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1. INTRODUÇÃO 

 Os medicamentos são produzidos em sua grande maioria, a partir de 

substâncias sintéticas que não são absorvidas pelo solo. Quando jogados ao lixo 

comum, são levados ao aterro sanitário poluem não somente o solo como os lençóis 

subterrâneos, mas também a água que consumimos. Além dos medicamentos, 

materiais para curativos, agulhas, seringas, muitas vezes contaminadas com 

secreções e sangue também destinados de maneira incorreta podem poluir o meio 

ambiente e propagar doenças. 

 Nas clínicas, farmácias, hospitais e outros locais onde se faz uso deste tipo 

de material o descarte é realizado de maneira completamente diferente. Os resíduos 

são separados do lixo comum e processados em particular. No entanto, estes 

mesmos materiais quando vão para a casa dos pacientes, não terão a destinação 

adequada e seu descarte se torna um problema ambiental, pois podem restos de 

remédios líquidos podem ser despejados na rede de esgoto através do vaso 

sanitário ou pia, agulhas e seringas podem ser jogadas no lixo comum poluindo o 

aterro sanitário e restos de outros medicamentos podem ser queimados ou 

enterrados poluindo os terrenos e o solo. 

 O presente trabalho de conscientização busca através da revisão na 

literatura, ampliar os conhecimentos sobre o assunto e levar informação aos 

pacientes sobre os riscos ocasionados pelo descarte incorreto bem como propor 

solução para a resolução do problema, tornando um Posto de Saúde e um espaço 

educador. 

 

1.1. TEMA 

 

 Prática de conscientização no descarte de lixo hospitalar e medicamentos. 

  

1.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 Conscientizar a população atendida pelo Posto de Saúde Vila do Capricho 

localizado no bairro Cohapar II na cidade de Guaratuba - PR sobre o descarte de 

resíduos hospitalares. 
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1.3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Como o lixo hospitalar é descartado na comunidade onde trabalho? Quais são 

as ações necessárias para que os usuários se conscientizem dos problemas 

causados pelo descarte incorreto desses medicamentos? 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

 Medicamentos e outros materiais como gazes, agulhas e seringas são 

descartados de maneira correta em locais como farmácias, clínicas médicas e 

hospitais. Sua destinação não é o aterro sanitário junto ao lixo comum e sim a 

incineração quando se trata de materiais infecciosos e que podem de alguma forma 

contaminar e poluir o meio ambiente. No entanto, estes mesmos materiais quando 

utilizados no domicilio do paciente não terão a mesma destinação.  

Restos de medicamentos líquidos podem ser despejados no vaso sanitário ou 

pia poluindo as águas da rede de esgoto ou podem ser enviados ao aterro sanitário 

poluindo o solo ou mesmo enterrados e queimados. Estas ações, em longo prazo se 

tornam um problema ambiental e a conscientização bem como alternativa viável de 

descarte, deve ser oferecida à população como uma prática de cuidado com o meio 

ambiente.  

  

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Conscientizar a população da micro área 04 da unidade de saúde vila do 

capricho localizada na cidade de Guaratuba – PR sobre o problema ocasionado no 

descarte incorreto do lixo hospitalar e medicamentos. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 .Avaliar como é realizado o descarte de medicamentos e materiais 

hospitalares na micro área 04 atendida pela Unidade de Saúde Vila do Capricho, no 

município de Guaratuba-PR; 
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 .Preparar um espaço para descarte de medicamentos e devolução para 

aqueles que se encontrarem no prazo de validade; 

 .Organizar a coleta destes materiais no Posto de Saúde e garantir a 

destinação adequada. 
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2. PRÁTICA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR E 

MEDICAMENTOS 

 

2.1. O que é o lixo hospitalar 

 

 O lixo hospitalar é o lixo da área da saúde. Ele é formado por resíduos 

comuns e orgânicos, sólidos que podem ser enviados normalmente ao aterro 

sanitário, principalmente alimentos visto que num hospital são servidas várias 

refeições durante o período de um dia, também é composto por plásticos, isopores, 

papelão e papéis em forma de embalagens que podem ser reciclados e também por 

itens e produtos que podem estar contaminados com material biológico, químico, 

radioativo ou ser perfuro cortante. Garcez & Garcez (2010), definem esse tipo de 

lixo: 

