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1. RESUMO  

Levando em consideração os riscos que o descarte incorreto de resíduos pode 

acarretar, como contaminação dos seres humanos e o meio ambiente, medidas de 

controle devem ser implementadas em um plano de biossegurança a qual deve ser 

baseada  em  condutas  preventivas  visando  a  minimização  dos  mesmos.  A 

importância  do  descarte  dos  resíduos  corretamente  por  clínicas  de  tratamento 

estético, preservará a população e o meio ambiente contra doenças infecciosas e 

transmissíveis  na  hora  do  atendimento  ao  cliente  e  no  descarte  dos  materiais 

utilizados pelo profissional de estética. O objetivo deste trabalho foi verificar como as 

clínicas de estéticas de Fernandópolis - SP estão realizando o descarte final de seus 

resíduos,  e  se  este  descarte  pode  ou  não  estar  comprometendo  a  saúde  da 

população e do meio ambiente. O resultado obtido na pesquisa não foi satisfatório, 

pois  a  maioria  das  clínicas  não  fazem  o  descarte  corretamente  e  a  maioria 

desconhece a maneira correta de realizar o descarte de resíduos e os riscos que 

isso podem causar à população e ao meio ambiente. 

1. INTRODUÇÃO 

Devido  as  condições  precárias  do  gerenciamento  dos  resíduos  no  Brasil, 

decorrem  vários  problemas  que  afetam  a  saúde  da  população  –  como  a 

contaminação da água,  do solo,  da atmosfera e a proliferação de vetores – e a 

saúde dos trabalhadores que têm contato com esses resíduos (GARCIA; ZANETTI 

RAMOS, 2003).

A  transmissão  de  infecções  em  clínicas  de  estética  está  relacionada  à 

execução  inadequada  das  práticas  e  rotinas  de  trabalho,  especialmente  nos 

procedimentos  de  limpeza  e  desinfecção  de  utensílios  e  do  ambiente  (RAMOS, 

2009).

Em cosmetologia e estética, os riscos biológicos incluem qualquer material 

contaminado  com micro-organismos,  como  secreções,  sangue,  anexos  cutâneos 

(pêlos,  cabelos,  unhas,  cutículas)  e  pele  não-íntegra.  Doenças  infecciosas 

transmitidas ocupacionalmente em estabelecimentos de beleza como HIV, hepatite 

B e C, onicomicoses e dermatites fúngicas. É de suma importância que os resíduos 

gerados pelas clínicas estéticas sejam descartados corretamente para prevenção de 

doenças e contaminações (RAMOS, 2009).



2. OBJETIVOS

Verificar se as clínicas estéticas cadastradas na Vigilância Sanitária da cidade de 

Fernandópolis  -  SP  realizam  o  descarte  correto  dos  resíduos  oriundos  de 

procedimentos estéticos.

3. METODOTOLOGIA 

Foi  realizada  uma  pesquisa  exploratória,  primeiramente  realizando  um 

levantamento  junto  a  Vigilância  Sanitária  local  sobre  as  clínicas  de  estéticas 

devidamente  cadastradas  e  em  seguida  foi  elaborado um  questionário  com  12 

(doze)   perguntas  objetivas  que  tiveram  como  propósito  evidenciar  a  forma  de 

descarte dos resíduos gerados nas clínicas, a consciência dos possíveis perigos e o 

grau  de  informação  sobre  o  correto  descarte  de  resíduos  oriundos  de  suas 

atividades.

4. DESENVOLVIMENTO

Resíduos de serviços  de Saúde  são  todos  aqueles  resultantes  de  atividades 

exercidas  nos  serviços  de  saúde  que,  por  suas  características,  necessitam  de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final (BRASIL, 2005).

Existem diferentes entidades regulamentando os resíduos, como a Associação 

Brasileira  de  Normas  Técnicas (ABNT),  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente 

(CONAMA),  a  Agencia  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  os  Governos 

Estaduais  e  Municipais,  com  legislações  próprias  e  especificas  sobre  o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, estabelecendo normas para o 

seu manejo (OLIVEIRA, 2007).  

As diretrizes necessárias para garantir o gerenciamento e o manejo apropriado 

destes  resíduos  nos  estabelecimentos  de  saúde  estão  apresentadas  nas 

recomendações da ANVISA, RDC 306 de 2004, e do CONAMA, resolução 358 de 

2005 (GONÇALVES et al., 2011). 

Segundo a RDC nº 306, 2004 os resíduos são classificados em cinco grupos – A, 

B, C, D e E – em função de suas características e conseqüentes riscos ao meio 

ambiente e à saúde. Na área da estética tem fundamental importância os grupos B, 

e E, onde há riscos de contaminação a população e ao meio ambiente. 



5. RESULTADOS PRELIMINARES

Até o presente momento, foi possível evidenciar que falta informação sobre o 

correto descarte de resíduos com risco de contaminação ao meio ambiente e que 

em  sua  totalidade  os  resíduos  são  descartados  no  lixo  comum  podendo 

comprometer  não  só  a  saúde  da  população  bem como  a  degradação  do  meio 

ambiente.
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