DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO DA AORN SOBRE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Os enfermeiros têm a responsabilidade ética e proﬁssional de defender a saúde dos
pacientes1-2. Como a saúde humana é afetada e depende do meio ambiente, por extensão,
os enfermeiros devem trabalhar ativamente para protegê-lo, promovendo e participando
de iniciativas que mitiguem o impacto ambiental.3
A AORN endossa os Princípios de Saúde Ambiental para Práticas de Enfermagem com
E s t r a t é g i a s d e I mp l e m e n t a ç ã o d a A m e r i c a n Nu r s e s A s s o c i a t i o n ( A NA ) 4 e
apoia a responsabilidade ambiental no ambiente perioperatório, fornecendo orientação
para a incorporação de métodos ambientalmente responsáveis, quando aplicável nas
práticas recomendadas pela AORN.5-7
A AORN acredita que o enfermeiro perioperatório deve servir como um guardião do ambiente,
avaliando e buscando conhecimento sobre as práticas perioperatórias que afetam
negativamente o meio ambiente. Como administradores, os enfermeiros perioperatórios
também devem promover e participar ativamente de práticas de sustentabilidade que
preservem os recursos naturais, reduzam o desperdício e minimizem a exposição a materiais
perigosos.
As práticas ambientalmente responsáveis devem estar em conformidade com as
regulamentações locais, estaduais e federais e devem estar alinhadas às diretrizes das
organizações proﬁssionais. As práticas que podem ser implementadas em ambientes
perioperatórios incluem:
Conservar recursos naturais:
Ÿ Defender a certiﬁcação Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) ou códigos de
construção verde;
Ÿ Estabelecer portfólios diversiﬁcados de energia que incluam fontes de energia renovável;
Ÿ Instalar dispositivos de controle de ﬂuxo ou de ativação de movimento em sistemas de
água e iluminação;
Ÿ Substituir luminárias incandescentes por lâmpadas que economizem energia;
Ÿ Implementar procedimentos para desligar lâmpadas, equipamentos e computadores
quando não estão em uso;
Ÿ Programar sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e evacuação de
sistemas para economizar energia quando as salas de operação estão ociosas;
Ÿ Adquirir equipamentos e suprimentos médicos duráveis e eﬁcientes em termos
energéticos (lavadoras/esterilizadoras, fontes de luz LED).
Reduzir o desperdício:
Ÿ Adotar políticas e práticas de compra ambientalmente preferíveis;
Ÿ Segregar os resíduos médicos regulamentados;
Ÿ Considerar a colocação e dimensionamento adequados dos receptáculos de resíduos;
Ÿ Instalar sistemas fechados de gerenciamento de ﬂuidos com recipientes reutilizáveis
que eliminam a exposição desnecessária a agentes patogênicos do sangue e
solidiﬁcadores químicos;
Ÿ Revisar pacotes de procedimentos periodicamente para remover itens não utilizados;

Ÿ Evitar o excesso de fornecimento, reduzindo as compras de suprimentos e mantendo
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inventário para reduzir o número de suprimentos vencidos;
Selecionar equipamentos e materiais reutilizáveis (por exemplo, instrumentos,
equipamentos de monitoramento de pacientes, recipientes de esterilização, recipientes
para objetos cortantes, cortinas, vestimentas, dispositivos de posicionamento) que são
de qualidade igual ou superior a itens de uso único;
Reciclagem de material limpo e não infeccioso (por exemplo, plásticos médicos, material
de embalagem, papel);
Recondicionar instrumentos e equipamentos de manutenção com conservação e
reparos proativos;
Investigar a viabilidade de doar materiais vencidos, obsoletos, limpos ou não utilizados e
equipamentos (por exemplo, eletrônicos);
Abrir apenas suprimentos estéreis, dispositivos médicos e implantes necessários.
Reduzir a exposição a materiais perigosos;
Eliminar materiais e suprimentos que contenham mercúrio ou substâncias tóxicas (por
exemplo, di [2-ethylhexyl] phthalate [DEHP], polyvinylchloride [PVC]) e aqueles que
produzem dioxinas quando processadas para eliminação;
Evacuar fumaça e gases do laser;
Comprar e usar eﬁcazmente produtos químicos de limpeza, processos e equipamento;
Vasculhar e recolher gases de anestesia residual;
Cumprir as regulamentações locais, estaduais e federais, instruções do fabricante e
política de organização de cuidados de saúde ao dispor de produtos farmacêuticos.6
Usar baterias reutilizáveis quando aprovado pelo pessoal de engenharia biomédica e
cumprir com práticas seguras de descarte ou reciclagem de baterias;
Garantir que equipamentos eletrônicos (por exemplo, monitores) e suprimentos
relacionados (por exemplo, car tuchos) são gerenciados de uma maneira
ambientalmente responsável e em conformidade com as normas ou são reciclados na
fase ﬁnal de uso.