O lixo hospitalar provém dos serviços de saúde e hospitalares. É constituído 
de resíduos sépticos, ou seja, que contem, ou potencialmente podem 
conter, germes patogênicos. São produzidos em serviços de saúde, 
hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de 
saúde, etc. são representados por agulhas, seringas, gazes, bandagens, 
algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados 
em testes, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios com prazo de 
validade vencido, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos de 
raios X, entre outros. (GARCEZ & GARCEZ, 2010, p.7) 

 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua 

NBR 12808 o lixo hospitalar é classificado em cinco categorias: 

.Grupo A (Resíduos potencialmente infectantes): bolsas de sague 

contaminadas, vacinas de microrganismos vivos, sobras de amostras de 

laboratórios, culturas e estoques de microrganismo, restos de órgãos que 

podem conter a presença de agentes biológicos e risco de infecção; 

.Grupo B (Resíduos Químicos): substância de revelação de filmes de raio-x, 

desinfetantes, resíduos com metais pesados ou que possuem características 

inflamáveis, corrosivas, explosivas ou tóxicas, medicamentos vencidos ou 

contaminados e resíduos quimioterápicos; 

.Grupo C (Resíduos Radioativos): exames de medicina nuclear que possuem 

matéria com radioatividade; 

.Grupo D (Resíduos Comuns): gesso, luvas, gazes e outros que não tenham 

sido contaminados; 
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.Grupo E (Resíduos Perfurocortantes): lâminas, agulhas e bisturis ou outros 

objetos que contenham cantos, bordas e pontas que podem furar ou cortar.  

 A classificação em categorias também auxilia na separação e no descarte do 

lixo hospitalar quando este se encontra em unidades de saúde e outros espaços 

onde são utilizados, conforme podemos perceber na imagem abaixo:  

 

Figura 1: lixo hospitalar 
Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/tipos-de-lixo-hospitalar-e-seus-perigos-2/ 

Acesso em 30 de maio de 2015. 

 

 O Decreto Lei nº 178/2006, que aprova o regime geral de gestão de resíduos, 

também  regulamenta o que é resíduo hospitalar: 

Resíduos resultantes de atividades médicas desenvolvidas em unidades de 
prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e investigação, relacionadas com seres humanos 
ou animais, em farmácia, em atividades médico legais, de ensino e em 
qualquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como 
acupuntura, piercings e tatuagens. (Decreto-Lei nº 178/2006, 5 de setembro, 
p6530 alínea z). 

 Deste modo podemos observar como o assunto é sério e como os resíduos 

produzidos ocasionam riscos não só ao meio ambiente como às pessoas.  

 

2.2. Separação e descarte de lixo hospitalar 

 

 A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de sua Norma 

307 regulamenta os procedimentos de descarte adequado do lixo hospitalar. Eles 

devem ser separados, acondicionados em sacos plásticos diferenciados de acordo 
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com sua categoria e as pessoas que entram em contato direto com ele devem 

utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, botas e uniforme próprio. 

Todos os funcionários de um hospital recebem treinamento especializado onde 

aprendem a importância da manipulação e separação correta de resíduos, como 

também aprendem a reutilizar e gerar menos resíduos além da importância da 

separação para evitar contaminação e acidentes.  

De acordo com sua periculosidade para a vida humana e para o meio 

ambiente, todo o lixo é separado em três categorias distintas de acordo com esta 

normativa: 

.Resíduos especiais: onde estão englobados materiais químicos, radioativos e 

farmacêuticos.  

.Resíduos comuns ou gerais: sucatas, embalagens, resíduos alimentares. 

.Resíduos infecciosos: materiais Perfurocortantes, que contenham sangue e 

secreções humanas, resíduos de tratamentos como sondas, drenos e gazes, 

materiais patológicos, biopsias e amputações.  

  Os materiais mais perigosos, que normalmente são infectados ou 

contaminados, devem ser acondicionados em sacos brancos grossos e não 

transparentes, na cor branca leitoso, identificada com o símbolo universal de risco 

biológico que contém um lacre próprio para seu fechamento e não pode ser 

reaproveitado (Figura 2). Estes materiais são recolhidos de forma diferenciada e 

dependendo do caso são incinerados ou levados ao aterro sanitário em coleta 

especial.   

 

Figura 2: Lixo hospitalar contaminado ou infectado 
Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/destinacao-correta-lixo-hospitalar/ Acesso em 

28 de maio de 2015. 
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 O manejo de resíduos sólidos está regulamentado pela Resolução 306 da 

ANVISA e pela Resolução 358 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 

onde ambas salientam que as unidades geradoras de resíduos hospitalares devem 

elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS).  

