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Resumo
A constante preocupação com os riscos e impactes ambientais associados à produção
de resíduos hospitalares perigosos tem impulsionado, a nível nacional e internacional,
o desenvolvimento de novas técnicas de gestão, o aperfeiçoamento das tecnologias
de tratamento e sobretudo a consciencialização dos recursos humanos envolvidos.
A presente dissertação pretende constituir um Guia metodológico de gestão de
resíduos hospitalares, que poderá ser implementado em unidades de prestação de
cuidados de saúde, com o objectivo de melhorar o desempenho destas instituições
quer a nível ambiental, quer na redução de custos associados à gestão de resíduos,
permitindo detectar a proveniência de possíveis desvios.
É ainda caracterizado e analisado o Modelo de gestão de resíduos existente no
Hospital de Cascais face ao Guia metodológico proposto.
O Hospital de Cascais é uma unidade de prestação de cuidados de saúde que iniciou
actividade, nas suas novas instalações, em Fevereiro de 2010. Em Junho de 2011, o
Hospital de Cascais tornou-se a primeira unidade hospitalar, a nível nacional, com o
seu Sistema de Gestão Ambiental certificado pelo referencial ISO 14001. A
implementação do sistema permitiu consciencializar todos os colaboradores da
importância do cumprimento do Modelo de gestão de resíduos existente, desde a
triagem, no local de produção até ao envio para tratamento final.
A presente dissertação cria ainda algumas linhas de orientação para uma futura
análise da produção de resíduos no Hospital de Cascais, possibilitando a
caracterização por Serviço. Esta caracterização permitirá analisar entre outros, a
eficiência e eficácia da triagem efectuada.
Palavras-chave: Resíduos hospitalares, Guia metodológico de gestão de resíduos,
Indicador de desempenho ambiental, Indicador de desempenho de gestão, Indicador
de desempenho económico, Indicador de desempenho operacional
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Abstract
The constant concern about the risks and environmental impacts associated with the
production of hazardous health waste has driven, both on national and international
levels, the development of new management techniques, the improvement of treatment
technologies and especially awareness of human resources involved.
This dissertation is intended as a Methodological Guide for Healthcare Waste
Management, which can be implemented in health care units, aiming to improve the
performance of these institutions both environmentally and in cost reduction associated
with waste management, pinpointing the origin of possible misapplications.
It’s also analyzed and characterized the existing Model of Heathcare Waste
Management at Hospital de Cascais against the proposed methodological guide.
The Hospital de Cascais is a health care unit that has begun operations, in its new
facilities, in February 2010. In June 2011, the Hospital de Cascais became the first
Healthcare unit, nationally, with its Environmental Management System certified to ISO
14001. The implementation of the system allowed all employees to be aware of the
importance in complying with the existing Waste Management Model, from screening
provided at the production site to delivery to final treatment.
This dissertation also establishes some guidelines for future analysis of waste
production at Hospital de Cascais, enabling the characterization by Service. This
characterization will examine among other things, the efficiency and effectiveness of
the screening.
Keywords: Healthcare waste, Methodological guide for waste management,
Environmental performance indicator, Performance indicator management, Economical
performance indicator, Operational performance indicator
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1 Introdução
1.1

