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RESUMO  
 
As estratégias ambientais voltadas à
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aspectos, como consumo de água e gasto de energia, por exem
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sustentáveis. O material paradidático é direcionado para graduandos do cu
Odontologia, visando contribuir para a formação desses estudantes.
pesquisa, de abordagem qualitativa,
importância da prática de uma “Odontologia Sustentável”.
pesquisa indicam que o 
relevante.  
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Durante a prática em serviços de saúde, incluindo a odontologia, diversos tipos 

de resíduos são gerados. Tais rejeitos são denominados “resíduos sólidos de serviços de 
saúde”. Essas substâncias possuem características específicas que potencializam o risco 
de contaminação ambiental, seja por meio de materiais biológicos ou produtos 
químicos, e devido a isso devem ser submetidas a tratamentos diferenciados
2002). A avaliação e classificação dos resíduos gerados no ambiente acadêmico são 
fundamentais para o processo adequado de descarte. Estratégias educacionais que 
possam orientar sobre diversos aspectos do comportamento sustentável são importantes 
para elaboração de protocolos adequados em relação a esses res
GUNTHER, 2006). A montagem adequada dos consultórios odontológicos pode 
influenciar em importantes aspectos
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bientais voltadas à odontologia se baseiam na utilização de meios 
com o objetivo de diminuir o impacto do processo produtivo nessa área. 
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s, priorizando-se o padrão estético do espaço e o preço mais 
atrativo de determinados equipamentos não ecológicos. O presente trabalho teve o 
objetivo de elaborar, na forma de um site, um manual eletrônico de práticas 
sustentáveis. O material paradidático é direcionado para graduandos do cu
Odontologia, visando contribuir para a formação desses estudantes. Trata
pesquisa, de abordagem qualitativa, que visa auxiliar os alunos a compreenderem a 
importância da prática de uma “Odontologia Sustentável”. Os resultados obtidos na 

material construído pode ser um instrumento pedagógico 
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exemplo. Muitas vezes essas questões são ignorada
do espaço e o preço mais atrativo de determinados equipamentos não ecológicos. 
Todavia, além do custo ambiental, as despesas
maiores que os valores economizados inicialmente 
forma, tornam-se relevantes projetos que contribuam com
a conscientização, dentre alunos e profissionais, d
forma inadequada causam efeitos diretos em um contexto mais amplo
2005). Projetos que envolvam a preparação adequada dos 
modificação de hábitos e de valores são fundamentais para a forma
sociedade sustentável. Face ao exposto, o presente trabalho teve o objetivo 
na forma de um site, um “Manual E
paradidático é direcionado para 
para a formação desses estudantes.
 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

Trata-se de uma pesquisa, de abordagem qualitativa,
a compreenderem a importância da prática de uma “Odontologia Sustentáve
construção do manual eletrônico foram
dados foi realizada em uma faculdade 
Minas Gerais.  Para a avaliação e aprimoramento do 
questionários antes da apresentação do
mesmo. Os formulários eletrônicos foram
do curso de Odontologia
comentários, que foram elaboradas
e o TCLE foram aprovados pelo Comitê de É
3.932.130. Os dados obtidos foram tabulados 
analisados.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 
As estratégias ambientais voltadas à odontologia se baseiam na utilização de 

meios sustentáveis, com o objetivo de diminuir o impacto 
área (ALVES-REZENDE;
presente trabalho aborda temas relacionados ao descarte 
provenientes do processo radiográfico
Também contribui com orientações sobre equipamentos e técnicas sustentáveis, para a 
adequação dos consultórios e clínicas. 
alunos conhecem o termo “sustentabilidade”, mas 62
é “Odontologia Sustentável”. 
do manual eletrônico. Nos formulários distribuídos após a apresentação do material 
paradidático, verificou-se que quando questionados se conheciam 
sustentabilidade na prática odontológica
afirmativas. Quando perguntados
sustentáveis, 25% consideram regular, 25% satisfatória, mas apenas 50% consideram 
ótima a sua atuação. Entretanto, a
estudantes responderam que pretendem 
carreira profissional e afirmaram a possibilidade de indicação do 
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CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos na pesquisa indicam que o “Manual Eletrônico de Práticas 
Sustentáveis” pode ser um instrumento pedagógico interess
Odontologia. Aparentemente o 
respostas dos questionários eletrônicos
também foram bem aceitos. 
melhoria do produto construído. 
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