 Os materiais comuns como plástico, papelão, embalagens, papéis e outros 

materiais que podem ser reciclados devem ter seu destino garantido para este fim, e 

os restos orgânicos de alimentação normalmente são descartados no lixo comum, e 

encaminhados ao aterro sanitário do município.  

 Os materiais Perfurocortantes que estiverem contaminados com agentes 

químicos perigosos devem ser coletados no local em caixas apropriadas com a 

inscrição “perforucortante com resíduo químico perigoso” de forma bem visível 

(Figura 3). O conteúdo deve atingir a marca tracejada na caixa que deverá depois 

ser fechada e identificada com etiqueta. 

 

Figura 3: Descarte de materiais perfurocortantes 
Fonte: http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/vigilancia-em-saude-orienta-sobre-o-descarte-correto-de-

materiais-perfurocortantes Acesso em 28 de maio de 2015. 

 

 O cuidado com a saúde do profissional que realiza o descarte também é 

importante para evitar sua contaminação, como alerta Moraes (2010): 

O desconhecimento dos profissionais em relação à necessidade de 
descarte de qualquer material perfurocortante, independentemente de estar 
ou não contaminado como, por exemplo, agulhas, vidros, frascos e 
ampolas, em coletores resistentes e específicos para essa finalidade, é 
responsável por acidentes de trabalho na equipe de limpeza, pela 
manipulação de lixo comum. Segundo as normas brasileiras, todos os 
materiais perfurocortantes, devem ser desprezados em coletores rígidos e 
padronizados para esse tipo de descarte. (MORAES, 2010, p. 525) 
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 O descarte de medicamentos vencidos também deve seguir as orientações de 

Segregação e Acondicionamento de Resíduos Químicos. Por conterem diversas 

substâncias químicas, eles representam perigo ao meio ambiente e a outras 

pessoas. Não se pode despejar líquidos no ralo ou em vaso sanitário para evitar a 

contaminação da água e tampouco jogar comprimidos vencidos no lixo comum pois 

outra pessoa pode usá-lo. Os medicamentos hormonais, citostáticos, 

antineoplásicos, imunodepressores e hormonais vencidos devem ser enviados ao 

seu laboratório de origem. Quando não puderem ser tratados lá devem ser 

abrigados longe da luz, do calor e da água e separados por compatibilidade química, 

para que suas características não se alterem. Os demais medicamentos após 

descaracterizados e triturados podem ser enviados ao aterro sanitário como lixo 

comum.  

 O lixo comum que não esteja contaminado por produto químico ou material 

infectante deve ser acondicionado em sacos pretos, identificados com etiqueta para 

RESÍDUO COMUM. O ideal é que sejam armazenados em recipiente rígido e 

protegidos, até o recolhimento. 

 

2.3. Lixo hospitalar doméstico 

 

 Como se pode observar o lixo hospitalar é um problema muito sério e dentro 

das unidades onde esses resíduos são produzidos, como os hospitais, postos de 

saúde, clínicas médicas e inclusive veterinárias, laboratórios e farmácias, muitos 

cuidados e resoluções são observados para que o descarte seja feito de maneira 

correta e principalmente para que não haja contaminação das pessoas que o 

manuseiam e do meio ambiente onde ocorrerá sua destinação final. No entanto, 

temos também o lixo hospitalar doméstico, composto praticamente pelos mesmos 

materiais utilizados dentro de uma unidade hospitalar, mas que, no entanto, não tem 

seu descarte assegurado e observado da mesma forma. 

 Assim como no hospital se utiliza gazes e fitas para curativos, seringas e 

agulhas para administração de medicamentos, os pacientes compram 

medicamentos que não são vendidos de forma fracionada o que normalmente 

ocasiona sobras ao final do tratamento e não há orientação sobre como proceder 

para o descarte. 
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Há também pacientes que utilizam bolsas de colostomia e estes materiais 

depois são descartados junto ao lixo comum das residências, expondo os 

funcionários do serviço publico de limpeza à contaminação principalmente nos casos 

de agulhas e seringas descartadas de forma incorreta bem como outros materiais 

enviados ao aterro sanitário, onde há pessoas que podem entrar em contato sem 

contar a poluição do meio ambiente. Silva (242), lembra que: 

