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Introdução: O descarte irregular de resíduos de saúde, especialmente, o odontológico,
está se tornando um grande motivo de preocupação. O lixo proveniente de rejeitos no
processo radiográfico não é diferente, uma vez que, além de resíduos contaminados, há
rejeitos químicos, metais pesados, e plásticos. Sendo eles: invólucros de filmes
radiográficos, soluções processadoras, lâminas de chumbo, películas dos filmes
radiográficos, todos eles capazes de causar grande impacto no meio ambiente, se
descartados de forma incorreta. Torna-se imprescindível conscientizar os
cirurgiões-dentistas do impacto prejudicial ao meio ambiente e, consequentemente, na
saúde da população atentando para a correta forma de descarte de cada rejeito
Objetivo: Nesse contexto a pesquisa teve como objetivo propor uma cartilha para levar
informações imprescindíveis sobre o manejo dos resíduos radiográficos odontológicos
– em concordância com a ANVISA/RDC – 306/204 e com CONAMA/RDC 358/2005.
As informações contidas nessa cartilha contribuirão para que os indivíduos se
familiarizem com o gerenciamento eficaz de Metodologia: A metodologia utilizada foi
a análise de conteúdo de pesquisa bibliográfica e documental para fundamentar o
contexto da cartilha em consonância com as normas e resoluções em vigor, bem como
contextualizá-la  à adequada realidade em questão, levando-se em consideração a
sustentabilidade, a saúde ambiental, a saúde coletiva e sobretudo chamando a atenção
para a responsabilidade de cada indivíduo, enquanto profissional para as normas e
princípios de biossegurança. Resultados: O resultado obtido foi a elaboração da
cartilha proposta como meio de conscientização para os profissionais, além de material
de consulta para orientação do manejo adequado dos resíduos produzidos no processo
de radiografia odontológica, orientando e padronizando o correto destino a cada
rejeito. Conclusão: Conclui-se que, para solucionar o problema do descarte dos
resíduos radiográficos é necessária a conscientização dos proprietários das clínicas e o
tratamento dos efluentes, pois, se forem tratados apropriadamente, esses resíduos
poderão se tornar insumos, gerando receita e economia por serem reutilizados, além de
minimizarem a degradação ambiental.
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