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RESUMO 
 
 

O descarte irregular dos resíduos de saúde, especialmente o odontológico, se configura no 
cenário atual como sinônimo de preocupação. Na odontologia, a execução da técnica 
radiográfica e os resíduos produzidos durante esse processo podem gerar problemas de 
saúde e problemas ambientais quando descartados de maneira errônea. 
Consequentemente, o profissional de odontologia tem por obrigação conhecer e por em 
prática o correto manejo dos resíduos do processamento radiológico. O lixo residual do 
processo radiográfico odontológico apresenta substâncias químicas e metais pesados que 
possam causar grande impacto ambiental quando descartados de maneira incorreta. O 
gerenciamento adequado dos resíduos, aliado ao comprometimento do cirurgião dentista 
objetiva a promoção de saúde dos profissionais, de sua equipe de trabalho e de seus 
pacientes, bem como a preservação do meio ambiente. O presente trabalho apresenta os 
materiais de processamento radiológico que contêm substâncias tóxicas e demonstra qual a 
forma correta do gerenciamento desses materiais para se atingir o seu destino final. Para 
isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema com análise de dados eletrônicos 
encontrados em sites de busca especializados na internet, como: bancos de dados do 
Scholar Google, do LILACS e do SCIELO, trabalho científico da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficias (ESAO), livros e revistas da área odontológica, manuais e diretrizes do Ministério da 
Saúde. Foi feita uma pesquisa aplicada objetivando a geração de conhecimento para a 
aplicação prática e imediata do descarte correto dos resíduos de saúde.  O trabalho conclui 
que é necessária uma conscientização quanto ao descarte correto do material 
contaminante, visando sempre reduzir os problemas de saúde e os impactos ambientais que 
tais materiais possam provocar. 
 
 
Palavras-chave: Radiologia Odontológica. Gerenciamento de Resíduos. Meio ambiente. 
 
              
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Irregular disposal of health waste, especially dental waste, is configured in the current 
scenario as a synonym for concern. In dentistry, the execution of the radiographic technique 
and the waste produced during this process can generate health and environmental 
problems when wrongly disposed of. Consequently, the dental professional has an obligation 
to know and put into practice the correct management of radiological processing residues. 
Residual waste from the dental radiographic process contains chemical substances and 
heavy metals that can cause great environmental impact when disposed of incorrectly. The 
proper management of waste, combined with the commitment of the dental surgeon, aims 
to promote the health of professionals, their work team and their patients, as well as the 
preservation of the environment. This work presents the radiological processing materials 
that contain toxic substances and demonstrates the correct way to manage these materials 
to reach their final destination. For this, it was made a bibliographic review about the theme 
with analysis of electronic data found in specialized search sites on the internet, such as: 
Scholar Google, LILACS and SCIELO databases, scientific work of the Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficias (ESAO), books and magazines in the dental field, manuals and 
guidelines of the Ministry of Health. An applied research was carried out with the goal of 
generating knowledge for the practical and immediate application of the correct disposal of 
health waste. The work concludes that it is necessary to raise awareness about the correct 
disposal of contaminating material, always aiming to reduce health problems and the 
environmental impacts that such materials may cause. 
 
 
Keywords: Dental Radiology. Waste management. Environment. 
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Gerenciamento de resíduos radiológicos do serviço odontológico  

 
 ELANE DE AZEVEDO NOBRE ABREU1 

 MIRIAM KEMPER2 

 

1. INTRODUÇÃO  

Constitui-se em um grande desafio a ser enfrentado mundialmente as diversas 

atividades que geram resíduos. Isto se dá pelo descarte inadequado de resíduos que por sua 

vez podem produzir danos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os 

recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. (HOFFMANN et al, 

2021). 