Ocorre (...) que se está esquecendo de não serem esses resíduos 
exclusivos dos ambientes citados (hospitais), porque podem ser 
encontrados no denominado lixo doméstico, pois, onde houver um doente, 
por certo haverá resíduos de saúde. (SILVA,2006, p.242) 

 Portadores de diabetes que são insulinodependentes fazem uso diário de 

seringas para administração intravenosa bem como tiras para a verificação de 

glicemia e furadores. Este tipo de material quando enviado ao lixo comum pode 

ocasionar acidentes e também poluição ambiental. Atualmente se tem orientado 

esse tipo de paciente para que armazene as agulhas e demais resíduos utilizados 

num recipiente rígido como uma garrafa PET, por exemplo, e quando cheia, seja 

levada a Unidade de Saúde do bairro para o descarte correto, conforme a figura 

abaixo: 

 

Figura 4: Descarte de lixo hospitalar doméstico 
Fonte: http://www.cponline.com.br/noticias,0,348.plic Acesso em14 de junho de 2015. 
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 Há também a questão dos medicamentos. O avanço da ciência na área da 

saúde trouxe muitos benefícios à população com a criação de inúmeras novas 

fórmulas, no entanto, este aumento da produção de medicamentos também 

ocasionou maior consumo e maior descarte. O ideal é que principalmente 

comprimidos fossem comercializados na medida exata que o médico solicitou. Isso 

evitaria a sobra que leva ao descarte inadequado bem como economia ao 

tratamento, no entanto, por uma questão comercial, as caixas são vendidas 

fechadas e o paciente é que deve se responsabilizar pelo que não vai mais utilizar. 

Nos casos de remédios líquidos como xaropes, por exemplo, o mais comum é que o 

paciente após o término do tratamento jogue o conteúdo liquido no vaso sanitário ou 

na pia, contaminando a água com o resíduo.  

 O Brasil ainda não possui uma legislação apropriada sobre o descarte de 

medicamentos por isso as medidas são tomadas pelos Estados e principalmente 

municípios.  

 

2.4. Riscos ocasionados pelo descarte incorreto 

 

 O descarte inadequado de medicamentos ocasiona problemas graves para o 

meio ambiente e também para a população. Pode ocasionar intoxicação acidental de 

crianças e adultos, pois ao armazenar medicamentos para uso posterior ele pode 

ser usado em outro momento de forma inadequada, pode ocasionar também 

intoxicação caso a validade já esteja vencida, poluir a água e o solo, desequilibrar o 

meio ambiente aquático principalmente em nossa cidade litorânea, com grande 

variedade de fauna marítima e até o abuso intencional de drogas.  

 A poluição do solo também é outro grave problema ocasionado pelo descarte 

incorreto de medicamentos, que pode ocasionar a sua desfertilização, destruindo a 

vida microrgânica existente sem contar nos lençóis freáticos.  

É comum principalmente nas famílias com menor poder aquisitivo a 

realização de buracos no solo no fundo do quintal para enterrar o que não se usa 

mais, ou jogar nas valetas das ruas onde muitas vezes são pequenos rios ou riachos 

em lugares aterrados, o descarte feito no lixo comum de casa misturado, colocado 

em sacos de lixo nas ruas à espera da coleta que, além disso, ficam ao acesso de 

animais que rasgam os sacos e podem ingeri-los. Além da exposição de catadores e 
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coletores de lixo comum que ficam expostos aos riscos de contaminação em 

especial nos materiais perfurocortantes. 

 Em vários países, estudos da qualidade da água demonstram a presença de 

produtos farmacêuticos, e estes, não são resultados da ação industrial e sim do 

descarte incorreto realizado pela população.  

 A quantidade de resíduos produzida de forma domiciliar é muito grande. Este 

é então um problema que afeta a vida de todas as pessoas e por isso necessita de 

políticas públicas. Sobre esse assunto Jacobi & Bensen comentam que: 

A administração pública municipal tem a responsabilidade de gerenciar os 
resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve 
ser ambientalmente segura. O lixo produzido e não coletado é disposto de 
maneira irregular nas ruas, em rios, córregos e terrenos vazios, e tem 
efeitos tais como assoreamento de rios e córregos, entupimento de bueiros 
com consequente aumento de enchentes nas épocas de chuva, além da 
destruição de áreas verdes, mau cheiro, proliferação de moscas, baratas e 
ratos, todos com graves consequências diretas ou indiretas para a saúde 
pública. (JACOBI & BENSEN, 2010, p.136) 

