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Os resíduos de serviços de saúde são gerados enquanto Profissionais e Clientes 
buscam por uma vida mais saudável, porém, quando mal dispostos podem contribuir 
para que o Meio Ambiente seja afetado de forma desastrosa. Faz-se necessário uma 
utilização mais responsável e eficiente dos recursos ambientais e um gerenciamento 
adequado com responsabilidade compartilhada da sociedade. Para que os Profissionais 
da área de saúde possam estar aptos a realizar pequenas, mas constantes mudanças, em 
suas praticas diárias eles precisam ser sensibilizados sobre a importância de contribuir 
com suas ações, assim mais facilmente poderão ser “educados” a respeito do correto 
gerenciamento e minimização dos resíduos de serviços de saúde. Esse trabalho teve 
como objetivo sensibilizar os Profissionais que trabalham nas Unidades Básicas de 
Saúde quanto ao gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde. Para isso 
foi realizado um Evento Municipal de Sensibilização onde o tema foi discutido de 
forma lúdica com práticas diferentes que visavam a sensibilizar de forma atrativa e 
divertida, tais como apresentação de teatro, dinâmicas, dramatizações, vídeos com 
exemplos práticos e jogo de cartas. Os participantes manifestaram a contribuição que o 
Evento trouxe para suas vidas. Apesar do Evento ter sido Municipal e, em dois 
momentos diferentes, a participação dos Profissionais foi inferior ao número de 
confirmações, o que mostra o desinteresse do público alvo referente ao tema. Estes 
dados ratificam a importância e a evidência de que ainda há muito por fazer no campo 
de informação, sensibilização e educação ambiental. Dos presentes no Evento, pode ser 
observado que 54,8% acharam que muito conhecimento foi acrescentado no Encontro. 
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