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RESUMO:O impacto Ambiental é caracterizado como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas, que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança, e o bem estar da população. A 

preocupação global referente aos assuntos ambientais tem se apresentado como uma das preocupações 

crescentes. Consequentemente, torna-se responsabilidade de todos preservarem o meio ambiente contra a 

degradação. Assim, observa-se a necessidade de discussões que permitam alcançar uma visão mais crítica e ativa 

em relação à enfermagem e seu papel na questão ambiental. Como objetivo geral: Analisar a produção 

bibliográfica sobre a contribuição do enfermeiro na educação ambiental. E específicos: Investigar a importância 

do enfermeiro na relação com o meio ambiente. A assistência à saúde de forma eficaz exige o conhecimento das 

enfermidades e de seus fatores determinantes. Em vista disso, evidencia-se, a necessidade de articular 
conhecimentos na busca da formação do profissional enfermeiro ambientalmente, agregando à temática, valores 

de criticidade e reflexão, já previstos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Enfermagem. 

Verifica-se que o enfermeiro é um dos profissionais mais habilitado para proporcionar aos Resíduos de Serviços 

de Saúde (RSS) um encaminhamento seguro e eficiente, visando à proteção dos demais funcionários da área, a 

preservação da saúde da população. Portanto, é possível compreender que o cuidado de enfermagem não deve se 

restringir apenas ao espaço hospitalar, mas ser ampliado de modo a contemplar a dimensão ecológica numa 

perspectiva de base comunitária, de forma a promover a qualidade de vida associada à sustentabilidade e 

preservação. 
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ABSTRACT: The Environmental impact is characterized as any change in physical, chemical, biological 

properties that directly or indirectly affect the health, safety, and well-being of the population. The global 

concern regarding environmental issues has been presented as one of the growing concerns. Consequently, it 

becomes everyone's responsibility to preserve the environment from degradation. Thus, there is a need for 

discussions that allow a more critical and active view of nursing and its role in the environmental issue. As a 

general objective: To analyze the bibliographic production on the nurse's contribution to environmental 

education. And specific: Investigate the importance of nurses in relation to the environment. Health care 

effectively requires knowledge of illnesses and their determining factors. In view of this, it is evident the need to 

articulate knowledge in the search for the training of professional nurses environmentally, adding to the theme, 

values of criticality and reflection, already provided for by the National Curricular Guidelines for Nursing 

Courses. It appears that the nurse is one of the most qualified professionals to provide Health Services Residues 

(RSS) with safe and efficient referral, aiming at the protection of other employees in the area, the preservation of 
the population's health. Therefore, it is possible to understand that nursing care should not be restricted only to 

the hospital space, but should be expanded to include the ecological dimension from a community-based 

perspective, in order to promote the quality of life associated with sustainability and preservation. 

 

Words: Education. Environmental.  Nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

O impacto Ambiental é caracterizado como qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente e 

impactam na saúde, na segurança, e no bem estar da população, nas atividades sociais e 

econômicas; na biota, nas condições estéticas e sanitárias ambientais e na qualidade dos 

recursos ambientais. (BRASIL,1986).  

A preocupação global referente aos assuntos ambientais tem se apresentado como uma 

das preocupações crescentes nas últimas décadas. Visto que, a sociedade avança 

economicamente, mas na maioria das vezes sem a merecida preocupação com o meio 

ambiente, desse modo podemos afirmar que os seres humanos são responsáveis pelos danos 

causados à natureza, por isso torna-se crucial a reflexão acerca do bem-estar ecológico e 

humano.  

Consequentemente, torna-se responsabilidade de todos preservarem o meio ambiente 

contra a degradação a fim de que as gerações futuras não sofram com as inconsequências 

deste agravo. Há, portanto, a necessidade de que sejam formuladas políticas de proteção e de 

promoção do ambiente saudável, e, além disso, é preciso que processos participativos dos 

cidadãos sejam incentivados nos trabalhos de sensibilização para as questões ambientais. 

(SHIRATORI 2004, apud, BESERRA, 2010). 