 Outro risco a ser considerado no descarte incorreto de medicamentos e lixo 

hospitalar é a possibilidade de contaminação dos catadores de lixo. Eles fazem parte 

de um grupo populacional muito vulnerável e estão suscetíveis a acidentes 

decorrentes do contato com materiais contaminados. Conforme explica Abrantes 

(2013): 

Por muitas vezes, coletores do lixo hospitalar, catadores de aterros 
sanitários se feriram com objetos perfurocortantes e nunca souberam do 
que se tratava sendo comum encontrarem, seringas e agulhas em “lixo 
doméstico”, que na verdade deveria ser considerado como Lixo Hospitalar 
Doméstico, ou encontrados até mesmo em Lixo Hospitalar, sendo mal 
acondicionado por funcionários dos próprios hospitais. Isto significa então, 
que este lixo é simplesmente descartado como lixo comum. O que é um 
perigo para a Saúde Pública. Um inimigo invisível e silencioso. 
(ABRANTES, 2013, p.05-06) 

 Os riscos que correm no manuseio do lixo contaminado podem ocasionar 

danos irreversíveis à sua própria saúde, incluindo diarreia, problemas pulmonares, 

doenças como Hepatite e até mesmo AIDS.  

 Como se pode observar, o problema do lixo hospitalar e do lixo hospitalar 

doméstico é muito sério e ainda precisa ser revisto não apenas com políticas 

publicas pontuais como também com conscientização geral da população através de 
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programas educacionais nas escolas, unidades básicas de saúde e visitas 

domiciliares, além de orientações dos médicos que prescrevessem os tratamentos. 

 

2.5. Educação Ambiental 

 

 A Educação Ambiental é uma das dimensões presentes na educação, não 

está separada dela. Engloba principalmente a preocupação com a qualidade do 

meio ambiente enquanto espaço necessário à sobrevivência da espécie humana e 

de todos os seres vivos que o habitam.  

 Para além do modismo que se vê na divulgação de questões ambientais pela 

grande mídia, temos a  expectativa que a Educação Ambiental supra todos os 

problemas ocasionados pela relação desorganizada entre o homem e seu meio, que 

a partir da exploração exagerada gera prejuízo e danos irrecuperáveis.  

Estamos vendo ao longo dos anos uma diferença no planeta, a vegetação 

que antes era abundante em algumas regiões, hoje está degradada, problemas com 

a falta de água, clima mais quente, temporais destruidores que não se falava antes. 

Isso é o processo natural que o planeta Terra encontrou como uma válvula de 

escape para se livrar da pressão que está sofrendo das interações que o homem faz 

de maneira inconsequente no meio em que vive, transformando-o para sua 

utilização e conforto sem preocupação com a sustentabilidade de suas ações 

tampouco com o impacto ambiental que ocasiona. 

Nesse atual momento a sociedade com seus valores consumistas e egoístas 

realizam atividades predatórias ao meio ambiente que implica e atrapalha uma 

participação mais ativa de membros da sociedade. 

 
É muito comum ouvirmos a seguinte argumentação: A superpopulação 
planetária é causadora dos problemas ambientais. Defende-se essa posição 
com base no estabelecimento do seguinte vínculo: quanto mais gente, mais 
consumo, mais produção, mais exploração dos recursos naturais, mais 
degradação ambiental. Uma lógica bastante convincente e que leva a uma 
fácil solução: controle de natalidade. Essa construção aborda a 
problemática de forma reduzida e apresenta uma solução simplista, que não 
propiciará transformações significativas da realidade. A realidade não é tão 
linear assim e há uma série de outros fatos a serem contextualizados, que 
complexificam e relativizam essa solução como uma verdade absoluta. 
(GUIMARÃES, 2004, p.11) 

 

 No processo de Educação Ambiental, temos uma percepção maior, 

adquirimos um maior e melhor nível de conhecimento.  



20 

 

Entender que a Terra revela um ciclo interligado onde afeta o mundo todo, ver 

que a temperatura do mar aumenta e isso acarreta em grandes tempestades e 

causará danos a um povo em algum lugar no mundo e atitudes simples, mas de uma 

enorme ajuda a mudar o ecossistema protegendo e ajudando o nosso meio 

ambiente de forma grandiosa.  