Embora a geração de resíduos oriundos das atividades humanas faça parte da própria 

história do homem, é a partir da segunda metade do século XX, com os novos padrões de 

consumo da sociedade industrial, que isso vem crescendo, em ritmo superior à capacidade 

de absorção pela natureza. Aliado a isso, o avanço tecnológico das últimas décadas, se, por 

um lado, possibilitou conquistas surpreendentes no campo das ciências, por outro, 

contribuiu para o aumento da diversidade de produtos com componentes e materiais de 

difícil degradação e maior toxicidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

É o paradoxo do desenvolvimento cientifico e tecnológico gerando conflitos com os 

quais se depara o homem pós-moderno diante dos graves problemas sanitários e ambientais 

advindos de sua própria criatividade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Entre esses, situam-se aqueles criados pelo descarte inadequado de resíduos que 

criaram, e ainda criam, enormes passivos ambientais, colocando em risco os recursos 

naturais e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. A disposição inadequada 

desses resíduos decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, cria 

condições ambientais potencialmente perigosas que modificam esses agentes e propiciam 

sua disseminação no ambiente, o que afeta, conseqüentemente, a saúde humana. São as 

“iatrogenias” do progresso humano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  
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Os resíduos do serviço odontológico quando não desprezados adequadamente 

constituem-se em um grande óbice para o meio ambiente e o seu correto manejo visa à 

promoção de saúde para toda a sociedade.  

De acordo com Carvalho e Papaiz (1999), a presença de agentes infectocontagiosos é 

verificada em todas as áreas de atuação do cirurgião-dentista, incluindo os procedimentos 

em radiologia odontológica. Os rejeitos gerados durante a execução da técnica e 

processamento radiográfico geram contaminação quando são descartados 

inapropriadamente. 

É de fundamental importância conhecer e fazer o uso das formas adequadas de 

gerenciamento e descarte dos resíduos dos materiais contaminados, evitando gerar 

problemas ambientais e de saúde aos profissionais de odontologia que manuseiam 

diretamente reveladores, fixadores, películas radiográficas e lâminas de chumbo, bem como 

aos profissionais de limpeza, que possuem um importante papel na etapa de 

acondicionamento e destinação dos resíduos para uma área de coleta na Organização 

Militar, de onde serão posteriormente recolhidos por uma empresa de coleta. 

Diante disso, políticas públicas têm sido discutidas e legislações elaboradas com 

vistas a garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação da saúde pública. Essas 

políticas fundamentam-se em concepções abrangentes no sentido de estabelecer interfaces 

entre a saúde pública e as questões ambientais. 

O presente trabalho visa contribuir e apresentar soluções quanto ao manejo correto 

dos resíduos de processadores de imagem utilizados nos serviços odontológicos, evitando-se 

a contaminação ambiental e contaminação advinda do risco ocupacional, bem como 

respeitar as políticas publicas em vigor. 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo, quanto à natureza, caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

revisão bibliográfica sobre o tema. A fim de realizar a busca a respeito do assunto 

analisaram-se dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. 

 Foram utilizados os bancos de dados do Scholar Google, do LILACS e do SCIELO, 

trabalho científico da Escola de Aperfeiçoamento de Oficias (ESAO), livros e revistas da área 

odontológica, manuais e diretrizes do Ministério da Saúde.  

Estipulou-se como critério de inclusão, estudos publicados em português, legislações 



 

 

 

nacionais que façam referência aos resíduos de saúde e ao meio ambiente, assim como 

artigos científicos com os seguintes termos descritores: "resíduos de saúde”, ”radiologia 

odontológica", “gerenciamento de resíduos”, “meio ambiente” e ”sustentabilidade”. 

 Legislações revogadas, trabalhos que não deram a devida atenção ao atual cenário 

de preservação ambiental e textos, os quais não se enquadravam ao objetivo principal da 

pesquisa, foram excluídos.  

Trata-se de um tipo de pesquisa aplicada, onde o principal objetivo é a geração de 

conhecimento para aplicação prática e imediata, dirigidos à solução de problemas 

específicos, envolvendo interesses locais. No caso do presente estudo significa dispor para 

os dentistas e também auxiliares de consultório dentário o gerenciamento adequado dos 

resíduos do processamento de radiografias odontológicas para que não ocorra a 

contaminação de pessoas e meio ambiente. 

Quanto ao limite, o presente estudo limitou-se a analisar os resíduos do 

processamento radiográfico por ser um tipo de resíduo tóxico, caracterizado por possuir 

metais pesados em seu conteúdo, podendo contaminar o solo e lençóis freáticos, 

contaminando assim além do meio ambiente, a população.  

 Com relação ao alcance, o trabalho pode ser uma referência, tendo por objetivo 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos 

relacionados ao manejo adequado de resíduos de processamento radiográfico da área 

odontológica, propondo a conscientização dos profissionais da área e melhorias no processo 

de descarte de resíduos. 