Dessa forma, surge a necessidade de implementar discussões sobre essa temática na 

área da saúde, para que se obtenha  uma melhor abordagem, na resolução e prevenção das 

doenças que vêm acometendo os seres humanos, assim como dos riscos ambientais a que 

todos estão expostos. Nessa perspectiva, o enfermeiro está diretamente relacionado ao 

cuidado humano e à qualidade de vida por meio de ações de promoção da saúde, pois, assim 

como outras áreas, objetiva manter o ambiente saudável (BESERRA, 2010). 
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O Código Internacional de Enfermagem define que o enfermeiro deve ser 

responsável pela preservação do meio ambiente, protegendo-o contra o empobrecimento, a 

degradação e a destruição (CAMPONOGARA E COL, 2006 apud BRUZUS et al,2011). 

Logo, observa-se a necessidade de inserir discussões que permitam alcançar uma visão mais 

crítica e ativa em relação à enfermagem e seu papel na questão ambiental. 

A reflexão acerca do estudo tem como objetivo geral “Analisar a produção 

bibliográfica sobre a contribuição do enfermeiro na educação ambiental, com a finalidade de 

alcançar práticas conducentes com a promoção da saúde da população e com a 

sustentabilidade ambiental.” Elencamos como objetivo específico:  Investigar a importância 

do enfermeiro na relação com o meio ambiente, contribuindo assim, para a formação de uma 

consciência ambiental, visando o bem-estar dos indivíduos, da sociedade e de toda a biosfera. 

Desta forma, a pesquisa justifica-se pelo fato que o profissional enfermeiro 

precisa agregar as dimensões de saúde e meio ambiente em sua prática cotidiana de prestação 

de cuidado. Além da suma importância da conscientização sobre os riscos ambientais e as 

consequências de danos ambientais para a saúde, entendendo como influenciadores de 

doenças.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, a qual permite a analises de 

múltiplos estudos publicados, possibilitando conclusões gerais a respeito de uma determinada 

área de estudo, na qual a questão norteadora estabelecida foi: Qual a contribuição do 

enfermeiro na educação ambiental? 

Assim, foram seguidas as seis etapas que integram uma revisão de literatura 

bibliográfica, quais sejam: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou 

busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

bibliográfica ; interpretação dos resultados; apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  

 A busca bibliográfica foi desenvolvida nas seguintes bases de dados: SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde). Para o levantamento de pesquisa foram utilizados os seguintes 

descritores: “Meio Ambiente”, “Saúde” e “Enfermeiro” unidos em díades pela lógica booliana 

“and”. 

      O levantamento dos estudos ocorreu em setembro de 2019 e utilizou os seguintes 

critérios de inclusão: artigos completos em português, condizentes ao tema abordado e 

publicado no período de 2014 a 2019, disponíveis nas bases de dados mencionadas 

anteriormente, que tivessem nos resultados dados que mostrassem a contribuição do 

enfermeiro na educação ambiental. Os critérios de exclusão foram: artigos sem resumo; 

artigos em outras línguas; e estudos que exploravam o desmame em situações especiais como: 

prematuridade, nutrizes com patologias. 
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A primeira seleção dos estudos foi feita a partir da análise dos títulos e resumos, e 

nos, casos de dúvida, a leitura dos textos completos das publicações. Foram encontrados 

artigos na base LILACS 10 e na SciELO 20, totalizando 30 artigos, após leitura dos resumos e 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, que resultaram em uma amostra de 11 artigos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO DESENVOLVIMENTO  

A enfermagem e a questão ambiental 

A assistência à saúde de forma eficaz exige o conhecimento das enfermidades e de 

seus fatores determinantes.  Daí a importância do enfermeiro ter uma compreensão mais 

aprofundada da relação saúde-ambiente como ponto de partida para a promoção da saúde, 

para que eles se empoderem desse conhecimento e consigam identificar problemas 

relacionados à questão ambiental, propondo ações resolutivas e preventivas, juntamente com a 

comunidade, procurando amenizar os riscos ambientais a que todos estão expostos. 