Com isso tudo, podemos colaborar na prática, em espaços educadores, na 

sala de aula e fora, parques, praças, em locais que possamos intervir para a melhor 

compreensão ambiental. No entanto, não somente a educação será capaz de 

reverter todos os problemas ambientais que já estão postos em nosso ambiente. 

 

É em razão dessa crença que se aponta a educação como sendo a solução 
para tudo, já que, por essa lógica, basta ensinar o conhecimento do que é 
ecologicamente correto (conteudista), para que o educando, 
compreendendo esse ensinamento (racionalista), transforme seu 
comportamento, passando a agir corretamente (comportamentalista). É a 
ideia de que podemos transformar a sociedade transformando primeiro o 
indivíduo. Se conseguirmos uma maioria de indivíduos transformados 
(ecologicamente corretos) teremos como resultado da soma desses 
indivíduos, uma sociedade que se transformará e superará os problemas 
tornando-se ao final desse processo de 1+1, uma sociedade 
ecologicamente correta. Essa é uma forma simplista e reduzida de 
compreender o processo educativo, fundada no pressuposto de uma 
autonomia absoluta do sujeito, como se este tivesse comando absoluto 
sobre suas práticas individuais e sociais. (GUIMARÃES, 2004, p.12) 

 

 A Educação Ambiental no contexto atual já está em movimento, faz parte do 

cotidiano, desta forma é importante buscar caminhos que ofereçam subsídios para 

que essas práticas sejam reflexos da ação e reflexão do educador ambiental.  

Meu olhar mudou a partir do Curso de Especialização Ambiental em Espaços 

Educadores, onde podemos observar em vários textos e trabalhos em diferentes 

módulos os conhecimentos da sociedade em geral com relação ao mundo, meio 

ambiente em suas culturas.  

Este curso proporcionou um espaço de diferentes concepções. Também vejo 

que o meio ambiente se trata do planeta, galáxia, um olhar diferente sobre o meio 

ambiente, onde é muito amplo e muito mais além do que sabíamos. Sendo que para 

compreender ou estudar o meio ambiente não a um lugar especifico, pode ser 

trabalhado num ambiente que exista um mediador a colaborar ao conhecimento. 

Além disso, a Educação Ambiental está diretamente interligada ao projeto e 

concepção de sociedade. Em nossa sociedade brasileira, a garantia em lei das 
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questões ambientais já é uma realidade há algumas décadas como se pode 

observar. 

 

A Constituição do Brasil de 1988, em seu capítulo VI, sobre o meio 
ambiente, institui como competência do Poder Público a necessidade de 
“promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para preservação do meio ambiente”. (artigo 225, 
parágrafo 1º, inciso VI). 
 
 

 A Lei que regulamenta o ensino publico, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional também prevê a Educação Ambiental como um tema transversal 

no currículo escolar.  

 No entanto, a partir da concepção de Gramsci se delineia duas grandes linhas 

para a educação: a emancipatória que busca a igualdade social, melhor qualidade 

de vida e qualidade ambiental e outra linha que enviesa aos interesses do capital, da 

lógica de mercado, defendida pelos grupos dominantes. 

 

A crise do meio ambiente denuncia o esgotamento deste modelo de 
civilização e torna a ecologia um ponto por onde devem passar 
necessariamente a rearticulação ou a manutenção da ordem internacional. 
Para onde quer que oscile o pêndulo ideológico, a ecologia tende a se 
tornar um campo estratégico. (CARVALHO, 1988, p.1) 
 
 

 Neste contexto, observar o meio ambiente e se preocupar com o impacto 

ocasionado pelas nossas ações diárias se faz necessário, à medida que devemos 

nos compreender como seres sociais inseridos num contexto mais amplo, onde cada 

ação individual fará a diferença no todo da comunidade. 

 A Educação Ambiental enquanto preocupação no processo de descarte do 

lixo hospitalar domiciliar, se vê como uma extensão de um problema silencioso, de 

pouco destaque midiático, porém que a longo prazo destrói as capacidades 

produtivas do solo sem contar os riscos potenciais ao qual expõe as pessoas que 

manipulam o lixo doméstico onde eles se inserem de forma equivocada. 

