
 

 

  
 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
(Es Apl Sv Sau Ex / 1910) 

 
 
 
 
 

Cap Alu GUILHERME PENFOLD RIBEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
2021 



 

 

Cap Alu GUILHERME PENFOLD RIBEIRO 

 
 
 
 
 
 
 

O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

 
 
 
 
 

 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
aperfeiçoamento de Oficiais 

 
 
 

Orientador: Maj Marcia Freitas de Hollanda Cavalcanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            CATALOGAÇÃO NA FONTE 
                       ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO/BIBLIOTECA OSWALDO CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste trabalho. 

 

_________________________________ 

Cap Alu GUILHERME PENFOLD RIBEIRO 

R484g        Ribeiro, Guilherme Penfold. 

      Gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos / Guilherme 

Penfold Ribeiro - 2021. 

       25 f. 

       Orientadora: Maj Marcia Freitas de Hollanda Cavalcanti 

     Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Saúde do Exército, 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2021. 

       Referências: f. 23-24. 

 

            1. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS. 2. RESÍDUOS DE 

SAÚDE. 3. RESÍDUOS EM ODONTOLOGIA. 4. LEGISLAÇÃO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS. I. Cavalcanti, Marcia Freitas de 

Hollanda (Orientadora). II. Escola de Saúde do Exército. III. Título. 

 

CDD 617.6 

 



 

 

Gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos  

 
 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
aperfeiçoamento de Oficiais 

 
 
 

Orientadora: Maj Marcia Freitas de Hollanda Cavalcanti 
 
 
 
 
Aprovada em 21 de Outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
 

_____________________________________________________ 
Maj Marcia Freitas de Hollanda Cavalcanti 

Orientador(a) 
 
 

_____________________________________________ 
Otávio Augusto B. Soares 

Avaliador(a) 
 
 

_____________________________________________ 
Fernanda V. C. Orlandini 

Avaliador(a) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha amada mãe, pelo 

incentivo e amor em todos os 

meus projetos de vida!



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À minha esposa, Carla Corrêa de Oliveira Penfold Ribeiro, principal responsável pela 

realização deste trabalho. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O efetivo gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde representa uma das prerrogativas 
mais importantes na administração dos serviços odontológicos.  Uma destinação deficiente 
dos resíduos de saúde pode contaminar a natureza e, consequentemente, ser uma fonte de 
infecção causando graves sequelas nocivas aos seres vivos. Os cuidados começam desde a 
separação, no momento em que são produzidos, e perduram até o momento da destinação 
final. O gerenciamento dos resíduos de saúde tem por objetivo reduzir a sua produção e 
proporcionar um destino seguro, de forma eficaz, objetivando à proteção dos profissionais 
que realizam o seu manejo, a proteção da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 
ambiente. Neste cenário, o oficial dentista desempenha papel de destaque na elaboração do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde de suas Organizações Militares. O 
presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre os principais 
tipos de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) produzidos nos serviços odontológicos e 
tratamento preconizado, oferecendo um embasamento teórico a estes oficiais. 

Palavras chaves: Gerenciamento de Resíduos. Resíduos de Saúde. Resíduos em Odontologia. 
Legislação Gerenciamento de Resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The effective management of solid health waste represents one of the most important 
prerogatives in the administration of dental services. A deficient destination of health waste 
can contaminate nature and, consequently, be a source of infection causing serious damage 
to living beings. The care starts from the separation, at the time they are produced, and lasts 
until the moment of final destination. The management of health waste aims to reduce its 
production and provide a safe destination, effectively, aiming to protect the professionals 
who carry out its management, the protection of public health, natural resources and the 
environment. In this scenario, the dental officer plays a important role in the elaboration of 
the Health Service Waste Management Plan of their Military Organizations. This study aimed 
to review the literature regarding the main types of Solid Health Waste (RSS) produced in 
dental services and recommended treatment, offering a theoretical basis to these officers. 

Keywords: Waste Management. Health Waste. Dental Waste. Waste Management 
Legislation. 
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O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

GUILHERME PENFOLD RIBEIRO 1 

MARCIA FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI 2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário vigente as questões ambientais são de extrema relevância para a 

manutenção da vida no planeta. Assim, a produção de resíduos por serviços de saúde se 

torna ainda mais relevante devido a seu grau de contaminação e necessidade de tratamento 

especial. 

