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1- Resumo  

 

Os resíduos sólidos resultantes das atividades humanas e as questões sobre o meio 

ambiente no Brasil são temas atuais e relevantes. Diante dessa perspectiva este 

trabalho propõe uma reflexão na saúde ambiental e enfermagem através do 

acolhimento para pacientes, em forma de construção de bancos de garrafas pet para 

ser utilizado em uma unidade básica de saúde em São Vicente – SP -, durante a 

espera para coleta de exames laboratoriais. A coleta seletiva é uma ferramenta que 

pode ser utilizada de forma a conscientizar a sociedade a rever conceitos como: 

reutilização, redução e reciclagem de seus resíduos. Foram disponibilizados na 

unidade 11 bancos, e alguns usuários se interessaram e conversaram com a equipe 

sobre o reaproveitamento das garrafas em forma de banco. A enfermagem deve 

procurar proporcionar um meio ambiente saudável e o acolhimento com o objetivo 

de encontrar estratégias para um atendimento de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Introdução  

 

 A produção de resíduos sólidos urbanos têm aumentado consideravelmente 

no país. O Brasil recicla 7,1 milhões de toneladas de resíduos gerados nas cidades, 

o que representa 13% de todo o lixo produzido (Senado, 2010).  

 A produção diária de resíduos sólidos urbanos é de aproximadamente 149 mil 

toneladas. Em 2010, cada brasileiro produziu cerca de 378 kg de lixo, e a destinação 

inadequada aumentou quase dois milhões de toneladas (para lixões e aterros 

controlados). A região de São Paulo é a que mais produz resíduos sólidos urbanos 

no Brasil com mais de 55 mil toneladas por dia. (Spitzcovsky, 2011). 

 Em 2012, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) publicou um aumento 

de 120%, entre os anos 2.000 e 2.008, no número de municípios brasileiros em 

relação aos programas de coleta seletiva; e 56% das embalagens de Poli Tereftalato 

de Etileno (PET), foram recicladas. (Carta Capital, 2011).    

 A Política Nacional de Saneamento Básico, estabeleceu que o Plano de 

Resíduos Sólidos deve fazer parte dos Planos de Saneamento dos municípios, 

caracterizando um marco regulatório para o país. (Grimberg, 2004). 

 Para Jacobi e Besen (2011) dentre outras propostas o Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos recomenda a responsabilidade compartilhada entre todos os 

atores envolvidos: gestores, consumidores e fabricantes na produção de resíduos 

sólidos com o objetivo de reduzir, reutilizar e reciclar, proporcionando a redução de 

resíduos em aterros sanitários.  

 Segundo Coelho (2010), a reciclagem pode gerar muitos benefícios para toda 

a comunidade envolvida, contribuindo para uma consciência ecológica e mudanças 

de atitude em favor do meio ambiente, podendo ser iniciada com simples ações. 

 A parceria da comunidade com os profissionais de saúde são ações de 

humanização dentro do contexto ambiente-saúde que podem promover a melhoria 

do meio ambiente e da qualidade de vida em geral.  

 As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são portas de entrada de atendimento 

gratuito através dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecem 

diversos atendimentos, entre eles: Clinica Geral, Ginecologia, Pediatria, Odontologia 

e Enfermagem, além de procedimentos como: coleta de exames laboratoriais, 

curativos, vacinas, inalação, dispensação de medicamentos, entre outros inclusive 

educação em saúde. 



3- Objetivo  

 

 Este estudo tem como objetivo construir uma poltrona de garrafas PET´s  

para utilização de pacientes que aguardam pelo atendimento na sala de espera da  

UBS Jóquei Instituição Promocional (JIP) em São Vicente, São Paulo. 

 

 

4- Metodologia  

 

 Para atingir o objetivo proposto, foi observado o tempo de espera de 

aproximadamente 40 pacientes que aguardam no atendimento para a coleta de 

exames laboratoriais na UBS JIP. Os assentos disponíveis no local não são 

suficientes para comportar todas as pessoas que aguardam para serem atendidas. 

 Para a elaboração da poltrona foi feito um levantamento bibliográfico que 

orientasse para a confecção da mesma, sendo necessárias 1.000 garrafas PET´s. 

 As garrafas foram disponibilizadas e entregues na UBS pela Cooperativa de 

Trabalho da Cidade Alta – Coopercial localizada no Parque Ambiental Sambaiatuba 

também no município de São Vicente. 

 Devido a parceria com a UBS, a mesma se encarregou em disponibilizar 

alguns materiais que auxiliariam na confecção: luvas de procedimentos, local com 

água corrente, sabão em pedra e esponja para limpeza das garrafas (uma vez que 

era necessário a remoção de toda a sujidade). As garrafas que não puderam ser 

utilizadas devido à sua má conservação foram descartadas e posteriormente 

recolhidas pela Coopercial. 

 As garrafas escolhidas para a confecção foram as da marca Coca-Cola (1,5 

litros; 2 litros; 2,25 litros; 2,5 litros) e Dolly (2 litros), pelo fato de serem mais 

resistentes e apresentarem um melhor manejo para a construção das peças. 