 Ao contrário do que se imagina, a educação ambiental não é apenas um 

conteúdo escolar isolado onde se visa transformar e conscientizar para uma 

realidade aparentemente distante do sujeito, mas se constitui em ações isoladas, 

práticas de sujeito portador do conhecimento para sujeito não portador na 

expectativa que através da percepção do ser social hábitos sejam mudados, novas 

atitudes sejam conquistadas e o grande vencedor seja o meio ambiente.  
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3.METODOLOGIA 

 

 O projeto terá início com pesquisa bibliográfica para que através da revisão 

na literatura se compreenda corretamente todos os males ocasionados pela 

destinação incorreta destes resíduos e seguirá com pesquisa de campo na micro 

região 04 atendida pela Unidade de Saúde Vila do Capricho no município de 

Guaratuba – PR e conscientização da população para modificação das práticas 

realizadas. 

 

 

3.1. Ações práticas na comunidade 

 

 O pedagogo, devido à sua formação tem uma visão ampla das diferentes 

possibilidades da Educação na sociedade contemporânea. Como educador sua 

base é a Ciência da Educação, a qual lhe permite implementar uma prática 

pedagógica eficaz, desempenhando a função de mediador e articulador da 

aprendizagem. Com base pedagógica, realizar ações como palestras, folhetos 

informativos, ações diretas em suas residências como seres ativos, importantes 

neste processo ambiental torna-se fundamental, pois essas atividades se interligam 

em compreensão a saúde e meio ambiente visando esclarecer a relação direta que 

se envolve este processo de intervenção ambiental. 

 O presente trabalho de conscientização aconteceu com cento e sessenta e 

três famílias cadastradas, abrangendo cinco ruas no bairro Cohapar, do município 

de Guaratuba-PR tendo como sede a Unidade de Saúde Vila do Capricho, onde são 

realizadas visitas nas residências com cuidados à pacientes acamados com 

doenças crônicas.  

Nestes casos, destacam-se os pacientes com diabetes que exigem o uso de 

agulhas e pessoas com necessidades de uso de materiais para elaboração de 

curativos.  

 A atividade foi realizada num período de trinta dias, onde a ação foi estendida 

para a conscientização ambiental nesta área de população numerosa. 

 Foi realizado um cadastro na micro área (Figura 5) das pessoas que utilizam 

materiais para curativos e produzem lixo hospitalar domiciliar para a realização do 

controle e conscientização posterior. 
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Figura 5: Mapa da área atendida pela Unidade de Saúde 
Fonte: Arquivo Pessoal Marco Antônio  

 

Através do levantamento de dados, foi constatado trinta e nove pacientes 

hipertensos que fazem uso contínuo de medicamentos e dezessete diabéticos. Entre 

os diabéticos, seis tomam insulina regularmente e realizam descarte de material 

perfurocortantes como agulhas e seringas.  

 Após o levantamento de dados, fiz um panfleto e distribuí nas residências 

quando realizei as visitas, explicando a importância de se realizar o descarte correto 

dos medicamentos para não poluir o meio ambiente e evitar todos os riscos que eles 

ocasionam. 

 Conversei com as pessoas que se encontravam na residência, explicando 

principalmente os problemas ambientais ocasionados pelo descarte incorreto destes 

materiais e a poluição do meio ambiente por eles ocasionada.  

 Além disso, foi organizado na Unidade de Saúde, um espaço apropriado para 

a devolução de sobras de medicamentos, principalmente comprimidos, que 

estivessem dentro do prazo de validade para que pudessem ser remanejados a 

outros pacientes bem como espaço para o descarte de outros medicamentos que 

deveriam ser inutilizados e materiais perfurocortantes. 

 A comunidade se mostrou bastante receptiva às orientações que foram 

transmitidas. Pude observar que o conhecimento levado para muitas pessoas era 

novidade e a grande maioria se dispôs a colaborar no descarte quando necessário, 
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ou seja, fazer a sua parcela de contribuição em prol da saúde do nosso meio 

ambiente. 

 Apesar das ações práticas parecerem num primeiro momento bastante 

simples, elas representam o trabalho de formiguinha, tão necessário na mudança de 

práticas e hábitos já arraigados no cotidiano familiar e é a soma de todas as ações 

individuais que formam a longo prazo o impacto ambiental positivo que almejamos, 

fazendo com que a comunidade mude seus hábitos, proteja o meio ambiente, não 

misture medicamentos e lixo hospitalar doméstico junto ao lixo comum protegendo 

todas as pessoas que estarão envolvidas na destinação do lixo bem como o meio 

ambiente.  

 Quando a situação financeira é menos favorecida então, a falta de informação 

é maior na mesma proporção.  