 
3. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, as primeiras iniciativas 

legislativas para a definição de diretrizes à área de resíduos sólidos surgiram no final da 

década de 80. Desde então, foram elaborados mais de 70 Projetos de Lei, os quais se 

encontram apensados ao PL 203/91 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Da apreciação daquele Projeto de Lei (PL), foi aprovada a Lei Nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, a qual veio disciplinar de forma abrangente a gestão de resíduos sólidos no 

território nacional, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 



 

 

 

O Exército Brasileiro há muitos anos vem buscando se adequar aos ditames de 

preservação do meio ambiente e para isso dispõem de um leque vasto de normas cujos 

textos norteiam suas ordens para atingir o objetivo maior que é a preservação do meio 

ambiente e como conseqüência protege a saúde da população, principalmente dos militares, 

que estão na linha de frente.  

Nessa linha de raciocínio foi publicada a Portaria nº 1.275, de 28 de dezembro de 

2010, a qual aprovou a Diretriz para adequação do Exército Brasileiro à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Tal portaria veio ao encontro da Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Esta política integra a Política Nacional do Meio Ambiente e reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010). 

Os resíduos sólidos são conceituados na PNRS como: 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 sólidos ou semi 

sólido, 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 técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010). 

Dentre os objetivos almejados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, há um 

importante a ser tratado nesse trabalho, tal seja: redução do volume e da periculosidade dos 

resíduos perigosos.  

Fazer o descarte adequado dos materiais ou resíduos odontológicos de 

processamento radiológico significa cumprir com esse importante objetivo da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, pois se trata de resíduos de alta periculosidade e que podem 

acarretar perigo à saúde de outrem, caso não sejam descartados corretamente. 

No bojo do cumprimento dessa política, vale frisar que ao militar, individualmente e 

coletivamente, coube a responsabilidade por cumprir as normas ambientais, contribuindo 

para a convivência harmoniosa com o meio ambiente (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).  



 

 

 

Assim sendo, cabe ao Exército, como Instituição, e a todo integrante da Força, 

individualmente, a responsabilidade pela efetividade das ações, visando assegurar o alcance 

dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, das diretrizes no âmbito interno e das 

demais determinações estabelecidas na Lei e em seu regulamento. 

 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduos sólidos e lixo são termos utilizados indistintamente por autores de 

publicações, mas na linguagem cotidiana o termo resíduo é muito pouco utilizado. Na 

linguagem corrente, o termo lixo é usualmente utilizado para designar tudo aquilo que não 

tem mais utilidade, enquanto resíduo é mais utilizado para designar sobra (refugo) do 

beneficiamento de produtos industrializados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 As definições acima mostram a relatividade da característica inservível do lixo, pois 

para quem o descarta pode não ter mais serventia, mas, para outros, pode ser a matéria-

prima de um novo produto ou processo. Por isso, a necessidade de se refletir o conceito 

clássico e desatualizado de lixo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Os resíduos sólidos podem ser classificados de várias formas: 1) por sua natureza 

física: seco ou molhado; 2) por sua composição química: matéria orgânica e matéria 

inorgânica; 3) pelos riscos potenciais ao meio ambiente; e 4) quanto à origem (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006).  

Com relação à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos pode-se 

agrupá-los em dois grandes grupos. 

O primeiro grupo refere-se aos resíduos sólidos urbanos, compreendido pelos: 

• resíduos domésticos ou residenciais; 

• resíduos comerciais; 

• resíduos públicos. 

O segundo grupo, dos resíduos de fontes especiais, abrange: 

• resíduos industriais; 

• resíduos da construção civil; 

• rejeitos radioativos; 

• resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários; 

• resíduos agrícolas; 

• resíduos de serviços de saúde.  



 

 

 

5. RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE  

Entende-se por resíduos de saúde qualquer resíduo originário de atividade de 

assistência humana ou animal, clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de 

pesquisa, compostos por resíduos infectantes, resíduos comuns e resíduos especiais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Os resíduos do serviço de saúde ganharam destaque legal no início da década de 90, 

quando foi aprovada a Resolução CONAMA nº 006 de 19/09/1991 que desobrigou a 

incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde e de terminais de transporte e deu competência aos órgãos 

estaduais de meio ambiente para estabelecerem normas e procedimentos ao licenciamento 

ambiental do sistema de coleta, transporte, acondicionamento e disposição final dos 

resíduos, nos estados e municípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Posteriormente, a resolução CONAMA nº 005 de 05/08/1993, fundamentada nas 

diretrizes da resolução citada anteriormente, estipula que os estabelecimentos prestadores 

de serviço de saúde e terminais de transporte devem elaborar o gerenciamento de seus 

resíduos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos. Esta situação 

levou os dois órgãos, CONAMA E ANVISA, a buscarem a harmonização das regulamentações. 

