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Os resíduos gerados pelas Unidades Básicas de Saúde constituem-se atualmente em um 

grande desafio a ser enfrentado pelos municípios, principalmente nos grandes centros 

urbanos, embora representem uma pequena parcela do total de resíduos gerados por uma 

cidade. Portanto é indispensável que todo estabelecimento de saúde que gera resíduos 

estabeleça um Plano de Gerenciamento. Este plano trata-se de um documento que descreve as 

ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às etapas de segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final como 

objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento 

seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos funcionários, a preservação da saúde 

pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. O objetivo desse trabalho foi buscar na 

literatura como deve ser feito o correto descarte de resíduos odontológicos produzidos pelo 

serviço público de saúde. Para construção desse trabalho foi realizado uma revisão 

bibliográfica, usando as bases de dados BVS, Pubmed e Scielo, como critério de inclusão, 

apenas artigos publicados entre 2015-2019 que abordavam o tema. Foram encontrados 10 

artigos, dos quais foram lidos os resumos de cada um e excluídos os que avaliaram 

estabelecimentos do serviço de saúde privado, restando 3 artigos que foram lidos na íntegra e 

utilizados na construçãoda revisão. O estudo revelou que, apesar dos profissionais mostrarem 

que estão conscientes sobre a necessidade de cuidados especiais dos resíduos, desde sua 

geração à destinação final, seus conhecimentos sobre a temática abordada são insatisfatórios. 

Portanto, torna-se imprescindível a realização de trabalhos de conscientização, capacitação e 

desenvolvimento de práticas adequadas com os profissionais envolvidos no gerenciamento de 

resíduos e, assim, diminuindo os riscos que estes resíduos oferecem à saúde da sociedade e ao 

meio ambiente. 
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