O descarte inapropriado de resíduos tem gerado déficits ambientais capazes de 

prejudicar os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Os 

resíduos dos serviços de saúde estão incluídos nesta problemática e vêm assumindo grande 

importância nos últimos anos. Os serviços odontológicos são responsáveis por gerarem 

grande parte destes resíduos e devem ser gerenciados com base no conhecimento de seu 

volume, características e riscos associados. (CRISTOFOLI, 2019) 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 05/93, dispõe 

que cabe aos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde o gerenciamento de seus 

resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos 

ambientais e de saúde pública (Art. 4°). E, que cabe aos órgãos de controle ambiental e de 

saúde competentes, mormente os partícipes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), a aplicação desta resolução, cabendo-lhes a fiscalização pertinente, inclusive a 

medida de interdição de atividades (Art. 21°). 

De acordo com a RDC n° 306 da ANVISA, o gerenciamento dos serviços de saúde 

pode ser assim definido: “Constitui-se em 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”. 

1
 Capitão médico, Especialista em Dermatologia, Escola Aperfeiçoamento de Oficiais. E-mail: guipenfold@yahoo.com.br 

2
 Major Veterinária, Especialista em Administração Hospitalar pela UNIS – Universidade do Sul de Minas, Escola de 

Saúde do Exército. E-mail: marciahollanda.eb@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

O bom gerenciamento objetiva proteger a saúde da população, reduzir os riscos 

operacionais durante o manejo e evitar que os insumos prejudiquem o meio ambiente.   

O presente estudo tem por objetivo integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de expor tais conceitos de forma crítica e concisa, e 

também possibilitar o Oficial Dentista do Exército Brasileiro o entendimento sobre 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições úteis ao EB, 

calcado na metodologia científica, valeu-se, principalmente o conceito de pesquisa 

qualitativo, pois as referências adquiridas pelo método qualitativo foram primordiais para a 

concepção do trabalho. 

 Quanto ao objetivo geral, foi adotada a modalidade descritiva, na medida em que foi 

realizada uma reunião de estudos presentes na literatura; estudos estes que foram 

ponderados e incluídos com o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados objetivando 

principalmente um esquadrinhamento sobre o tema proposto. 

Quanto à natureza, o presente estudo identifica-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, por ter por propósito fornecer conhecimentos para aplicação prática voltado à 

solução de problemas inerentes relativos ao gerenciamento de resíduos de saúde em 

serviços odontológicos, recorrendo para tal do método indutivo como forma de possibilitar a 

adoção de medidas no que se refere ao alcance da investigação, das regras de elucidação dos 

fatos e da serventia de suas generalizações. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua obtenção, 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 consolidar um corpo de literatura atualizado e coerente. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 



 

 

 

 

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

estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes:  

a. Fontes de busca  

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do LILACS, do 

SCIELO e do ISI;  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da 

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

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

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

os seguintes termos descritores: "gerenciamento de resíduos”, ”resíduos de saúde", 

“legislação”, “resíduos odontologia”. 

c. Critérios de inclusão: 

 Estudos publicados em português.  

 Estudos publicados destacando gerenciamento de resíduos em saúde;  

 Estudos abrangendo gerenciamento de resíduos em odontologia; 

 Estudos apontando a classificação dos resíduos de saúde; 

 Estudos relatando a legislação vigente. 

d. Critérios de exclusão:  

 Estudos que não sejam relacionados ao gerenciamento de resíduos de saúde; 

 Estudos que não incluam gerenciamento de resíduos em odontologia. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e abordar, de forma 

sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, a importância do correto 

gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 

 



 

 

 

 

3.1 O QUE SÃO RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Existe uma definição publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que diz 

que resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) são todos os descartes produzidos por 

estabelecimentos de saúde, como centros de pesquisa, hospitais laboratórios e postos. 

