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A visão dos acadêmicos de odontologia sobre os  
resíduos do serviço de saúde

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

Objetivou-se no presente trabalho avaliar o conhecimento e atitude dos alunos da Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba sobre o descarte de RSS. Obteve-se a aprovação do Comitê de ética em pesquisa. Trata-se de um estudo 
descritivo transversal. Utilizou para coleta de dados um inquérito com questões abertas e fechadas sobre o tema. 
Participaram da pesquisa alunos dos 3º, 4º e 5º anos do período noturno. Os resultados mostram que 52% tinham 
conhecimento sobre os RSS e 48% não. Segundo a maneira que descartam o tubete anestésico, 67% acertaram e 29% 
erraram. De acordo com o descarte das lâminas de bisturi 98% acertaram. O descarte certo de reveladores e fixadores 
de raios-X, 76% não conhecem. De acordo o descarte do filme radiográfico apenas 24% descartam de maneira 
correta, 67% incorreta e 9% não sabiam. Do total, 73% acertaram onde se descarta os resíduos contaminados, 
24% erraram. Com relação ao glutaraldeído 73% jogam na pia e 27% não, porém não entregam para a responsável 
pela coleta do material. Destes 64% descartam no período adequado e 36% apos um mês de uso. Conclui-se que 
o conhecimento alunos ainda é deficiente e atitude não é adequada, sendo assim, torna-se imprescindível uma 
conscientização dos mesmos.
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