Fundamentação
A proteção do meio ambiente tem sido preocupação da proﬁssão de enfermagem desde o
século XIX. Ao comentar os princípios de Florence Nightingale, Callista Roy, PhD, RN, FAAN,
declarou: “Nenhum conhecimento médico diminuirá a responsabilidade dos enfermeiros
em fazer o que fazem, ou seja, gerenciar o ambiente para promover positivamente
processos vitais.8(p66) A conservação eﬁcaz de recursos e o gerenciamento ambiental
podem proteger e melhorar a saúde ambiental.”
Dados de saúde pública nos últimos 40 anos e, mais recentemente, nos últimos 10 anos,
mostram tendências alarmantes no aumento da incidência de doenças crônicas que
afetam os sistemas neurológico, reprodutivo e endócrino em seres humanos, todos os
quais ligados à exposição a produtos químicos tóxicos e poluentes industriais. 9-11
Serviços de saúde, considerado como setor industrial, contribui com 8% da emissão12 do
gás de efeito estufa dos EUA e gera 5,9 milhões de toneladas de resíduos por ano (26 lb por
leito), um terço dos quais vem diretamente da sala de cirurgia.

A embalagem do produto, o invólucro estéril de uso único e os frascos de sucção são todos
contribuintes signiﬁcativos para o ﬂuxo de resíduos de sala de operação13. Somente o
gerenciamento de resíduos infecciosos pode consumir até 20% do orçamento anual de um
hospital para serviços ambientais.14
As instalações de internação gastam mais de $ 5 bilhões por ano em energia, mais do que
qualquer outro tipo de estabelecimento.15 As demandas de energia estão aumentando
para suportar tecnologias, tanto novas quanto as já existentes.15,16 A água usada para
esterilizar, aquecer, resfriar e higienizar as mãos contribui para o consumo excessivo desse
recurso natural.
Além de apoiar a saúde pública e o bem-estar, adotar as melhores práticas ambientais
também pode reduzir custos, otimizar a eﬁciência operacional e aprimorar a segurança de
pacientes e trabalhadores.15
Enfermeiros, o maior grupo de prestadores de cuidados de saúde17 e o mais conﬁável de todos
os proﬁssionais de saúde,18 estão em condições de cumprir com sua responsabilidade ética de
defender a saúde do paciente, educando os outros sobre estratégias para proteger o meio
ambiente e liderar, demonstrando ações que podem ser tomadas para proteger o meio
ambiente.
GLOSSÁRIO
Compras ambientalmente preferíveis: comprar produtos ou serviços que tenham um
menor ou nenhum efeito na saúde humana e no meio ambiente quando comparados com
produtos ou serviços concorrentes que atendem ao mesmo propósito.
Códigos de construção ecológicos: códigos utilizados durante projetos que exigem que os
estabelecimentos sejam eﬁcientes em termos energéticos e de conservação de água, têm
baixo impacto ambiental e têm alta qualidade do ar interno, entre outros requisitos.
Resíduos infecciosos: a deﬁnição varia de estado para estado, mas, amplamente deﬁnido,
é um resíduo capaz de disseminar doenças infecciosas (por exemplo, sangue, ﬂuidos
corporais, perfurocortantes).
LEED status: um acrônimo para Liderança em Energia e Design Ambiental estabelecido em
1998 pelo US Green Building Council. Um sistema de classiﬁcação padronizado através do
qual as organizações podem obter créditos e certiﬁcações LEED para validar o projeto, a
construção e a operação de construções verdes.
Sustentabilidade: operações de negócios que atendam às necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.
Compras sustentáveis: práticas de gerenciamento de suprimentos que incluem compra e
seleção de produtos, equipamentos e dispositivos ecologicamente corretos. A
terminologia pode variar de acordo com a região. Outros termos incluem compras
preferenciais e compras ambientalmente preferíveis.
Fluxo de resíduos: ﬂuxo de materiais descartados e ﬂuidos que eventualmente retornam à
terra, sistema de água ou ar através de esgoto, aterro ou incineração.
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NOTA DO EDITOR:
A AORN assumiu uma postura sobre questões ambientais há 20 anos. O formato dos
documentos mudou desde que a declaração de posição original foi aprovada pelo
Conselho de Administração em setembro de 1990. Em outubro de 1993, a declaração de
posição foi revisada em um documento de práticas recomendadas. Em março de 2006, o
conteúdo do documento de práticas recomendadas foi revisado em uma declaração de
orientação, bem como uma declaração de posição. Em 2012, o conteúdo da declaração de
orientação foi revisado e consolidado na declaração de posicionamento e adicionado ao
conteúdo on-line em http://www.aorn.org.
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