Âmbito e Objectivos

As unidades de prestação de cuidados de saúde, em Portugal, dispõem de legislação
específica no âmbito da gestão dos resíduos hospitalares, bem como de directrizes da
Direcção Geral da Saúde (DGS), no que se refere ao acondicionamento, transporte e
tratamento final dos resíduos hospitalares, com o objectivo de diminuir os riscos de
infecção inerentes aos resíduos hospitalares e os impactes ambientes decorrentes do
seu transporte e tratamento final.
No entanto, há algumas etapas cruciais que devem constar do Modelo de gestão de
resíduos e que não estão devidamente definidas nessa legislação, como por exemplo
a forma de organizar e implementar essa legislação, bem como, a inexistência de um
conjunto de Indicadores de desempenho (ID’s) previamente definidos, que permitam
medir e monitorizar as quantidades de resíduos produzidos dos diferentes grupos, os
recursos humanos afectos à gestão de resíduos e os custos inerentes à gestão de
resíduos hospitalares produzidos resultantes da sua actividade.
Face ao exposto, a presente dissertação tem com objectivo propor um Guia
metodológico para a gestão de resíduos hospitalares, de modo a que todas as
unidades de prestações de cuidados de saúde possam socorrer-se deste documento
para elaborar o seu Modelo de gestão de resíduos ou efectuarem alterações no
Modelo que já dispõem, de modo a que para além de diminuírem o risco de
contaminação, possam melhorar o seu desempenho ambiental e económico.
Para além disso, pretende-se estabelecer uma comparação entre o Guia metodológico
para a gestão de resíduos hospitalares proposto e o Modelo de gestão de resíduos
existente no Hospital de Cascais, primeiro hospital em Portugal com o seu Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) certificado pelo referencial ISO 14001, fazendo a aplicação e
o cálculo do conjunto de ID’s propostos no Guia que poderão servir como valores de
referência para outros casos, uma vez que não se encontrou, na bibliografia
Portuguesa, nenhum documento que referisse estes valores, provavelmente por ser
uma temática que só há pouco tempo começou a ter esta discussão.
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Para dar cumprimento a estes objectivos elaborou-se um estudo que se descreve
neste documento e que se encontra dividido em seis capítulos, incluindo:
Capítulo 1 – “Introdução”, na qual se definiu o âmbito e os objectivos da presente
dissertação;
Capítulo 2 – “Estado da Arte”, onde se apresenta o estado da arte a nível da gestão de
resíduos hospitalares em vários países;
Capítulo 3 – “Situação de referência”, onde é analisado o quadro legislativo e evolutivo
a nível dos resíduos hospitalares e apresentado o Modelo de gestão de resíduos
hospitalares em Portugal;
Capítulo 4 – “Proposta de Guia metodológico de gestão de resíduos hospitalares”,
onde são definidas regras de acondicionamento, transporte e tratamento final, assim
como definidos os Indicadores de desempenho operacionais, de gestão e económicos
que permitirão medir e monitorizar a produção de resíduos hospitalares;
Capítulo 5 – “Aplicação do modelo proposto ao Hospital de Cascais”, onde é
apresentado o Modelo de gestão de resíduos do Hospital de Cascais, calculados os
indicadores propostos no Guia, para o caso do Hospital de Cascais e comparado com
o Guia metodológico de gestão de resíduos hospitalares proposto;
Capítulo 6 – “Conclusão e Trabalhos futuros”, onde são apresentadas as conclusões
do trabalho apresentado, se expõem as limitações ao presente documento e se
propõem novas linhas de orientação, de modo a promover a continuidade da presente
dissertação.
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2 Estado da Arte
Os impactes ambientais e o risco para a saúde pública inerentes à produção de
resíduos hospitalares tem obrigado os Países a desenvolverem através de
convenções internacionais, legislação, plano estratégicos ou directrizes sobre a
matéria, linhas orientadoras que permitam classificar os resíduos de acordo com a sua
perigosidade, definir tratamentos adequados face ao tipo de resíduos, assim como a
definir objectivos e metas para uma gestão adequada face à sua perigosidade
intrínseca.
Nesse sentido apresenta-se uma breve síntese da experiência de vários países no que
se refere a metodologias existentes para a gestão de resíduos hospitalares.
É fundamental que cada país, através de legislação, crie o seu próprio sistema de
gestão sustentável de resíduos hospitalares, tendo em consideração as directrizes
internacionais e em particular, que cada unidade de prestação de cuidados de saúde
seja capaz de elaborar o seu próprio plano de gestão de resíduos hospitalares, de
acordo com essas regras.
Existem vários países que não dispõem de qualquer tipo de legislação a este nível.
Numa política de desenvolvimento e melhoria contínua a Organização Mundial de
Saúde (OMS) publicou em 1999, um documento de referência intitulado “Safe
Management of Wastes from Healthcare Activities” com várias orientações para a
gestão de resíduos hospitalares, tendo em consideração a sustentabilidade, a
eficiência e os aspectos sócio-culturais envolvidos de cada país (OMS, 1999).
De acordo com W.K. Townend, a pesquisa académica na área da gestão de resíduos
hospitalares tem aumentado substancialmente. Existem pesquisas recentes que
indicam que em países como a Palestina, Sérvia, Irão e Bangladesh não existe
qualquer tipo de legislação nem linhas de orientação por parte do governo para a
gestão deste tipo de resíduos (Townend, 2007).
Por outro lado países como a Índia, onde vigoram alguns regulamentos, verificam-se
práticas inseguras como a reutilização de seringas, com e sem esterilização,
aumentando deste modo o risco de doenças transmissíveis. Além disso, na Índia, a
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consciencialização dos profissionais de saúde é muito baixa, devido à falta de
formação (Townend, 2007).
No Reino Unido existe um Guia de Gestão Segura de Resíduos Hospitalares, do Royal
College

of

Nursing

(RNC,

2009),

constituído

por

seis

grandes

capítulos,

nomeadamente:
Caracterização e classificação de resíduos gerados nas unidades de prestação
de cuidados de saúde, que efectua a classificação quer dos resíduos perigosos
quer dos resíduos não perigosos;
Segregação de resíduos onde é apresentado o sistema por código de cores
utilizado e os respectivos códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER). Na
Tabela 1 estão identificadas as cores dos recipientes a utilizar de acordo com o
tipo de resíduo;
Tabela 1 – Código de cores dos recipientes de deposição de resíduos hospitalares
Cor do recipiente

Descrição
Resíduos perigosos com risco de infecção que requerem tratamento por
incineração
Resíduos perigosos com risco de infecção que podem sofrer um tratamento antes
da eliminação ou alternativamente são incinerados
Resíduos citotóxicos e citostáticos que devem ser incinerados em instalações
devidamente licenciadas para o efeito
Resíduos não perigosos que devem ser depositados em aterro, em instalações
devidamente licenciadas para o efeito
Resíduos equiparados a urbanos que devem ser depositados em aterro em
instalações devidamente licenciadas para o efeito. Os resíduos recicláveis devem
ser segregados

Avaliação de resíduos onde se define:
1.

resíduo hospitalar;

2.

propriedades medicinais dos resíduos (por exemplo se é um resíduo
citostático);

3.

propriedades químicas dos resíduos;

4.

se o resíduo é infeccioso (por exemplo se é um resíduo da anatomia
patológica);
14
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Definição de auditorias operacionais, que constituem um requisito legal e não
uma boa prática. É ainda definido o tipo de auditoria e a respectiva
periodicidade;
Identificação de cenários de acidentes e incidentes, nomeadamente cenários
de derrame e desinfecções, onde define que todas as ocorrências têm que ser
comunicadas e investigadas;
Identificação da formação e competências dos colaboradores, nomeadamente
a formação necessária de todos os colaboradores, assim como das
responsabilidades de cada um no processo de gestão de resíduos.
Actualmente, na Argentina existe um “Guía para reducir su impacto sobre la salud y el
ambiente” (Salud sin Daño, 2007), cujo objectivo é constituir um manual prático para a
prevenção e manuseamento de resíduos provenientes de unidades de prestação de
cuidados de saúde, implementando um ferramenta de gestão simples e eficaz.
Na Figura 1 encontra-se identificada a metodologia utilizada na Argentina. São
definidas oito etapas estratégicas para a gestão de resíduos hospitalares, tendo em
conta a redução do impacto ambiental e do risco para a saúde.
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Disposição	
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Figura 1 – Etapas estratégicas para uma gestão de resíduos hospitalares (Traduzido e Adaptado de Guía
para reducir su impacto sobre la salud y el ambiente, 2007)