(BRUZUS et al, 2010)  

       Santos e Souza, (2012) apud Teixeira, 2018, ressalta que, diante desse contexto, 

torna-se essencial o conhecimento, desses profissionais de saúde, das principais normas, leis, 

decretos e manuais que vigoram no país são instrumentos que permitem aprimorar a gestão de 

resíduos, facilitando o gerenciamento desses, assim contribuindo com a promoção da saúde 

do meio ambiente, evitando agravos ao ser humano. 

Dessa forma, O enfermeiro, assim como os demais profissionais da saúde, precisa 

agregar as dimensões de saúde e meio ambiente em sua prática cotidiana de prestação de 

cuidado. Conscientizando a população sobre os riscos ambientais e as consequências que 

esses danos acarretam a saúde do homem e do planeta. Visto que, o meio ambiente mantém 

uma relação íntima com a saúde da população que está inserida nele, ou seja, o meio não é 

apenas o cenário onde a população vive, mas no qual acontecem suas interações e inter-

relações, influenciando direta e indiretamente no processo saúde–doença. (BRUZOS, et al, 

2010). 

Segundo Beserra, et al, 2010), é preciso que o enfermeiro busque um caminho 

para a estruturação de ações coletivas, identificando a realidade, bem como articulando 

diferentes aspectos que englobam a integração intersetorial em prol da saúde ambiental, 

necessitando de uma prática comprometida com o bem-estar ecológico. Já que, a consciência 

ambiental é uma decisão particular que promove mudança de comportamento. 

Sendo assim, entende-se que é atribuição do enfermeiro aliar a saúde às condições 

ambientais relativas à vida do indivíduo, numa tentativa de apreender o modo como este 

processo acontece, buscando conhecer como o meio interfere na saúde e na qualidade de vida 

das pessoas, uma vez que, um ambiente saudável propicia melhores condições de vida à 

população. 
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 Meio ambiente na formação do profissional enfermeiro 

A enfermagem é o ponto de partida na gestão dos resíduos dos serviços de saúde, 

visto que a segregação inicial dos resíduos é em sua maioria realizada por estes profissionais. 

Desta forma, o lugar ideal para despertar interesse dos profissionais é na sua formação, isto 

porque é na universidade que se cria espaços para reflexão crítica e discussão de assuntos 

recorrentes, além de ser o melhor momento para moldar as futuras práticas profissionais. 

(NUNES, et al, 2011). 

 A existência da relação entre saúde e meio ambiente pressupõe que o tema seja 

visto como um assunto relevante na formação acadêmica para que se crie um senso crítico 

sobre o meio ambiente, que é um fator importante na interferência da saúde e na qualidade de 

vida das pessoas. Pois a enfermagem deve estar atenta, não só em tratar a doença, mas 

também tratar o meio contaminante. Nessa perspectiva, compreende-se que uma prática 

pedagógica socioambiental pode produzir uma maior capacidade crítico-reflexiva por parte 

dos educandos, já que eles se apropriariam de novos conhecimentos para a atuação como 

profissionais enfermeiros, no trabalho com o indivíduo e com a coletividade, estando 

relacionada intrinsecamente à promoção da saúde. (SENA, et al,2010) 

No âmbito dos cenários formativos do enfermeiro existe a necessidade de 

viabilização a aproximação da teoria à prática a partir da problematização de situações 

socioambientais e de saúde cotidianas do trabalho do enfermeiro, que exigem, deste 

profissional, competências gerenciais e assistenciais para o cuidar sob o novo paradigma 

ecossistêmico em saúde. (MONIZ E MARQUES, 2016). 

A relação saúde e sustentabilidade ambiental é considerada um importante foco de 

atenção, por parte dos profissionais da saúde, pois o processo saúde-doença está diretamente 

relacionado com o ambiente, citando-se, como exemplos, o aumento da incidência de doenças 

infecto-contagiosas ou respiratórias. Em vista disso, evidencia-se, a necessidade de articular 

conhecimentos na busca da formação do profissional enfermeiro ambientalmente sensível, 

agregando à temática, valores de criticidade e reflexão, já previstos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Enfermagem. Assim salienta (PERES et al, 2015)  

Nessa linha de pensamento, é perceptível que, para que o futuro enfermeiro possa 

desenvolver ações e contribuir de forma mais efetiva, é necessário que esse profissional 

conheça cada vez mais a temática em questão como uma forma de se apropriar de maneira 

mais eficaz desse tema e compreender o modo como o meio ambiente é abordado durante o 

seu processo de formação, visto ser esse o período em que os conhecimentos indispensáveis 

para a atuação do futuro trabalhador são adquiridos. 

