desta forma, é possível observar uma ligação muito forte entre a 

preocupação da instituição como promotor de sustentabilidade ambiental e das 

atitudes que devem ser executadas pelos militares e suas respectivas OM. Logo, 

todos os integrantes do EB são elementos fundamentais de Comunicação social, 

sendo difusores da Imagem da Força e reflexo de seus valores. 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

 Dos 34 (trinta e quatro) militares do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

respondentes, a totalidade atende o primeiro quesito da amostra ao servir ou ter 

servido uma Organização Militar de Saúde (OMS) ou em uma Formação Sanitária 

(FS) de uma Organização Militar (OM) como é possível observar abaixo: 
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GRÁFICO 1: Porcentagem de militares do Serviço de Saúde que servem/serviram em Organizações 

Militares de Saúde ou Formação Sanitária de uma OM. 

 

Fonte: a autora. 

 

Ainda no intuito de definir corretamente a amostra, dos 34 (trinta e quatro) 

militares do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro respondentes, a totalidade 

atende o segundo quesito da amostra ao ser do quadro de dentistas do Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro. Tal porcentagem corrobora com a expertise necessária 

do universo no que tange ao manejo das lâminas de chumbo das películas 

radiográficas periapicais, como é possível observar no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 2: Porcentagem de militares do Serviço de Saúde que compõe o Quadro de Dentistas do 

Exército Brasileiro. 

 

Fonte: a autora. 

  

Ao serem questionados sobre o conhecimento acerca da legislação ambiental 

que vigora no âmbito do Exército Brasileiro é possível perceber que mais da metade 

dos respondentes (66,7%) só possui o conhecimento de parte da legislação. Isso é 

preocupante a verificar que a minoria (15,2%) possui o conhecimento completo da 
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legislação, sendo essa superada pelo número de respondentes que desconhecem a 

legislação que vigora atualmente no EB, conforme observado abaixo: 

GRÁFICO 3: Porcentagem de militares respondentes sobre o nível de conhecimento acerca da 

legislação ambiental que vigora no âmbito do Exército Brasileiro. 

 

Fonte: a autora. 

 O gráfico acima é deveras preocupante, uma vez que a maioria esmagadora 

desconhece ou mesmo não conhece a legislação ambiental que vigora âmbito EB. 

Isto pode acarretar o mau gerenciamento de resíduos sólidos e causar dúvidas 

sobre qual o correto descarte dos diversos materiais de serviços de saúde, bem 

como seus impactos ao meio ambiente. 

 O conhecimento da legislação ambiental é de suma importância para que haja 

um correto planejamento e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS). Apesar do desconhecimento da legislação ambiental 

que vigora no EB, a maioria dos respondentes sabem da existência do PGRSS de 

suas OM/OMS, visto que 75,8% sabem informar que sua OM/OMS o possui e a 

minoria (12,1%) das pessoas não sabem informar, conforme o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 4: Porcentagem de militares respondentes que souberam informar sobre a existência do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRSS) de suas OM/OMS. 

 

Fonte: a autora. 
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 Após verificar que a grande maioria dos respondentes possui o conhecimento 

necessário para opinar sobre o PGRSS e seu conteúdo, foi possível questionar 

sobre o objetivo do presente artigo e verificar qual a forma de descarte é utilizada 

para as lâminas de chumbo das películas radiográficas periapicais nas respectivas 

OM/OMS. 

  A maior parte dos que que contribuíram com o trabalho respondeu que o 

descarte é realizado por empresa especializada em aterro sanitário classe I com 

60,6% das respostas. A segunda maneira mais apontada foi o descarte em lixo 

infectante com 21,2%, foram apontadas ainda outras formas de descarte em 

menores quantidades de respondentes, conforme observa-se abaixo: 

GRÁFICO 5: Porcentagem sobre a forma de descarte das lâminas de chumbo das películas 

radiográficas periapicais em suas OM/OMS. 

 

Fonte: a autora. 

 

 No gráfico acima é possível perceber que a grande maioria das OM/OMS 

realiza o descarte correto das lâminas de chumbo sendo recolhido por empresa 

especializada e descartada como lixo químico e como destinação final os aterros 

sanitários classe I. É possível concluir que ainda há o desconhecimento e o descarte 

incorreto pois as lâminas de chumbo são jogadas fora como lixo infectante, isso a 

longo prazo pode causar problemas ambientais e possíveis sanções. Ainda foi 

observada uma solução inovadora onde não há necessidade de utilização de 

lâminas de chumbo, pois o sistema é totalmente digital, impactando na minimização 

de riscos, porém esbarra no elevado custo deste tipo de tecnologia. 
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 Por fim, foram elencadas possíveis iniciativas, não citadas anteriormente, que 

possibilitam uma melhoria no processo do descarte das lâminas de chumbo das 

películas radiográficas periapicais. Os respondentes acreditam que o processo da 

logística reversa, que consiste em enviar as películas de chumbo às empresas que 

utilizam esse material como matéria prima para a confecção de outros produtos seja 

a alternativa mais viável com 66,7% das respostas, como pode ser observado no 

gráfico abaixo: 

GRÁFICO 6: Porcentagem dos respondentes sobre iniciativas viáveis e práticas, a fim de não haver 

infrações de Leis Ambientais Brasileiras por ocasião do descarte das lâminas de chumbo das 

películas radiográficas periapicais. 

 

Fonte: a autora. 

