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Sustentabilidade ambiental: gerenciamento de resíduos 
odontológicos no Serviço Público

Garbin, A.J.I.; Gomes, A.M.P.; Arcieri, R.M.; Rovida, T.A.S.; Garbin, C.A.S.

Objetivou-se verificar o conhecimento dos profissionais de Odontologia atuantes nas Unidades de Saúde de 
11 municípios pertencentes ao DRS XV de São José do Rio Preto - SP, sobre o correto manejo dos Resíduos de Serviço 
de Saúde (RSS). O instrumento de coleta de dados foi um questionário, norteado nas resoluções RDC nº 306/04 e 
RDC nº 358/05 e preenchido durante as visitas nos estabelecimentos de saúde, a fim de verificar a conformidade 
do processo de gerenciamento de resíduos Odontológicos. Realizou-se análise descritiva e aplicaram-se os testes 
do qui-quadrado e o Exato de Fisher para verificar associação entre o conhecimento do descarte de resíduos e a 
informação sobre o tema. Do total (n=74) dos profissionais, a maioria (97,3%) diz saber o que são RSS e todos 
acreditam que eles podem fazem mal a saúde. No entanto, 40,5% não responderam de forma correta como descartar 
os sugadores e luvas infectados e 20,3% sobre o descarte de perfurocortantes. Em relação às soluções utilizadas para 
revelação e fixação e as lâminas de chumbo das películas de RX, 32,4% e 38,4%, respectivamente, não souberam 
responder qual a forma correta. Em relação à informação sobre o tema, 40,5% não obtiveram. Além disso, os 
dados do presente estudo revelaram que houve diferença estatisticamente significante (p=0,0007) entre as variáveis 
“informação sobre o tema” e “descarte de resíduos perfurocortantes”. Conclui-se que o conhecimento sobre o 
correto descarte dos RSS por esses profissionais ainda é falho. Isso reflete a importância de capacitá-los e propor 
formas de gerenciamento adequadas dos RSS.
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