
Gestão de Resíduos 
na Odontologia: 

CHUMBO.

Autores: Esther, Emanueli, 
Fernanda, Iara e Márcia Eduarda.

O que é PGRSS?
É um documento técnico que 
estabelece ações de manejo dos 
resíduos provenientes de todos os 
serviços relacionados ao 
atendimento à saúde humana e 
animal, inclusive assistência 
domiciliar e trabalhos de campo. 
Regulamentado pelas resoluções 
do CONAMA n° 283/1 e n° 358/5 e 
resolução ANVISA RDC 06/04.

Existem legislações?
Sim, abaixo listaremos algumas 
importantes leis sobre o resíduo 
chumbo:

 A Resolução Conama nº 358/2005 
destaca os procedimentos que se
referem à disposição final dos 
Resíduos de Serviço de Saúde 
(RSS), preocupando-se com os 
riscos ao meio ambiente.

A Lei nº 12.305/2010, a Resolução da 
Anvisa nº 306/2004 e a Resolução 
CONAMA nº 358/2005 são as 
principais normas legais 
relacionadas ao Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço De Saúde.

A Lei nº 12.305/2010 institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como 
sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos 
– incluídos os perigosos –, às
responsabilidades dos geradores e 
do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis.



Armazenamento e 
Descarte

A norma ABNT ISO 14001:2015 é uma 
norma que tem como requisitos 
principais a identificação, controle e 
monitoramento das questões 
ambientais na empresa.

Essa norma é uma forte aliada para 
ter sua empresa sempre 
ambientalmente organizada e já 
mapeada na questão nos resíduos 
sólidos, também contempla a 
questão dos resíduos com chumbo.

Devido à toxicidade deste metal, o 
descarte não pode ser feito no lixo 
comum. Já existem leis que obrigam 
os fabricantes a receberem o 
produto ou material, e proporcionar 
a destinação correta. O correto no 
caso de algum material na sua casa 
que contenha chumbo, como por 
exemplo pilhas, tintas, 
eletrodoméstico, brinquedos é 
separar do lixo comum, facilitando 
assim a coleta e posterior 
armazenamento em aterros 
especiais. 

FLUXOGRAMA

Empresas Produtoras de 
Resíduos.

Empresas de 
comercialização de 
materiais odontológicos.

Unidade de recolhimento de 
materiais sólidos (Ferro 
Velho).

Reciclagem.

Serviços Odontológicos – 
descarte e
Acondicionamento.

Catadores de 
material
Reciclável.

Empresa de 
tratamento de
Resíduos.

Reciclagem.

Incineração.
Aterro.

“Emissões atmosféricas”.

Ciclo de vida de resíduos de 
chumbo.

Transporte e 
destino final

● Os principais destinos desses 
resíduos são o sistema de coleta 
de lixo urbano, catadores de 
materiais recicláveis e 
empresas de tratamento de 
resíduos. 

● A prática vigente de 
gerenciamento dos resíduos de 
películas de chumbo originados 
de serviços odontológicos está 
em desconformidade com os 
procedimentos preconizados 
pela legislação vigente em 
relação à destinação e descarte 
de resíduos dessa natureza, 
considerados materiais 
perigosos.

● Uma parcela significativa dos 
resíduos de películas de chumbo 
gerados (em torno de 40%) tem 
sido descartada sem o 
cumprimento das normas 
vigentes.

● Existe um risco potencial para a 
qualidade do ar diante do 
processo de incineração dos 
resíduos praticado por empresa 
de tratamento de resíduos.


	Página 1
	Página 2