 Pode-se perceber então que a adoção de outras iniciativas diferentes do 

descarte comum por empresas especializadas é bem aceita e podem ser adotadas 

junto aos PGRSS para otimizar o processo do descarte e evitar os procedimentos 

incorretos. Tais novas iniciativas, por não infringirem nenhuma legislação ambiental, 

ao serem adotadas, além de auxiliarem a preservação do meio ambiente, protegem 

o EB junto à opinião pública. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Baseado nas questões que foram estudadas e apresentadas, além dos 

objetivos levantados na parte inicial deste artigo, houve a possibilidade de verificar 

que as ações de comandantes, fiscais administrativos e principalmente dos próprios 

integrantes do serviço de saúde estão em consoante com o determinado na Portaria 

nº 001-DEC, de 26 de setembro de 2011 que aprova as Instruções Reguladoras 
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para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IR 50-20). A existência 

do PGRSS e seu conhecimento por parte do próprio usuário é peça fundamental no 

processo do descarte correto do objeto de estudo deste artigo. 

 Em contrapartida, ainda existe um desconhecimento em parte ou totalmente, 

da legislação ambiental que vigora âmbito EB. A falta desse conhecimento implica 

por vezes em infrações ambientais que desfavorecem a imagem do EB junto à 

opinião pública e impede que novas ideias sejam implementadas otimizando os 

processos e procedimentos a serem adotados. 

 Cabe salientar que o descarte correto em aterros sanitários classe I, apesar 

de ser a maneira mais correta de descarte, por vezes implica em custos 

operacionais muito altos, uma vez que o EB está distribuído por todo o território 

nacional, por vezes em regiões inóspitas e de difícil acesso para as empresas e com 

pouca quantidade de material a ser descartado. Tais problemas elencados 

acarretam a dificuldade de processos licitatórios, poucas empresas estariam 

dispostas a aceitar a execução e consequente absorção de todo o processo. 

 É possível afirmar que as parcerias a serem executadas com instituições de 

saúde da região onde as OM/OMS estão sediadas seria uma boa solução, uma vez 

que a união dos resíduos sólidos dos diversos setores de saúde implique numa 

quantidade maior de resíduos, logo existiria um maior interesse para as empresas 

que executariam a logística reversa ou mesmo o descarte nos aterros sanitários 

classe I. 

 Conclui-se então que, com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos no 

descarte das lâminas de chumbo das películas radiográficas periapicais, as 

OM/OMS, em sua grande maioria, estão alinhadas ao pensamento do Exército 

Brasileiro, mantendo a preservação do meio ambiente. 

É possível concluir, ainda, que a adoção de medidas inovadoras por parte das 

OM/OMS que não seguem o previsto nas legislações ambientais do Exército 

Brasileiro, tais como a logística reversa ou parcerias com outras instituições de 

saúde, é de suma importância, a longo prazo, para a preservação do meio ambiente. 

Outra possível solução, seria apenas disseminar melhor o conhecimento ou expor 

para todos os integrantes das OM/OMS o que já está previsto nos PGRSS das 

unidades, que por vezes já traz os procedimentos a serem adotados e só não são 

executados por falta de publicidade. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares da Cap Dent THAÍS ROCHA MATOS DE OLIVEIRA, cujo tema é: o 

gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos em uma Organização Militar: 

uma análise do descarte da lâmina de chumbo das películas radiográficas 

periapicais utilizados nas Formações Sanitárias das Organizações Militares e seu 

impacto ambiental. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

contribuir para que as OM e OMS do EB confeccionem de forma mais detalhada 

seus PGRS atentando sobre a especificidade de alguns materiais, principalmente os 

ligados à área da saúde. 

      Solicito-vos a gentileza de responder as perguntas deste questionário o mais 

completamente possível, a experiência profissional do senhor(a) irá contribuir para a 

pesquisa, colaborando com eventuais aprimoramentos do gerenciamento de 

resíduos sólidos, bem como da adição de boas práticas sobre o descarte o material 

em estudo nas OM/OMS. Será muito importante, ainda, que o senhor(a) 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema. 

      Desde já agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos contatos: 

      THAÍS Rocha Matos de Oliveira (Capitão Dentista - EsFCEx 2012) 

      Celular: (24) 98130-2323 

E-mail: thaisrocha-odonto@hotmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. O senhor(a) serviu em uma Organização Militar de Saúde ou em uma 

Formação Sanitária de uma OM? 

       (   ) Sim        (   ) Não 
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2. O senhor(a) é Dentista do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro?  

(   ) Sim        (   ) Não 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

3. O senhor(a) tem conhecimento sobre a legislação ambiental que vigora no 

âmbito do Exército Brasileiro? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Em parte 

 

4. Ciente da legislação ambiental, o senhor(a) sabe informar se sua OM/OMS 

possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Em parte 

 

5. Dentro do PGRSS, quais das formas de descarte abaixo é utilizada 

para as lâminas de chumbo das películas radiográficas periapicais em sua 

OM/OMS? 

( ) Descartada em lixo comum 

( ) Descartada em lixo infectante 

( ) Descartada por empresa especializada em aterro sanitário classe I 

( ) Outro:_________________________________________________ 

 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
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6. Quais das seguintes iniciativas o senhor(a) acredita ser viável e prática, 

a fim de que o descarte das lâminas de chumbo das películas radiográficas 

periapicais não infrinja as Leis Ambientais Brasileiras? 

(  ) Logística Reversa (enviar as películas de chumbo para empresas que 

utilizam o chumbo como matéria prima) 

( ) Contrato junto à hospitais da Gu para descarte centralizado junto à 

serviços de coleta especializados 

(  ) Contrato para envio direto a empresa especializada em gerenciamento de 

resíduos sólidos 

 

FECHAMENTO 

 

7. Alguma observação sobre o gerenciamento de resíduos sólidos que 

gostaria de contribuir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

 