A primeira etapa deve ser baseada no princípio da redução da produção de resíduos,
que pode passar por uma gestão mais adequada de produtos químicos e
medicamentos, evitando deste modo a existência de medicamentos fora de validade
que passam a ser considerados resíduos, pela aquisição de materiais que não
contenham invólucros desnecessários ou até mesmo pela substituição de substâncias
perigosas por outros isentas de perigo.
Na segregação de resíduos deve ser assegurada uma correcta identificação dos
contentores de deposição de resíduos, a disponibilização de sacos e contentores
adequados e em número suficiente, bem como a formação de todos os colaboradores.
De acordo com o Guia, os resíduos são classificados em três categorias distintas,
cada uma com a respectiva cor de recipiente associada, conforme descrito na Tabela
2.
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Tabela 2 – Classificação de resíduos e respectiva cor de acondicionamento (Guía para reducir su impacto
sobre la salud y el ambiente, 2007)
Cor do

Descrição

recipiente

Resíduos comuns

Resíduos patogénicos/ infecciosos

Resíduos especiais (resíduos perigosos
químicos e radioactivos

Em Espanha, o Serviço Andaluz de la Salud dispõe dum Plano de gestão de resíduos
que pretende constituir uma ferramenta útil disponível a todos os centros, para a que
os responsáveis da gestão de resíduos disponham de directrizes para uma correcta
gestão (Serviço Andaluz de la Salud, 2007).
O plano encontra-se dividido em quatro grandes grupos:
Classificação de resíduos;
Gestão de resíduos, onde são definidas as regras de segregação,
acondicionamento, recolha, transporte e armazenamento, armazenamento
temporário e armazenamento final;
Registo e Controlo dos resíduos;
Política de minimização de produção de resíduos.
De salientar a diferente caracterização de resíduos face à legislação em Portugal e ao
acondicionamento em sacos e contentores (Tabela 3).
Tabela 3 – Classificação de resíduos por grupo e respectiva cor de acondicionamento (Serviço Andaluz
de la Salud, 2007)
Grupo

Tipo de resíduo

Resíduos gerais equiparados a
Grupo I

Grupo II

urbanos
Resíduos sanitários equiparados a
urbanos

Cor do recipiente

Saco Preto

Saco Castanho
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Grupo

Tipo de resíduo

Cor do recipiente

Saco vermelho e Recipiente
verde reutilizável ou
Resíduos sanitários perigosos

Recipiente verde destrutível

Grupo IIIA
Resíduos sanitários perigosos Material específico de risco

Recipiente azul destrutível
com pictograma
“INCINERAÇÃO”
Recipiente vermelho com

Resíduos químicos e citostáticos

pictograma de “RESÍDUO
CITÓSTÁTICO”

´Medicamentos descartados
excepto citotóxicos e citostáticos

Recipiente branco destrutível

Resíduos químicos sólidos
Grupo IIIB

(excepto citostáticos)

Recipiente amarelo

Resíduos reactivos de laboratório

destrutível com a

Restos anatómicos não

identificação de “Restos

identificados

anatómicos conservados em

Embalagens que tenham contido

formol”

substâncias perigosas
Resíduos químicos líquidos
perigosos
Grupo IV
Grupo V

Resíduos radioactivos
Resíduos perigosos de origem não
sanitária

Recipiente branco destrutível
--Saco preto e castanho
Recipiente verde, azul,
amarelo, negro ou branco

A Organização Pan-Americana da Saúde em parceria com a OMS publicou o “Guia
para o manejo interno de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde”
(Organização Pan-Americana da Saúde, 1997).
O Guia divide-se em três grandes capítulos:
Aspectos organizacionais, onde são classificados os resíduos, definidas as
responsabilidades dos colaboradores;
Aspectos técnico-operacionais, onde se define a segregação, tratamento e
acondicionamento no local de origem, a recolha e armazenamento interno, a
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reciclagem, o transporte, tratamento e disposição final e o Plano de
contingência;
Aspectos de recursos humanos, onde se define a selecção dos colaboradores,
as competências e a segurança e saúde dos colaboradores.
O Guia apresenta ainda as diferentes classificações de resíduos hospitalares em
estabelecimentos de saúde apresentadas por vários organismos internacionais
(Tabela 4).
Tabela 4 - Classificação dos resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde (Organização PanAmericana da Saúde, 1997)
Organização Pan-Americana
da Saúde
Resíduos infecciosos - Materiais
provenientes das salas de
isolamento dos pacientes

Classificação
Alemã

(1)

Dejectos comuns
(Tipo A)

Classificação
da OMS

(2)

Resíduos gerais

Classificação da EPA dos
Estados Unidos da América
Culturas e amostras
armazenadas

Dejectos
Resíduos infecciosos - Materiais

potencialmente

Resíduos

biológicos

infecciosos

patológicos

Resíduos patológicos

(Tipo B)
Resíduos infecciosos - Sangue
humano e hemoderivados

Dejectos infectocontagiosos
(Tipo C)

Resíduos

Resíduos de sangue humano

radioactivos

e hemoderivados

Resíduos infecciosos - Resíduos

Dejectos orgânicos

anatómicos, patológicos e

humanos

cirúrgicos

(Tipo D)