A sincronização demandou um esforço de aproximação que se constituiu em avanço na 

definição de regras equânimes para o tratamento dos RSS no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

             Segundo Ministério da Saúde (2006), no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) assumem o papel 

de orientar, definir regras e regular a conduta dos diferentes agentes, no que se refere à 

geração e ao manejo dos resíduos sólidos de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o 

meio ambiente, garantindo sustentabilidade. 

Entende- se como risco para o meio ambiente a probabilidade da ocorrência de 

efeitos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou 

biológicos, causadores de condições ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a 

persistência, disseminação e modificação desses agentes no ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

2006).  



 

 

 

Os resíduos do serviço de saúde (RSS) constituem um grande problema para a 

sociedade e para o meio ambiente, e o conhecimento de seu correto manejo é 

imprescindível para a formação do profissional da saúde (DE PAULA et al, 2017). 

Atualmente, um assunto muito abordado é a preservação do meio ambiente e, com 

ele, a preocupação cada vez maior em separar e reciclar o lixo. No dia a dia, as pessoas estão 

se habituando a separar lixo orgânico do reciclável e, ainda, vidro, papel, plástico e metal. 

Na Odontologia não é diferente. O meio ambiente é uma preocupação constante 
para os dentistas e governantes, uma vez que seus resíduos e o descarte incorreto 
podem não só ser prejudiciais ao meio ambiente, como também à saúde da 
população. Esses resíduos, classificados como lixo hospitalar ou resíduos de 
serviços de saúde, podem ser altamente tóxicos e infecciosos (MOLINA et al, 2017).  

 

Tudo isso é um desafio a ser superado pelo poder público, e o Exército deve ser 

incluído neste momento, pois são diversas as atividades humanas geradoras do grande 

volume de resíduos em organizações militares de saúde , principalmente nas grandes 

cidades, tendo como consequência efeitos prejudiciais ao meio ambiente.  

            Atualmente, é comum o gerenciamento inadequado dos resíduos de serviços de 

saúde. Além dos lixões a céu aberto, os resíduos de serviços de saúde também são 

descartados em locais como matas e nascentes, causando a contaminação do solo, da água e 

do ar ( MOLINA et al, 2017 ). 

De acordo com Silva e Hoppe (2005), são considerados resíduos de serviços de saúde 

aqueles gerados por prestadores de assistência médica, farmacêutica, odontológica, 

laboratorial e instituições de ensino e pesquisa médica. 

Os resíduos de serviços de saúde, segundo Ministério da Saúde (2006): 

[...] são reservatórios de microorganismos de alta periculosidade. Inúmeros são os 
danos decorrentes do seu mau gerenciamento, como: a contaminação do meio 
ambiente, a ocorrência de acidente de trabalho que envolve profissionais de saúde, 
da limpeza pública e até catadores, o que pode ocasionar uma propagação de 
doenças por meio de vetores, contato direto ou indireto. 

Como ressalta Morais  (2011), o problema não é a geração de resíduos, mas o destino 

final ligado à possibilidade de tratamento deles. Fenômeno agravado pela falta de recursos 

financeiros e tecnológicos para que haja o gerenciamento desses resíduos, situação 

apresentada, principalmente, nos países em desenvolvimento. 

 

 

 



 

 

 

5.1 RESÍDUOS ODONTOLÓGICOS DE PROCESSAMENTO RADIOLÓGICO 

Os resíduos originados do processamento radiológico, que contém em sua 

composição resíduos químicos perigosos são classificados como resíduos especiais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

No serviço odontológico, incluindo a odontologia militar, os processadores de 

imagens assim como os materiais necessários para formar a imagem radiográfica são 

grandes fontes de resíduos poluidores, por isso merecem atenção especial e cuidadosa 

quanto ao processamento do descarte após seu uso, não podendo ser lançado 

simplesmente em esgotos e lixos comuns, pois podem causar impactos severos sobre o meio 

ambiente (MOLINA et al, 2017).   