 A confecção foi dividida por módulos e para cada um deles foram utilizadas 

três garrafas que foram cortadas ao meio. Manteve se uma garrafa intacta, sendo 

outras duas garrafas cortadas na altura do gargalo. Utilizamos “um” gargalo retirado 

que foi introduzido com a tampa para baixo dentro da peça cortada. Após 

encaixamos a garrafa intacta sobre o gargalo fechando a peça com a outra garrafa 

cortada. 



Foram utilizados tesouras para os trabalhos manuais. O passo a passo da 

confecção pode ser visualizado nas fotos: 1,2,3 e 4                          

 

 

 

Foto 1 – garrafas cortadas e divididas 

                             

 

Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

                            

  Foto 2 - bico da garrafa encaixado no interior 

                             

  

     Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

 

                                              

Foto 3 – garrafa inteira encaixada na peça          

                               

 

Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

                 

Foto 4 – peça de resistência pronta 

                               

    

  Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

 

 

 Com o encaixe das garrafas, obtemos 693 peças de resistência que foram 

agrupadas em duplas, e presas duas a duas com fita adesiva tipo durex largo 

transparente. As peças duplas foram novamente agrupadas formando novas peças 



de 4 grupos e assim consecutivamente  até chegarmos ao montante de 16 peças 

(fotos 5, 6, e 7 ). Cada grupo de dezesseis peças depois de confeccionados 

renderam 11 assentos. 

                  

 

Foto 5 – peças de resistência prontas 

                          

 

Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

                              

  Foto 7 – algumas peças prontas 
                        

 
Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

 

 

 Foto 6 – grupos de 16 garrafas 
                   

 
 Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

                                      

               

 

Os recursos financeiros utilizados para a construção foram disponibilizados 

pelos autores, com um dispêndio total de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) para a 

compra de 55 fitas adesivas transparentes. 

 

5 - Desenvolvimento  

 

 A Politica Nacional de Humanização define ambiência como um espaço físico 

que deve permitir aos trabalhadores e usuários conforto, resolutividade, favorecendo 



o acolhimento, oferecendo espaços onde possam proporcionar bem-estar. 

(Secretaria da Saúde de São Paulo – Humanização). Florence Nightingale defende 

que o ambiente que o paciente está inserido demonstra que quanto mais bem estar 

e mais acolhido o paciente estiver, mais rápido será a sua recuperação e menos 

apreensivo ele se sentirá frente a um serviço de saúde (HADDAD e SANTOS, 2011). 

 Para BESERRA et al (2010), o ambiente é um fator inseparável da saúde 

humana e é necessário conhecê-lo,  para poder interferir de forma consciente, com 

mudanças de atitude em prol de um equilíbrio para uma vida com qualidade. Ainda 

conforme os autores Radicchi e Lemos (2009), no âmbito da saúde publica, a saúde 

ambiental é muito ampla e abrange vários fatores como: desastres naturais, 

proliferação de vetores como insetos e roedores, condições de moradia e 

saneamento básico, entre outros. 

 A saúde ambiental está contida na saúde publica, como ressalta Freitas et al 

(2009), e necessita de outras ciências e tecnologias e até mesmo instituições 

acadêmicas, sociedade civil, e outros setores do governo.   

 As ações dos seres humanos produzem resíduos que podem ser minimizados 

através de algumas atitudes evitando que parte deles sejam descartados em forma 

de lixos, considerando a biodiversidade e a característica das culturas, percebendo 

os impactos negativos feitos pelo homem para que se tenha uma harmonia sem 

prejuízos para o homem e o ambiente. (Addum 2010) 

 A utilização de embalagens descartáveis em um novo formato ou 

apresentação, ou seja o reaproveitamento, reciclagem e reutilização ainda enfrenta 

grandes desafios, sendo necessário conhecimento tecnológico, investimentos em 

educação, comprometimento de empresas, órgãos não governamentais, governos, e 

universidades. (Gonçalves-Dias e Teodósio, 2006) 

 

6 - Considerações Finais 

 

 As UBS´s devem considerar fatores que agregam valores à ambiência 

demonstrando assim a sua preocupação com os usuários e acompanhantes através 

de ações de promoção ao bem estar e acolhimento.  

 Durante todo o processo de confecção, muitos usuários da UBS JIP se 

interessaram e conversaram com a equipe sobre o reaproveitamento das garrafas 

em forma de banco. 



 Os bancos foram disponibilizados em local onde os pacientes aguardam o 

atendimento de coleta laboratorial (um corredor de aproximadamente 25 m de 

comprimento) e conforme muito usuários referiram, os bancos são confortáveis e 

seguros, conforme foto 8. 

  

                           Foto 8 – utilização dos bancos na unidade 

                            

                           Fonte: os autores – arquivo pessoal, 2012. 

 

A relação saúde e ambiente é um campo de atuação no qual a enfermagem 

pode exercer suas ações e contribuir com a educação em saúde através de saberes 

e praticas em prol da comunidade devendo compartilhar e permitir que suas ações 

interfiram de modo benéfico interagindo e modificando o ambiente.  
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