Resíduos infecciosos - Resíduos

Dejectos perigosos

Resíduos

de animais

(Tipo E)

infecciosos
perfuro-

químicos perigosos

farmacêuticos

químicos

Resíduos perfuro-cortantes

Resíduos de animais

Objectos

Resíduos especiais - Resíduos

Resíduos especiais - Resíduos

Resíduos

Resíduos de isolamento

cortantes
---

Resíduos

Resíduos perfuro-cortantes

farmacêuticos

não usados

---

---

Resíduos especiais - Resíduos
radioactivos
Resíduos comuns
(1) Hueber, Dietrich. 1992. Informe sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios. Buenos Aires.
(2) EURO. 1985. Management of waste from hospitals and other health care establishments. Copenhagen: EURO.
(EURO reports and studies, 97)
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É extremamente importante a pesquisa contínua em diversos países no que se refere
à gestão de resíduos hospitalares, de forma a minimizar os impactes ambientais
inerentes à gestão deste tipo de resíduos, a afectação de recursos financeiros que
cada país dispõe.
É ainda necessário ter em consideração as influências sócio-culturais, de cada país.
Por questões culturais ou religiosas, existem por exemplo países cuja incineração de
cadáveres é proibida. Estes factos têm que ser tidos em consideração de modo a
adequar o tratamento deste tipo de resíduos.
Uma das formas de uma unidade de prestação de cuidados de saúde melhorar o seu
desempenho ambiental é gerir efectivamente os elementos das suas actividades,
nomeadamente a gestão de resíduos hospitalares. Para tal é crucial definir um
conjunto de ID’s.
Um Indicador de desempenho ambiental (IDA) é a expressão específica que fornece
informação sobre o desempenho ambiental de uma organização (EN ISO
14031:2005).
Para além dos IDA’s devem ainda ser definidos indicadores que estão directamente
ligados ao desempenho ambiental como os Indicadores de desempenho de gestão
(IDG’s) e os Indicadores de desempenho operacionais (IDO’s).
Os Hospitais dos Estados Unidos da América produzem cerca de seis mil e seiscentas
toneladas de resíduos hospitalares por dia, sendo que 80% desta produção
representam resíduos hospitalares não perigosos cujo tratamento final pode ser a
reciclagem, compostagem ou em último recurso a deposição em aterro ou a
incineração. Existe desde 1998 um programa entre a U.S. EPA e a American Hospital
Association que prevê uma total redução dos volumes de resíduos produzidos, tendo
conduzido à adopção de programas de prevenção de produção de resíduos e de
programas de reciclagem (Green Guide for Health Care, 2008).
No Reino Unido 75% a 90% dos resíduos hospitalares produzidos são equiparados
aos resíduos domésticos, como por exemplo material de embalagem, papel, sendo
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que os resíduos hospitalares perigosos representam 10% a 15% da produção total
(RCN, 2007).
Na Tabela 5 apresentam-se a quantidade de resíduos hospitalares produzidos e várias
regiões, de acordo com a OMS (OMS,1998).
Tabela 5 – Quantidade de resíduos hospitalares produzidos em várias regiões (OMS, 1998)
Região

Quantidade produzida
-1

kg cama dia

América do Norte

7 – 10

América Latina

3

Europa Ocidental

3–6

Europa Oriental

1,4 - 2

Médio Oriente

1,3 – 3

Ásia Oriental classe alta

2,5 – 4

Ásia Oriental classe média

1,8 – 2,2

-1

De acordo com Prüss (Prüss, 1999), em França é necessário afectar ao Modelo de
gestão de resíduos hospitalares, um operador de gestão de resíduos por cada cento e
setenta e cinco camas e um operador de limpeza por cada trinta camas. O custo com
todo o pessoal afecto à gestão de resíduos ronda os vinte e oito mil dólares
americanos por operador/ano. Em média, a gestão de resíduos hospitalares custa
entre um a três dólares americanos por cama/dia.
A recolha de dados relevantes para o modelo de gestão e a avaliação dos indicadores
que daí advém, permitem avaliar o modelo de gestão e posteriormente comunicar à
organização os resultados obtidos, permitindo deste modo o desenvolvimento de
novas linhas estratégicas.
De acordo com a pesquisa efectuada, a nível nacional, a maioria dos ID’s referentes a
resíduos hospitalares, são exclusivamente operacionais e referem-se à produção de
resíduos por cama.
Apresentado o estado da arte, a situação de referência em Portugal, nomeadamente o
enquadramento legislativo será objecto do próximo capítulo.
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3 Situação de referência em Portugal
Nos últimos anos a legislação aplicável aos resíduos sofreu uma constante evolução,
conforme descrito na Figura 2. Relativamente aos resíduos hospitalares, a sua
composição química e biológica, o melhor conhecimento dos riscos inerentes aos
resíduos hospitalares, o aumento das actividades de prestação de cuidados de saúde,
os progressos tecnológicos de tratamento, bem como a necessidade de criar
alternativas para os resíduos valorizáveis incrementaram a necessidade de definir
novas regras para os resíduos produzidos nas unidades de prestação de cuidados de
saúde.

Decreto-Lei
n.º 239/97, de
9 de Setembro

Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5
de Setembro

Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de
Junho

Decreto-Lei
n.º 310/95,de 20
de Novembro
Decreto-Lei
n.º 488/85, de 25 de
Novembro

	
  
Figura 2- Evolução histórica do regime geral de gestão de resíduos (Adaptado de PERH, 2011)

No que se refere aos Resíduos Hospitalares a primeira definição surge no Decreto-Lei
n.º 310/95, de 20 de Novembro que os define como sendo “os resíduos produzidos em
unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas de
diagnóstico, tratamento e prevenção da doença em seres humanos ou animais, e
ainda as actividades de investigação relacionadas”.
Actualmente esta definição abrange um maior e mais diversificado núcleo de
produtores. De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece
o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, é considerado
Resíduo Hospitalar “Os resíduos resultantes de actividades de prestação de cuidados
de saúde a seres humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico,
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tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem como de outras actividades
envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens”.
Com o Despacho n.º242/96, de 13 de Agosto, ficam definidos quatro grupos de
resíduos hospitalares, segregados pela sua tipologia e perigosidade, conforme
descrito na Figura 3.