(VGRRESÍDUOS, 2020) 

Contudo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estende a definição 

sobre outros tipos de organizações. Ela o faz através de suas regulações RDC ANVISA 306 de 

2004 e a Resolução CONAMA 358 de 2005, as quais definem como RSS todos os resíduos 

gerados pelas seguintes atividades: 

 centro de controle de zoonoses; 

 distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

 estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde; 

 funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; 

 importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; 

 laboratórios analíticos de produtos para a saúde; 

 necrotérios; 

 serviços de acupuntura; 

 serviços de medicina legal; 

 serviços de tatuagem; 

 serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

 unidades móveis de atendimento à saúde; 

 outros serviços equiparados ou congêneres. (VGRRESÍDUOS, 2020) 

 

A Odontologia apresenta uma vasta quantidade de Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS) como resultado do contato com fluidos biológicos (sangue, saliva).  Entretanto, os 

procedimentos odontológicos envolvem materiais que podem ser extremamente tóxicos 



 

 

 

 

(CHAVES,2002), constituídos de metais pesados e combinações químicas, apresentando 

riscos graves para a saúde dos cidadãos, bem como causando impactos ambientais, (HILTZ, 

2007).  Mesmo que a quantidade de material contaminado junto aos resíduos odontológicos 

seja pequena (OZBERK & SANIN, 2004), existem o risco de infecção cruzada e o perigo de 

contaminação do meio ambiente, quando esses resíduos são mal gerenciados, (KIZLARY, 

2005). 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS), no âmbito do Exército Brasileiro, são aqueles 

gerados em instalações de saúde das OM, em Organizações Militares de Saúde (OMS) e em 

outros estabelecimentos de serviços similares que desenvolvem atividades inerentes à 

assistência em saúde, inclusive os resíduos coletados nas atividades veterinárias. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2017). 

 
3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

A ANVISA também determinou quais são os tipos de resíduos, ordenando-os em 

grupos. Assim ela pode criar uma legislação específica para cada um deles. Todos os tipos de 

RSS existentes e catalogados se encontram em algum dos grupos, os quais são: A, B, C, D e E. 

 Grupo A – esse grupo envolve os componentes orgânicos e inorgânicos que podem 

conter carga biológica com características de contaminação ou virulência, gerando 

risco de infecção em humanos. Exemplos mais comuns: lâminas, peças anatômicas, 

membros amputados, tecidos com sangue ou secreções. 

 Grupo B – envolve as substâncias químicas que podem apresentar risco de 

contaminação a humanos e/ou ao meio ambiente. Podem ser substâncias corrosivas, 

tóxicas, reativas ou inflamáveis. Exemplos mais comuns: medicamentos vencidos ou 

apreendidos, reagentes, metais pesados e congêneres. 

 Grupo C – representa os resíduos oriundos de produtos que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação toleráveis pelas 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. Exemplos mais comuns: 

resíduos de serviços de radioterapia e raio-x. 



 

 

 

 

 Grupo D – resíduos que não representam nenhum risco químico ou biológico 

diferente dos descartes regulares domiciliares. Estes resíduos podem ser equiparados 

ao lixo doméstico. Exemplos mais comuns: sobras de alimentos, restos de 

restaurantes, material de escritório e etc. 

 Grupo E – materiais perfuro-cortantes Exemplos mais comuns: barbeadores, lâminas 

de curetagem, vidros, ampolas, bisturis, tesouras, agulhas e etc. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS  

 

Os resíduos de serviços odontológicos, assim como os demais resíduos dos serviços 

de saúde, podem causar riscos à saúde pública e, da mesma forma, devem ser submetidos a 

um plano de gerenciamento de resíduos 

 Biológicos:  Resíduos com presença de agentes biológicos, que podem apresentar 

risco de infecção, como aqueles contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma 

livre (luvas, óculos, máscaras, gaze) e peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 

resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. 

 Químicos: Resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, como anestésicos, líquidos reveladores e 

fixadores, resíduos de amálgama e radiografia odontológica. 

 Perfurocortantes ou escarificantes: São, principalmente, os materiais e instrumentais 

contendo bordas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar, 

como lâminas de bisturi, agulhas, ampolas de anestésico de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas e outros 

 Comuns: São aqueles que não apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente, 

podendo ser tratados juntamente com o lixo domiciliar (ATITUDE AMBIENTAL, 2021) 

 

 



 

 

 

 

3.4 MANEJO DOS RESÍDUOS ODONTOLÓGICOS 

 

 Grupo A: Os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, estes devem 

ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade ou então 

a cada 48 (quarenta e oito) horas, independentemente do volume, garantindo-se sua 

integridade e fechamento. 