 A responsabilidade socioambiental do enfermeiro na prática hospitalar  

No contexto atual de desenvolvimento humano, há uma crescente geração de 

resíduos, o que desencadeia sérios problemas relacionados à sua disposição finais, exigindo 

esforços de gestores (...) de diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, planejamento e 
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saneamento, para o alcance de um gerenciamento adequado. (SILVA, 2011apud SANCHES, 

2017).  

E tendo em vista a estreita relação entre o meio ambiente e a determinação do 

processo saúde-doença, destaca-se a importância do enfermeiro como um ator essencial da 

equipe de saúde, capaz de ter um olhar sensível e crítico perante a dimensão ambiental, por 

realizarem suas atividades de trabalho em hospitais, que são responsáveis pelo maior volume 

produzido de RS entre os diferentes geradores de resíduos. NUNES et al, (2011) destaca que, 

a enfermagem é o ponto de partida na gestão dos resíduos dos serviços de saúde, visto que a 

segregação inicial dos resíduos é em sua maioria realizada por estes profissionais. 

Sabendo que os RSS representam um sério problema para a sociedade e para o 

ambiente devido as suas características tóxicas e/ou patogênicas, há uma preocupação 

mundial no que se referem ao gerenciamento dos RSS, fazendo com que as normativas se 

tornem cada vez mais restritivas para garantir uma disposição final segura e adequada para 

esse tipo de resíduo. (GOMES E ESTEVES, 2012 apud ANDRÉ, 2016). 

Considerando a complexidade do manejo dos RSS, a diversidade de resíduos e de 

profissionais que os geram e manuseia, a equipe de enfermagem destaca-se no ambiente 

hospitalar pelas atividades que exerce, como na assistência direta ao paciente e na execução 

da maior parte de procedimentos invasivos. Ademais, dentre suas atribuições, inclui-se 

elaborar atividades de promoção e prevenção da saúde, tanto individual quanto coletivamente 

(OLIVEIRA et al, 2018). 

Diante disso, verifica-se que o enfermeiro é um dos profissionais mais habilitado 

para proporcionar aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) um encaminhamento seguro e 

eficiente, visando à proteção dos demais funcionários da área, a preservação da saúde da 

população, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Portanto, é necessário e recomendável que os enfermeiros estejam sempre 

atualizados, quanto às normas e rotinas do serviço, assim como das medidas de 

biossegurança. Pois, a Enfermagem é um dos grandes responsáveis pelo funcionamento do 

fluxo dos RSS, e a disposição incorreta desses resíduos gera riscos não apenas aos indivíduos 

relacionados, mas também ao meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade vivencia uma crise ambiental que afeta diretamente a vida humana, 

exigindo, assim, que a enfermagem desperte para a relação existente entre saúde e meio 

ambiente, para enfrentar as novas demandas desse cenário ambientalmente conturbado. 

Desta forma, conclui-se que, por ser uma profissão originalmente cuidadora, a 

enfermagem precisa incluir-se nessa discussão, com intuito de buscar subsídios para o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, visto que estudos reiteram a emergência do 

cuidado com o ambiente, dando ênfase à problemática dos resíduos dos serviços da saúde, 

principalmente no que tange seu gerenciamento. 
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Com isso, é possível compreender que o cuidado de enfermagem não deve se 

restringir apenas ao espaço hospitalar ou a outro serviço de saúde, mas ser ampliado de modo 

a contemplar a dimensão ecológica numa perspectiva de base comunitária, de forma a 

promover a qualidade de vida associada à sustentabilidade e preservação. 