	
  
Figura 3 - Classificação dos resíduos hospitalares de acordo com o Despacho n.º 242/96, publicado a 13
de Agosto (PERH, 2011)

O Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) foi desenvolvido com o
objectivo de criar orientações estratégicas para a gestão dos resíduos hospitalares,
tendo em consideração o estado da arte a nível nacional e comunitário, visando
sempre os aspectos económicos, sociais e a evolução futura.
O primeiro PERH foi aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 761/99, de 31 de Agosto
para o período 1999 – 2005, tendo estabelecido para um conjunto de medidas que
visavam assegurar a gestão dos resíduos hospitalares, dada a perigosidade envolvida.
No sentido de dar continuidade a esta gestão é publicado em 2011, o Plano
Estratégico dos Resíduos Hospitalares para o período 2010 – 2016. Este Plano visa a
avaliação dos objectivos e planos fixados para o anterior plano, introduzindo novas
abordagens, nomeadamente do ciclo de vida do produtos e materiais, a componente
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económica à produção e gestão de resíduos e introduz o conceito de valorização no
intuito de definir a eliminação como a última opção a considerar.
De referir ainda que o presente Plano foi alargado, abrangendo actualmente a
vertente da Saúde animal.
O PERH 2010-2016 tem como base cinco Eixos Estratégicos, nomeadamente:
Eixo I – Prevenção;
Eixo II – Informação, Conhecimento e Inovação;
Eixo III – Sensibilização, Formação e Educação;
Eixo IV – Operacionalização da Gestão;
Eixo V – Acompanhamento e Controlo.

3.1

Classificação de resíduos hospitalares

Os resíduos do grupo I são aqueles que podem ser equiparados a urbanos. Dado não
apresentarem características de perigosidade não requerem qualquer tipo de
tratamento especial. Fazem parte deste grupo os seguintes tipos de resíduos:
Resíduos provenientes de serviços gerais (como gabinetes, salas de reunião,
salas de convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.);
Resíduos provenientes de serviços de apoio (como oficinas, jardins, armazéns
e outros);
Embalagens e invólucros comuns (como papel, cartão, mangas mistas, e
outros de idêntica natureza);
Resíduos provenientes da hotelaria resultantes de confecção e restos de
alimentos servidos a doentes não incluídos no grupo III.
A legislação em vigor define ainda outro grupo de resíduos não perigosos que podem
ser equiparados a urbanos, não tendo associado qualquer tipo de tratamento
específico. Estão identificados como pertencentes ao grupo II os seguintes resíduos:
Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados e
sem vestígios de sangue;
Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de
sangue;
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Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais de apoio, com
excepção do utilizado na recolha de resíduos;
Embalagens vazias de medicamentos ou de produtos de uso clínico comum,
com excepção dos incluídos no grupo III e no grupo IV;
Frascos de soro não contaminados, com excepção dos do grupo IV.
Os resíduos hospitalares que apresentam características de perigosidade são
divididos em dois grandes grupos.
O grupo III abrange os resíduos hospitalares de risco biológico, ou seja, os resíduos
contaminados ou suspeitos de contaminação, susceptíveis de incineração ou de outro
pré-tratamento eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo urbano. São
exemplo:
Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes
infecciosos ou suspeito, de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de
salas de tratamentos, de salas de autópsia e de anatomia patológica, de
patologia clínica e de laboratórios de investigação, com excepção dos do grupo
IV;
Todo o material usado em diálise;
Peças anatómicas não identificáveis;
Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados;
Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com excepção
dos do grupo IV;
Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas;
Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminadas ou com
vestígios de sangue, material de prótese retiradas a doentes;
Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue;
Material de protecção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de
apoio geral em que haja contacto com produtos contaminados (como luvas,
máscaras, aventais e outros.
Existem ainda resíduos hospitalares de risco específico, resíduos do grupo IV, cujo
tratamento final é a incineração obrigatória. Dentro deste grupo incluem-se:
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Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de
legislação aplicável;
Cadáveres de animais de experiencia laboratorial;
Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, cateteres e todo o material invasivo;
Produtos químicos e fármacos rejeitados quando não sujeitos a legislação
especifica;
Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração.
Apesar da evolução do conceito de resíduo hospitalar, existem ainda muitos
constrangimentos na legislação em vigor. Por exemplo, a gestão de resíduos do grupo
I e do grupo II é a mesma. Estes dois grupos de resíduos são acondicionados no
mesmo contentor e enviados para tratamento final conjuntamente.
Dentro do grupo I e II existem resíduos que dadas as suas características deve ser
prevista a sua triagem permitindo a sua reciclagem ou então a sua reutilização, como
por exemplo, o papel e o cartão, o vidro, os metais ferrosos e não ferrosos, as pilhas e
baterias, os toners e tinteiros, os equipamentos eléctricos e electrónicos e a madeira.
De acordo com a OMS, caso os resíduos hospitalares não sejam devidamente
segregados face às suas características de perigosidade, toda a produção de resíduos
deverá ser considerada com risco de infecção e consequentemente tratado como risco
biológico, de acordo com o conceito de “precautionary principle” (OMS, 1999).
O princípio da precaução define que qualquer resíduo deve ser considerado perigoso
até ser demonstrado o contrário, tomando todas as precauções necessárias para os
possíveis riscos.
Estima-se que no ano de 2000, vinte e um milhões de pessoas foram contaminadas
com o vírus da hepatite B através de injecções com seringas contaminadas, dois
milhões de pessoas com o vírus da hepatite C e duzentas e sessenta mil com HIV
(OMS, 2007).
Na Tabela 6 são apresentados alguns tipos de infecção associados ao contacto
directo ou indirecto com resíduos hospitalares e os respectivos veículos de
transmissão, de acordo com a OMS.
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Tabela 6 – Exemplo de infecções causadas pela exposição a resíduos hospitalares perigosos
(Adaptado e traduzido de Safe Management of Wastes from Health-Care Activities, OMS, 1999)