 Efluentes de processadores de imagem: Os efluentes de processadores de imagem 

(revelador/água de lavagem e fixadores, saturados) devem ser acondicionados em 

recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, 

resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a contenção do resíduo e 

devidamente identificados e, encaminhados para tratamento antes da disposição 

final ambientalmente adequada, lembrando que o revelador é submetido ao 

processo de neutralização para, posteriormente, ser lançado na rede coletora de 

esgoto com tratamento e, o fixador ao processo de recuperação da prata, atendendo 

às determinações dos órgãos de meio ambiente e do serviço de saneamento.  

 Amálgama: Os resíduos de amálgama odontológico coletados, resultantes do 

preparo/remoção de restaurações podem ser depositados em recipiente rígido e 

inquebrável dotado de boca larga e de material inerte. Deve ser deixada uma lâmina 

de água sobre o resíduo acondicionado no coletor e encaminhados para recuperação 

ou para outra destinação que esteja de acordo com as regras definidas pelo órgão 

ambiental competente. 

 Resíduos Grupo D: Os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico, como: gesso, papéis e embalagens, material de escritório, papel toalha 

da lavagem das mãos, são depositados em coletor de resíduos do grupo D. Os sacos 

não precisam ser identificados. São aqueles populares sacos pretos ou azuis. 

 Resíduos Grupo E: Os materiais perfurocortantes: agulhas, ampolas de vidro, brocas, 

limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; lâminas e lamínulas entre outros, devem ser descartados em recipientes 

identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e 



 

 

 

 

vazamento.  Devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de 

preenchimento atingir 3/4 da capacidade ou de acordo com as instruções do 

fabricante, não existindo um tempo mínimo ou máximo para que o recipiente seja 

substituído, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento.  

Figura 1  

 

3.5 ETAPAS DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

O manejo dos resíduos de serviços de saúde é o conjunto de ações voltadas ao 

gerenciamento dos resíduos gerados. Deve focar os aspectos intra e extra-estabelecimento, 

indo desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

1 – Segregação 

Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo 

com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

2 – Acondicionamento 

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 

evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes 

de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura e 

vazamento e impermeáveis, de acordo com a NBR 9191/2000 da Associação Brasileira de 



 

 

 

 

Normas Técnicas (ABNT). Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

Colocar os sacos em coletores de material lavável, resistente ao processo de 

descontaminação utilizado pelo laboratório, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, e possuir cantos arredondados. 

Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes à 

punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado pelo 

laboratório. 

3 – Identificação 

Esta etapa do manejo dos resíduos, permite o reconhecimento dos resíduos contidos 

nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 

Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os 

recipientes de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento devem ser 

identificados de tal forma a permitir fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se 

símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referendados na norma NBR 7.500 da 

ABNT, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco 

específico de cada grupo de resíduos. 

O Grupo A de resíduos é identificado pelo símbolo internacional de risco biológico, 

com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 

7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco. 

O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, 

acrescido da expressão “Rejeito Radioativo”. 

O Grupo E possui a inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que 

apresenta o resíduo 



 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

4 - Transporte Interno 

Esta etapa consiste no translado dos resíduos dos pontos de geração até local 

destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta. 

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente 

definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e 

medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser 

feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada 

grupo de resíduos. 

Os carros para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, resistente ao processo de descontaminação determinado pelo laboratório, 

provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 

arredondados, e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles 

contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Os 

recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O 

uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o 

transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

5 - Armazenamento Temporário 

Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado 



 

 

 

 

à apresentação para coleta externa. Não pode ser feito armazenamento temporário com 

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

recipientes de acondicionamento. 

O armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a distância 

entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem. 

A área destinada à guarda dos carros de transporte interno de resíduos deve ter pisos 

e paredes lisas, laváveis e resistentes ao processo de descontaminação utilizado. O piso 

deve, ainda, ser resistente ao tráfego dos carros coletores. Deve possuir ponto de 

iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois carros coletores, para 

translado posterior até a área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para 

o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como “Sala de Resíduos”. 

Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali 

estacionados. 

Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 

horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e quando não for 

possível, serem submetidos a outro método de conservação. 

O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT. 

6 – Tratamento 

O tratamento preliminar consiste na descontaminação dos resíduos (desinfecção ou 

esterilização) por meios físicos ou químicos, realizado em condições de segurança e eficácia 

comprovada, no local de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou 

biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou a neutralização dos agentes 

nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente. 

Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis 

de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

O processo de esterilização por vapor úmido, ou seja, autoclavação, não de 

licenciamento ambiental. A eficácia do processo deve ser feita através de controles químicos 

e biológicos, periódicos, e devem ser registrados. 



 

 

 

 

Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido 

na Resolução CONAMA nº. 316/2002. 

7 - Armazenamento Externo 

Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 

externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Neste local 

não é permitido a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

8 – Coleta e Transporte Externos 

Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 

unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 

preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

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

limpeza urbana. 

A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

9 - Disposição Final 

Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental 

de acordo com a Resolução CONAMA nº.237/97. (FIOCRUZ, 2021) 

 

 

 



 

 

 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

A concepção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde efetivo, além 

do emprego de medidas tecnológicas e educacionais compatíveis com o cenário de 

preservação ambiental, são condutas já praticadas pelo serviço de saúde do EB. O contínuo 

aprimoramento dos profissionais de saúde, particularmente dos oficiais dentistas, é de 

primordial relevância para o oferecimento de um serviço odontológico de excelência, que 

abrange não apenas o atendimento clínico do paciente, mas a atuação destes profissionais  

em todas as etapas de gerenciamento do serviço, incluindo o gerenciamento dos resíduos 

produzidos.  

O serviço odontológico gera 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 revisão de literatura propiciou concluir que todas as etapas que abrangem o 

gerenciamento de resíduos são cruciais. O conhecimento do tipo de resíduo produzido nos 

consultórios odontológicos durante os atendimentos, proporciona uma administração mais 

eficiente. Uma correta separação beneficiará uma destinação final dentro do que é previsto 

nas legislações em vigor. Sem contaminar seres vivos e o meio ambiente. 
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6. ANEXOS 

 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Instrução Normativa n.º 13/2012: publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos; 

 Resolução RDC/ANVISA nº 306/ 2004: dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

 Resolução CONAMA nº 358/2005: dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; 

 ABNT NBR 12807/2013 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia: define os 
termos empregados em relação aos resíduos de serviços de saúde; 

 ABNT NBR 12809:2013 - Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde intraestabelecimento: estabelece os procedimentos necessários 
ao gerenciamento intraestabelecimento de resíduos de serviços de saúde; 

 ABNT NBR 12808/16 Resíduos de serviços de saúde — Classificação: classifica os 
resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à 
saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado; 

 ABNT NBR 12810:2016 - Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento 
extraestabelecimento – Requisitos: estabelece requisitos para o gerenciamento 
extraestabelecimento de resíduos de serviços de saúde; 

 ABNT NBR 13853:1997 - Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 
cortantes - Requisitos e métodos de ensaio: fixa as características de coletores 
destinados ao descarte de resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes; 

 ABNT NBR 14652:2013 - Implementos rodoviários - Coletor-transportador de 
resíduos de serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção: estabelece os 
requisitos mínimos de construção e de inspeção dos coletores/transportadores 
rodoviários de resíduos de serviços de saúde do grupo A; 

 ABNT NBR 7.500: Símbolo de risco e manuseio para o transporte e armazenamento 
de material; 

 ABNT NBR 7.501: Terminologia de transporte de resíduos perigosos; 

 ABNT NBR 7.503: Ficha de emergência para transporte de produtos perigoso; 

 ABNT NBR 7.504: Envelope para o transporte de produtos perigosos; 

 ABNT NBR 8.285: Preenchimento da ficha de emergência para o transporte de 
resíduos perigosos; 

 ABNT NBR 9.190: Classificação dos sacos plásticos para o acondicionamento; 

 NBR 9.191: Especificação de sacos plásticos para acondicionamento (EXÉRCITO 
BRASILEIRO, 2017) 



 

 

 

 

 