 

REFERÊNCIAS  

ANDRÉ, CSA et al, Geração de Resíduos de Serviços de Saúde em hospitais do 

município de Ribeirão Preto (SP), Brasil. Eng. Sanit. Ambient. vol.21 no.1 Rio de 

Janeiro Jan./Mar. 2016. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522016000100123. Acesso 

em: 16/11/2019. 

BESERRA et al, Educação ambiental e enfermagem: uma integração necessária Educação 

ambiental e enfermagem: uma integração necessária. Rev Bras Enferm, Brasília 2010 set-out. 

disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672010000500026 Acesso em: 12/10/2019 . 

BRASIL, Resolução conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986, publicado no d. o. u de 17 

/2/86. Disponível em: 

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/resolu%C3%A7%C3%A3o%20conama%2

00186;1505;20100818.pdf Acesso em: 12/10/2019. 

BRUZOS et  al, Meio Ambiente e Enfermagem: suas interfaces e inserção no ensino de 

graduação. Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.2, p.462-469, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

12902011000200017&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 12/10/2019. 

SANCHES et al, Resíduos de Serviços de Saúde: conhecimento de enfermeiros da Atenção 

Básica, Rev Bras Enferm [Internet]. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n5/pt_0034-7167-reben-71-05-2367.pdf. Acesso em: 

16/11/2019. 

SENA et al, Uma prática pedagógica através das racionalidades socioambientais: um 

ensaio teórico da formação do enfermeiro,  enferm. vol.19 no.3 Florianópolis July/Sept. 2010.  

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072010000300020 Acesso em: 15/ 11/ 2019. 

PERES et all, Educação ambiental para docentes enfermeiros: percepção e relação com a 

formação do enfermeiro, Rev. Gaúcha Enferm. vol.36 no.spe Porto Alegre  2015. Disponível 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522016000100123
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672010000500026
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672010000500026
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/resolu%C3%A7%C3%A3o%20conama%200186;1505;20100818.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/resolu%C3%A7%C3%A3o%20conama%200186;1505;20100818.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902011000200017&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902011000200017&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n5/pt_0034-7167-reben-71-05-2367.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072010000300020
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072010000300020


 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                             Nº 8, p. 00-00, 

Dez/2020 

 

 

 

SOBRENOMES AUTORES (2020) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472015000500085 

Acesso em: 15/11/2019. 

MONIZ et all, Tecnologia Educacional - Painel Integrado Saúde-Ambiente - na formação 

do enfermeiro: pesquisa descritiva, Online Brazilian Journal of Nursing, vol 15, No 3 2016. 

Disponivel em: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5421/html_2 

acesso em: 15/11/2019. 

NUNES, TSP, Gutemberg ACB, Armando CB et al Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde: uma revisão de literatura, R. pesq.: cuid. fundam. online 2012. jan/mar. 

(Ed. Supl.):57-60. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-

22464?view=mobile. Acesso em: 16/11/2019. 

OLIVEIRA LP, MENDONÇA IVS, GOMES SCS, CALDAS AJM. Fatores associados ao 

manejo adequado de resíduos de serviços de saúde entre profissionais de enfermagem. 

Rev baiana enf. 2018;32:e25104. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/25104/15728. Acesso em: 

17/11/2019. 

TEIXEIRA MV, ECHEVARRÍA-GUANILO ME, KNUTH FG, et al. Avaliação da Gestão 

dos Resíduos em Unidades Básicas de Saúde de um Município Sul-Brasileiro. Rev Fund 

Care Online. 2018 jul./set.; 10(3):824-831. Disponível em: http://dx.doi.org/10.9789/2175-

5361.2018.v10i3.824-831. Acesso em:17/11/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472015000500085
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5421/html_2
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-22464?view=mobile
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-22464?view=mobile
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/25104/15728
http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i3.824-831
http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i3.824-831

	ANDRÉ, CSA et al, Geração de Resíduos de Serviços de Saúde em hospitais do município de Ribeirão Preto (SP), Brasil. Eng. Sanit. Ambient. vol.21 no.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=...
	PERES et all, Educação ambiental para docentes enfermeiros: percepção e relação com a formação do enfermeiro, Rev. Gaúcha Enferm. vol.36 no.spe Porto Alegre  2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472015000...