Na área da Odontologia, Molina et al, (2017) ressalta que  todo procedimento produz 

resíduos que podem ser prejudiciais à saúde de pacientes e aos profissionais submetidos a 

um contato direto ou indireto. Dentre os resíduos de processamento radiológico gerados, os 

mais importantes são: películas radiográficas, lâminas de chumbo provenientes das películas 

radiográficas e soluções processadoras de filme radiográfico. 

 

5.1.1 Películas Radiográficas  

As películas radiográficas periapicais são instrumentos utilizados nos serviços 

odontológicos para se realizar radiografias intraorais, o chumbo presente na película serve 

como proteção contra a radiação (OLIVEIRA, 2020). 

Com o descarte inconseqüente e incorreto, o destino destas lâminas termina com o 

chumbo em locais inapropriados, assim, o chumbo acaba penetrando no solo e lençóis 

freáticos (FREITAS et al, 2000). 

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, 2017). 

5.1.2 Soluções de Processamento Radiográfico   

Embora a radiografia digital venha sendo mais amplamente utilizada, o uso de filmes 

e processamento radiográfico manual ainda são rotina na prática odontológica. Para que o 



 

 

 

filme radiográfico possa ser revelado utiliza- se solução reveladora e fixadora, que durante o 

processo de revelação da película produzem efluentes que contém metais pesados em sua 

composição (MOLINA et al, 2017). 

A solução reveladora reduz todos os íons de prata presentes nos cristais halogenados 

de prata expostos, em grãos de prata metálica, e produz uma imagem latente. E as soluções 

fixadoras têm como principal função dissolver e remover da emulsão os cristais halogenados 

de prata não revelados. Quando eliminados de forma imprudente, poderão causar riscos ao 

meio ambiente e à saúde de animais e humanos por meio da contaminação do solo e das 

águas. Efeitos danosos acontecem no meio ambiente devido à bioacumulação das soluções, 

isto é, animais e plantas, que são contaminados, passam a ter maior concentração de 

substâncias nocivas em seu organismo, tornando-se, assim, menos saudáveis ou até mesmo 

perigosos quando consumidos com frequência, afirma (MOLINA et al, 2017).   

No que diz respeito a resíduos gerados na radiologia, o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de saúde aprovado pela ANVISA apresenta os seguintes critérios: 

Para atingirem um pH tolerável, ou seja, em torno de 7 e 9, os reveladores utilizados em 

radiologia passariam por um processo de neutralização e, somente após esse procedimento, 

poderiam ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, sempre 

respeitando as diretrizes estabelecidas por órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos 

e de saneamento competentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Do contrário, deve-se reunir a solução em frascos identificados e enviá-los a uma 

empresa de tratamento biológico de resíduos líquidos, devidamente licenciada por um órgão 

ambiental. As soluções fixadoras exauridas ou usadas, por terem a função de fixar a imagem 

após a revelação, contêm toda a prata não exposta no processo; portanto, elas devem 

passar por um sistema de recuperação da prata(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Alguns dos efeitos do metal sobre o homem são: distúrbios digestivos, impregnação 

da boca pelo metal e argiria, uma intoxicação crônica que provoca uma coloração azulada da 

pele. A solução fixadora causa irritação nos olhos e a reveladora, além dos olhos, prejudica a 

pele (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Molina et al, (2017) ressalta ainda que no processo de revelação radiográfica, a água 

resultante da lavagem também constitui um componente do efluente que contém todos os 

compostos do revelador, do fixador e de seus produtos de reação, incluindo a prata, o que 

também a torna carente de tratamento antes de ser lançada na rede de esgotos.  



 

 

 

5.1.3 Lâminas de chumbo  

O chumbo, na odontologia, é usado principalmente nos filmes radiográficos, como 

película de proteção contra radiações. A película é descartada durante o processo de 

revelação, descarte este muitas vezes incorreto e inconsequente, sendo a película 

simplesmente jogada em aterros ou lixões. Assim, o chumbo penetra e se acomoda tanto no 

solo como em lençóis freáticos (FREITAS et al,2000).  