Tipo de infecção

Veículos de transmissão

Gastroenterite

Fezes e/ou vómito

Infecção respiratória

Inalação de secreções, saliva

Infecção ocular

Secreções oculares

SIDA

Sangue e secreções sexuais

Hepatite A

Fezes

Hepatite B e C

Sangue e fluídos corporais

Segundo a OMS os resíduos hospitalares perigosos ocupam uma fracção de 10 a 25%
dos resíduos produzidos nas unidades hospitalares, Figura 4, e são classificados
como:
1. Resíduos infecciosos;
2. Resíduos anatómicos e patológicos;
3. Resíduos farmacêuticos perigosos;
4. Resíduos químicos perigosos;
5. Resíduos com elevado teor de metais pesados;
6. Embalagens pressurizadas;
7. Cortantes e perfurantes;
8. Resíduos altamente infecciosos;
9. Resíduos genotóxicos e citotóxicos;
10. Resíduos radioactivos.
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Resíduos	
  hospitalares	
  não
perigosos
77%

Outros	
  resíduos
hospitalares	
  perigosos
Cortantes	
  e	
  perfurantes

Resíduos	
  anatómicos

18%

<1%

Produtos	
  químicos	
  ou
resíduos	
  farmacêuticos

3%

1%

Resíduos	
  radioactivos	
  e
citotóxicos

1%

Figura 4 - Produção de resíduos hospitalares (OMS, 2011)

3.2

Acondicionamento e armazenamento

Os resíduos devem ser separados e acondicionados em recipientes devidamente
identificados no local de produção. Face ao grupo de resíduos produzidos, a legislação
em vigor define a cor do recipiente que cada grupo deve ser acondicionado, conforme
definido na Tabela 7. Esta codificação tem como objectivo identificar facilmente o tipo
de resíduo existente nos contentores e respectivos riscos associados, para os
profissionais de saúde, profissionais de limpeza, utentes e público geral.
Tabela 7 – Acondicionamento de resíduos hospitalares
Tipo de resíduo

Recipiente

Grupo I

Cor preta

Grupo II

Cor preta

Grupo III
Grupo IV
Grupo IV – Cortantes e
perfurantes

Cor branca, indicação risco
biológico
Cor vermelha
Contentores imperfuráveis

Observações
--Os contentores devem ser facilmente
manuseáveis,

resistentes,

estanques,

laváveis e desinfectáveis. Devem manterse hermeticamente fechados.

Relativamente ao armazenamento temporário dos resíduos nas instalações de
cuidados de prestação de saúde, os resíduos hospitalares perigosos (grupo III e IV)
devem ser separados dos resíduos hospitalares não perigosos (grupo I e II). O local de
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armazenamento deve ser dimensionado de modo a garantir um armazenamento de
resíduos de pelo menos três dias, assegurando ainda o fácil acesso aos locais bem
como condições de fácil limpeza dos espaços. Caso, por questões técnicas, não seja
possível, é necessário assegurar condições de refrigeração para estes locais.

3.3

Declaração de resíduos produzidos

Todas as unidades de prestação de cuidados de saúde estão obrigadas a anualmente
declarar a quantidade de todos os resíduos produzidos em toneladas, respectivos
transportadores e destinatários no Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR).
Para o preenchimento do MIRR, os resíduos hospitalares deverão ser convertidos pelo
respectivo código da LER, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março
conforme descrito na Tabela 8.
Tabela 8 - Tabela de correspondência entre os grupos de resíduos hospitalares e os códigos da Lista
Europeia de Resíduos (Adaptado de Guia para o Preenchimento do Mapa Integrado de Registo de
Resíduos, APA, 2010)
Grupo de Resíduos Hospitalares

Códigos da LER

(Despacho do Ministério da Saúde nº

(Portaria nº 209/2004, de 3 de Março)

242/96, de 13 de Agosto)
Grupo I

20 03 01 – Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura

Grupo II

de resíduos
18 01 03 (*) – Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a

Grupo III
Grupo

requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infecções
IV-

Peças

anatómicas 18 01 02 – Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e

identificáveis, fetos e placentas, até sangue conservado (excepto 18 01 03)
publicação de legislação aplicável
Grupo

IV

-

Materiais

cortantes

e

perfurantes: agulhas, cateteres e todo o 18 01 01 – Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)
material invasivo
Grupo

IV

fármacos

-

Produtos

rejeitados

químicos
quando

e

não

sujeitos a legislação especifica

Para produtos químicos: 18 01 06(*) Produtos químicos contendo ou
compostos por substâncias perigosas
Para fármacos rejeitados: 180109 Medicamentos não abrangidos em
180108

Grupo IV- Citostáticos e todo o material
utilizado

na

sua

manipulação

e 18 01 08(*) - Medicamentos citotóxicos e citostáticos

administração
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3.4

Transporte de resíduos

De acordo com a Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio o transporte de resíduos
hospitalares perigosos só pode ser efectuado por entidades devidamente autorizadas
e deve ser acompanhado da respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos
Hospitalares Perigosos – Modelo B (Anexo A1).
Para os resíduos não perigosos, alvo de triagem e destinados a operações de
valorização, sempre que a quantidade de resíduos produzidos seja superior a 1 100 l,
o transporte deve ser acompanhado da respectiva Guia de Acompanhamento de
Resíduos – Modelo A (Anexo A2).

