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Descarte de resíduos: orientação aos usuários. Resultados 
preliminares
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Introdução: Considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável, propostos no Brasil e apoiados pela ONU, 
este projeto de extensão ao educar a população sobre os descartes de resíduos minimizará impactos sobre a saúde 
humana e o meio ambiente. Objetivos: Orientação de estudantes de Odontologia sobre o descarte de resíduos 
provenientes do atendimento odontológico e orientação aos usuários de serviço de saúde para a importância do 
conhecimento sobre descarte correto de lixo e reciclagem em sua residência. Material e método: Informações e 
orientações sobre o descarte de resíduos provenientes do atendimento odontológico estão sendo disponibilizadas 
a comunidade da FOAr-UNESP. Com o objetivo de acompanhar o descarte de resíduos gerados no atendimento 
clínico, ao final de cada período de atendimento, a bolsista e os acadêmicos voluntários realizam fotografias dos 
cestos de lixos comum e contaminado, usando um celular e EPIs, e na semana seguinte, os estudantes que já 
utilizaram aquele ambiente clínico naquele determinado período receberão por e-mail fotos dos conteúdos das 
lixeiras contendo o material descartado incorretamente. Concomitante com as atividades propostas, os usuários 
de serviço de saúde atendidos nas Clínicas da FOAr, estão recebendo um material informativo, na forma de 
panfleto, fornecido pela Gestão Ambiental do DAAE da Prefeitura do Município de Araraquara para orientação e 
conscientização do descarte de lixo em suas residências. Resultados: Ao longo do primeiro ano do desenvolvimento 
do projeto, aproximadamente 95% dos estudantes mostraram determinação em colaborar com descarte de resíduos 
nas clínicas odontológicas da Faculdade até a conclusão do curso. Do total de estudantes, 90% relataram sentimento 
de segurança na hora do descarte de resíduos provenientes do atendimento odontológico. Conclusão: manutenção 
das orientações a fim de que todos possam se empoderar do conhecimento sobre descarte de resíduos e que o 
mesmo se torne prática no dia-a-dia de todos.
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