De acordo com Schifer et al, (2005) a intoxicação por via oral ainda é a mais comum 

para o chumbo. Cerca de 80% do chumbo ingerido são oriundos de alimentos, sujeiras e 

poeiras contendo o metal. Aproximadamente 60% do chumbo é absorvido pelo corpo, 

provocando inúmeras alterações bioquímicas. Esse metal 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. 

Os materiais radiológicos utilizados, quando não descartados corretamente, 

produzem risco ambiental e à saúde da população. Os resíduos desses materiais, inclusive 

aqueles deixados nas soluções químicas utilizadas durante o processamento radiográfico, 

são considerados tóxicos ao ser humano(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

6.  FORMAS DE DESCARTE 

Todo órgão gerador de resíduos deve elaborar um Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde, baseado nas características dos resíduos produzidos e na 

classificação constante da RDC, ANVISA nº 306, onde são estabelecidas as diretrizes de 

manejo dos resíduos do serviço de saúde(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Ministério da saúde, (2006) dispõe que, de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a 

Resolução CONAMA nº 358/05, os resíduos dos serviços de saúde são classificados em 

função de suas características e conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente 

e à saúde. 

Tal classificação se dá em cinco grupos, sendo: 

GRUPO A - engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos 

que, por sua características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. Exemplos: peças anatômicas, tecidos contendo sangue, dentre outros. 



 

 

 

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. Exemplos: resíduos contendo metais pesados. 

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, serviço de 

radioterapia, etc. 

GRUPO D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras de 

alimentos. 

GRUPO E - materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como agulhas, ampolas 

de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, espátulas e similares. 

7.  ETAPAS DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE 

A primeira etapa do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde consiste na 

segregação ou separação. Nesta etapa os resíduos são separados no próprio local assim que 

são gerados, considerando-se suas características biológicas, químicas, físicas e o seu estado 

físico, além dos riscos envolvidos. A fim de proporcionar o correto manejo dos resíduos, a 

identificação dos resíduos contidos nos sacos e recipientes de coleta interna e externa deve 

ser facilitada pelo uso de símbolos, cores e frases para cada grupo de resíduos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 2006).  

A segunda etapa do processo é o acondicionamento dos resíduos. Deve ser realizado, 

de acordo com suas características, em sacos simbolizados, resistentes à ruptura e ao 

vazamento, e devem ser impermeáveis; o limite de peso de cada saco deve ser respeitado e 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Para o acondicionamento de resíduos 

líquidos, os recipientes devem além de ser compostos de material compatível com a 

substância a ser armazenado, ser rígidos, resistentes e estanques, providos de tampa 

rosqueada e vedante. O ambiente deve ser fechado, provido de aberturas teladas para 

ventilação e com dispositivo impedindo a luz solar direta. Mas caso o local do 

armazenamento externo seja próximo ao de geração, essa etapa pode ser pulada( 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006) .  



 

 

 

A terceira etapa do gerenciamento é a coleta e transporte interno dos RSS, que 

consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao 

armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de 

disponibilização para a coleta. É nessa fase que o processo se torna visível para o usuário e 

para o público em geral, pois os resíduos são transportados nos equipamentos de coleta 

(carros de coleta) em áreas comuns (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006). 

Por fim ocorre o armazenamento externo dos resíduos. Consiste no 

acondicionamento dos resíduos em abrigo, em recipientes adequados, em ambiente 

exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores, no aguardo da realização da 

etapa de coleta externa. Esse ambiente deve ser dimensionado em conformidade com o 

volume de resíduos gerados, sendo compatível a capacidade de armazenamento com a 

periodicidade da coleta. Deve, também, apresentar divisões, havendo, no mínimo, uma 

parte destinada ao armazenamento dos resíduos do Grupo A junto com os do Grupo E e uma 

parte própria para resíduos do Grupo D. O abrigo deve, ainda, proporcionar fácil acesso para 

os veículos coletores, além de ser seguro, evitando o acesso ao local por animais ou pessoas 

não autorizadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006) .  

Feito o armazenamento externo, os próximos estágios da gestão dos resíduos são: a 

coleta, o tratamento e a disposição final. Os estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde podem contratar empresas terceirizadas para auxiliá-los nessas etapas finais. Mas a 

responsabilidade pelos resíduos, além de se estender às empresas, ainda permanece com os 

geradores. Portanto, na contratação, deve-se assegurar o cumprimento das legislações 

vigentes para realização dos serviços (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006) . 