3.5

Tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares

A nível nacional, os resíduos hospitalares do grupo I e do grupo II podem ser
equiparados

ao

resíduos

urbanos,

dado

não

possuírem

características

de

perigosidade, sendo deste modo encaminhados para aterro de resíduos não
perigosos.
Relativamente aos resíduos hospitalares perigosos, os resíduos do grupo III podem ter
como tratamento final a incineração ou outro tipo de tratamento de descontaminação e
posteriormente a deposição em aterro para resíduos não perigosos. Os resíduos do
grupo IV são de incineração obrigatória, de acordo com a legislação em vigor.
Os resíduos citotóxicos e citostáticos devem ser objecto de incineração, a temperatura
igual ou superior a 1100 ºC, durante pelo menos dois segundos, pelo facto de
poderem conter compostos com teores superiores a 1% de moléculas halogenadas
(DGS, 2011).
Resumindo, cada grupo de resíduos deve ter como tratamento, as tecnologias
descritas na Tabela 9.
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Tabela 9 – Tratamento final de resíduos hospitalares em Portugal
Tipo de resíduo
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

Tratamento Final
Sem exigências especiais no tratamento
Sem tratamento específico, podendo ser tratados conjuntamente
com os equiparados a urbanos
Incineração

ou

outro

pré-tratamento,

permitindo

posterior

eliminação como resíduo urbano
Incineração obrigatória

O tratamento de resíduos do grupo III e do grupo IV só podem ser efectuados por
entidades devidamente licenciadas, de acordo com a Portaria n.º 174/97, de 10 de
Março que estabelece as regras de instalação e funcionamento de unidades ou
equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos hospitalares, bem
como o regime de autorização da realização de operações de gestão de resíduos
hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou
equipamentos e o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril que estabelece o regime
legal da incineração e co-incineração de resíduos.
De acordo com EPA, Environmental Protection Agency, 90% dos resíduos hospitalares
potencialmente infecciosos têm como tratamento final a incineração.
Segundo A. Prüss (Prüss et al, 1999) a escolha de um sistema de tratamento final
para resíduos hospitalares perigosos deve ter em consideração vários factores,
nomeadamente:
Eficiência de desinfecção;
Riscos efectivos para a saúde, segurança e o ambiente;
Redução de volume e massa;
Quantidade e tipo de resíduos para tratamento/ capacidade do sistema;
Requisitos de infra-estruturas;
Opções locais de tratamento, deposição final e tecnologias disponíveis;
Área disponível;
Localização e imediações do local de tratamento final;
Aceitação pública;
Investimento e custos de operação;
Requisitos legais.
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As tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares perigosos podem ser divididas
em dois grandes processos, nomeadamente, processos de descontaminação (físicos
ou químicos) e processos de incineração, conforme descrito na Figura 5.

• Desinfecção química
• Autoclavagem

Descontaminação

• Microondas
• Ionização
• Tratamento térmico

• Incineração

Incineração
• Sistema de plasma

Figura 5 - Tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares perigosos (Adaptado de PERH 2011-2016)

Na Tabela 10 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens associadas a
cada tecnologia, nomeadamente em termos de eficiência de tratamento, volume
requerido, custos de investimentos e custos de exploração.
Tabela 10 – Vantagens e desvantagens das tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares
(Traduzido e adaptado de APA, 2011, OMS, 1999)
Tecnologia de

Vantagens

tratamento

Desvantagens

Elevada eficiência
Custo
Desinfecção química

relativamente

baixo

de

aplicável

a

resíduos

farmacêuticos, químicos e alguns

alguns desinfectantes

resíduos com risco de infecção

Diminuição drástica do volume de

Requer

resíduos

qualificados

Eficiência
Microondas

Não

de

desinfecção

Diminuição drástica do volume de
resíduos

Custos

técnicos
de

altamente

investimento

e

de

operação

e

operação elevados
Problemas

de

manutenção
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Tecnologia de

Vantagens

tratamento

Desvantagens
Produção de efluentes líquidos

Facilidade de operação
Autoclavagem

Emissões

Diminuição do volume
Custos

de

investimento

e

exploração baixos

atmosféricas

não

caracterizadas
Não aplicável a todos os tipos de
resíduos
Elevados custos de investimento e

Radiação de electrões em que o
Ionização

raio

pode

ser

orientado

com

exactidão

exploração
Não aplicável a todos os tipos de
resíduos
Necessidade

de

unidades

com

protecção às radiações

Incineração

Redução drástica de volume e

Elevados custos de investimento e

massa

exploração

Eficaz para todo o tipo de resíduo

Emissões atmosféricas em caso de

Inexistência de odores

má operação

Potencial

recuperação

e/ou

Requer técnicos qualificados

produção de energia
Sem
Sistema de plasma

formação

de

poluentes

atmosféricos

Elevado investimento
Exigente manutenção técnica

Redução de 80% do volume total
dos resíduos

Cada tecnologia de tratamento, consoante o tipo de resíduos apresenta um
determinado desempenho. Na Tabela 11 é efectuada uma comparação do
desempenho de algumas tecnologias de tratamento de resíduos, assumindo o correcto
funcionamento de cada tecnologia apresentada.
A escolha de uma tecnologia de tratamento e eliminação de resíduos deve ter como
principio a melhoria da saúde actual e dos impactos ambientais que possam causar.
Esta escolha deve ser funcional, segura, economicamente viável, sustentável e
necessita ainda de ter em consideração as questões culturais e religiosas, conforme
defendido por L.M Johannssen, (Johannssen L.M. et al, 2000).
De acordo com L.M. Johannssen, a comparação apresentada é global, baseada na
experiência global das diferentes tecnologias, sendo que podem ocorrer variações
para casos específicos (Johannssen L.M. et al, 2000).
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Tabela 11 - Comparação do desempenho das opções de tratamento em relação aos diferentes tipos de
resíduos (APA, 2011)
Autoclavagem
Destruição