O conhecimento é a peça chave de todo o processo de mudança e as 

políticas públicas nesse sentido, que ainda precisam ser aprimoradas terão que 

necessariamente passar pela conscientização, de forma prática como a que realizei 

através de minhas atividades visitando as casas, conversando com as famílias, 

perguntando sobre como realizavam o descarte e orientando para que guardassem 

em suas residências e posteriormente levassem à Unidade de Saúde para a 

destinação adequada como todo lixo hospitalar deve ter. 

 

3.2. Avaliação e resultados 

 

 Realizar o projeto de intervenção foi uma atividade que me fez repensar meus 

conceitos enquanto educador e enquanto ser humano inserido num contexto onde 

muitas vezes atitudes pequenas fazem a diferença. 

 A problemática do descarte de remédios tema de meus estudos, 

aprofundamentos e práticas é um assunto pouco comentado na televisão, nas 

grandes mídias de informação mas que no entanto constitui-se num problema 

ambiental de grande extensão. 

 As pessoas ao qual trabalhei durante o projeto mostraram-se muito solícitas a 

modificar seus hábitos e pude observar no Posto de Saúde, moradores deixando 

seus medicamentos vencidos e levando em embalagens restos de materiais como 

curativos para serem descartadas junto ao lixo do posto que é coletado de forma 
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especial e levando comprimidos para um espaço que fizemos para este fim. (Anexo 

1).  

 Armazenar corretamente em casa e aproveitar a visita ao Posto para fazer o 

descarte deve ser uma atitude que precisa se tornar um hábito na vida de todo o 

cidadão enquanto paciente que fizer uso de medicamentos. 

 Mais do que uma ação isolada dentro de um projeto, objetivou-se a 

conscientização para efetiva mudança de hábitos, e pelo que pude constatar as 

sementes plantadas já começaram a germinar e a mostrar resultados uma vez que 

na prática, aumentou a quantidade de lixo descartado no Posto, vindo também das 

casas das famílias atendidas na comunidade ao redor, mostrando que o conteúdo foi 

assimilado e o objetivo começou a ser atingido. 

 Não se pode falar em sucesso total do projeto uma vez que o mesmo terá 

continuidade por ocasião das visitas domiciliares que são realizadas, e também é 

importante ressaltar que o que se espera não é a colaboração imediata e sim a 

modificação de hábitos de descarte, o que acontece no dia a dia das pessoas em 

sua relação com a doença e com o uso de medicamentos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O lixo hospitalar representa um sério risco para as pessoas e para o meio 

ambiente. Quando produzido em ambientes de saúde como hospitais, postos de 

saúde, clinicas, farmácias e laboratórios, esses resíduos seguem orientações e 

resoluções em forma de leis que regulamentam sua separação, classificação e 

destinação adequada. 

 No entanto, quando estes mesmos materiais estão nas casas das pessoas 

não se pode garantir a destinação correta dos resíduos, ficando então o meio 

ambiente exposto à contaminação pelo descarte incorreto no solo, junto ao lixo 

comum indo para o aterro sanitário ou mesmo oferecendo riscos aos catadores e 

coletores de lixo comum que podem se cortar com objetos perfurocortantes 

descartados de forma inadequada e até mesmo se contaminar com doenças. 

 Através do presente trabalho de conscientização, a intenção foi levar 

conhecimento às famílias sobre a importância de se ter cuidado com esses resíduos 

e não podendo obviamente dar a mesma destinação que teriam no hospital, oferecer 

alternativas viáveis como o armazenamento e envio para a Unidade de Saúde mais 
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próxima para que à partir de lá, se seguisse os procedimentos corretos garantindo a 

saúde das pessoas e do meio ambiente. 

 As atividades de pesquisa, coleta de dados e principalmente conversas com 

as famílias foram momentos muito importantes para mim enquanto profissional 

formado na área da Educação e atuando na área da Saúde, pois unindo 

conhecimentos pertinentes à essas duas modalidades distintas plantei as sementes 

necessárias por onde passei. 

 O caminho da mudança de hábitos passa necessariamente pelo 

conhecimento e foi ele, que levei de forma muito simples e, no entanto, muito 

gratificante para as famílias que visitei.  

 É preciso olhar o problema do lixo hospitalar domiciliar de frente, e oferecer 

soluções viáveis para que ele seja resolvido e foi isso que vislumbrei com minhas 

ações na comunidade onde atuo. 
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