A coleta externa consiste na remoção dos RRS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, pela utilização 

de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade 

dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006).  

Alguns RSS, antes da disposição final, necessitam passar pela etapa do tratamento, 

que é um procedimento que, ao alterar as características dos riscos inerentes aos resíduos, 

elimina ou reduz o risco de contaminação, de acidentes ou de danos ao meio ambiente. 

Pode ser realizado no próprio estabelecimento gerador ou em outro local (empresa 

terceirizada), sendo que os sistemas utilizados devem ser objeto de licenciamento ambiental 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006) .  



 

 

 

O tratamento pode ser executado de várias maneiras: desinfecção térmica realizada 

pela autoclavagem, microondas ou incineração, ou desinfecção química. A última etapa do 

gerenciamento dos RSS consiste na disposição final dos resíduos, considerada a disposição 

definitiva no solo ou em locais previamente desenvolvidos para recebê-los, sendo 

obrigatório eles apresentarem licenciamento ambiental, onde critérios técnicos de 

construção e operação são respeitados. No Brasil, as formas de disposição final são 

usualmente designadas como lixão ou vazadouro a céu aberto, aterros controlados e aterros 

sanitários (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006).  

Não há critérios técnicos para a escolha e operação dessas áreas, Os resíduos são 

depositados diretamente sobre o solo, podendo ocasionar sua contaminação, das águas 

subterrâneas e superficiais através do líquido percolado e dos próprios resíduos. A falta de 

controle favorece o lançamento de resíduos de serviços de saúde nestas áreas (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 2006). 

O correto gerenciamento de todos os resíduos é de responsabilidade direta dos 

estabelecimentos de serviços de saúde, pois eles são os geradores. Contudo, tal 

responsabilidade se estende ao poder público e às empresas de coleta, tratamento e 

disposição final. Desde que a ANVISA publicou, em 7 de dezembro de 2004, a RDC 306/04, 

esta deve ser cumprida em um prazo máximo de 180 dias pelos estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde e os novos prestadores e aqueles que pretendam retomar 

suas atividades só poderão entrar em funcionamento desde que estejam integralmente em 

cumprimento com as exigências da Resolução (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006).  

 O não cumprimento da Resolução da ANVISA sucede pela falta de conhecimento 

sobre o assunto, além da falta de infraestrutura para realizar adequadamente o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Porém, aqueles que descumprirem as 

normas constantes na Resolução, estarão sujeitos a punições de acordo com a Lei nº 

6.437/1977, recebendo desde notificações a multas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006) .  

E, além dessa lei, há duas outras, a Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e a Lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81, Artigo 3º), que responsabilizam 

civil, administrativa e criminalmente as pessoas físicas e jurídicas, que sejam autoras e 

coautoras de atividades ou condutas lesivas ao meio ambiente. Portanto, é obrigação das 

fontes geradoras de RSS adotarem tecnologias mais limpas, empregarem métodos de 

recuperação e reutilização sempre que for possível, além de incentivarem a reciclagem e 



 

 

 

destinarem adequadamente os resíduos, compreendendo etapas de transporte, tratamento 

e disposição final (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006).  

8. CONCLUSÃO 

A importância do descarte adequado dos materiais oriundos do processamento 

radiológico tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população se traduz em 

uma condução harmônica da prática clínica com a preservação ambiental. 

Observa-se uma grande preocupação dos órgãos ambientais e sanitários em todos os 

níveis de governo em promover regras e assim regular a conduta dos profissionais de saúde 

e das empresas geradoras de resíduos de saúde. Visando com isso à adequação das 

atividades geradoras de resíduos contaminantes e seu descarte correto. 

Cabe salientar, que de fato o material utilizado nas tomadas radiográficas: películas, 

soluções processadoras e lâminas de chumbo são materiais contaminantes que apresentam 

metais pesados em seus componentes e por esse motivo podem promover contaminação 

humana e do meio ambiente quando não descartados de forma correta. 

É possível concluir, desta forma, que em relação ao gerenciamento dos resíduos 

radiológicos do serviço odontológico se faz necessária a conscientização sobre o descarte 

correto do material contaminante, visando a redução dos problemas de saúde e dos 

impactos ambientais. 
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