de

microorganismos
Destruição de peças
anatómicas, sangue
Destruição

Desinfecção
química

Microondas

Incineração

Bom

Bom

Bom

Muito bom

Fraco a moderado

Fraco a moderado

Fraco a moderado

Muito bom

Nenhum

Fraco a moderado

Nenhum

Muito bom

Fraco a moderado

Moderado

Fraco a moderado

Muito bom

Moderado

Moderado

Moderado

Muito bom

Moderado

Moderado

Moderado

Muito bom

Fraco

Fraco

Fraco

Muito bom

Fraco a moderado

Fraco a moderado

Moderado

de

resíduos
farmacêuticos
Destruição

de

objectos cortantes e
perfurantes
Transformação

de

resíduos
Eliminação de riscos
assegurada
Capacidade

para

lidar com variações
Prevenção
impactes

de

secundários
(1)

Fraco a
moderado

(1)

Em Portugal dado a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, que estabelece o regime
legal da incineração e co-incineração de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de e de Dezembro, considera-se o desempenho da
incineração relativamente à prevenção de impactes secundários superior à indicada.

Da análise da Tabela 11, verifica-se que na globalidade a incineração apresenta um
bom desempenho no tratamento de resíduos perigosos, nomeadamente na destruição
de microorganismos, destruição de peças anatómicas, sangue e de objectos cortantes
e perfurantes.
Embora as tecnologias de tratamento e eliminação de resíduos tenham como objectivo
a redução dos riscos de infecção, estão inerentes a estes processos uma série de
desvantagens, nomeadamente a emissão de poluentes para a atmosfera.
A deposição em aterro pode resultar na contaminação dos lençóis freáticos, existindo
ainda riscos associados à segurança e saúde das pessoas.
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Apesar da incineração ser a tecnologia utilizada para o tratamento dos resíduos do
grupo IV, existem várias desvantagens associadas a este tipo de tratamento. Um
processo de incineração a baixas temperaturas ou a incineração de materiais plásticos
cuja composição seja policloreto de vinilo, pode originar a emissão de dioxinas e
furanos ou de outros poluentes tóxicos para a atmosfera.
A incineração de metais pesados, como por exemplo chumbo, mercúrio e cádmio, ou
de materiais com uma elevada percentagem de metais na sua constituição pode
originar a acumulação destes metais no ambiente.
Actualmente, os sistemas de incineração que operam a temperaturas entre os 8001000ºC, com sistemas de tratamento de emissões gasosas adequados, garantem que
não são produzidas dioxinas e furanos (OMS, 2007).
Como referido anteriormente, cada uma destas tecnologias apresentam uma série de
vantagens e desvantagens, pelo que é necessário ter em consideração alguns
factores, como por exemplo, os custos associados, a emissão de poluentes para a
atmosfera, a redução do volume de resíduos, entre outros.

3.6

Evolução da produção de resíduos hospitalares

De acordo com o Relatório de Caracterização da Produção dos Resíduos não Urbanos
em Portugal, em 2009 (APA,2010), a produção de resíduos da prestação de cuidados
de saúde e biológicos perigosos tem vindo a aumentar significativamente entre 2004 e
2009.
Na Tabela 12 são apresentadas as quantidades, em toneladas, de resíduos
resultantes da prestação de cuidados de saúde e biológicos, perigosos e não
perigosos, encaminhados para operadores de gestão de resíduos entre 2004 e 2009.
A nomenclatura apresentada para a categoria dos resíduos EWCStat 3.0, está de
acordo com a tabela de equivalência com a LER, apresentada no Anexo III do
Regulamento CE n.º 2150/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Novembro de 2002, Regulamento Estatístico dos Resíduos (RER), conforme descrito
no Documento de Caracterização da produção de resíduos não urbanos em Portugal,
em 2009 (APA, 2010).
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Tabela 12 - Quantidade de resíduos não urbanos encaminhados para operadores de gestão de resíduos
entre os anos 2004 e 2009, de acordo com a nomenclatura EWCStat 3.0, em toneladas (Adaptado de
Caracterização da produção dos resíduos não urbanos em Portugal, em 2009, APA, 2010)
Categoria dos resíduos
EWCStat 3.0
Resíduos

da

prestação

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8

13 519

199 025

108 509

45 201

114 451

16 492

48

42 602

8 228

43 022

11 978

de

cuidados de saúde e biológicos
perigosos
Resíduos

da

prestação

de

cuidados de saúde e biológicos
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4 Proposta de um Guia metodológico de gestão
de resíduos hospitalares
O presente capítulo pretende constituir uma proposta para um Guia de gestão de
resíduos hospitalares para unidades de prestação de cuidados de saúde, que possa
auxiliar a construção de um Modelo de gestão de resíduos hospitalares para estas
unidades e que permita avaliar o seu desempenho.
O objectivo é controlar os riscos de infecção, melhorar a triagem de resíduos por
grupo, estimar as quantidades produzidas de cada grupo por Serviço, diminuir os
custos associados ao tratamento, bem como diminuir alguns dos aspectos ambientais
inerentes.
É ainda de realçar que um bom Modelo de gestão de resíduos depende muito da
dedicação da equipa afecta à gestão de resíduos, do envolvimento da administração,
de um planeamento cuidadoso, de um financiamento adequado às necessidades e da
formação e participação activa de todos os colaboradores.
Todas as unidades de prestação de cuidados de saúde devem, por questões legais e
sociais, gerir os resíduos hospitalares de modo a minimizar o impacto que estes
possam ter no ambiente e na saúde pública.
Para tal pretende-se definir uma metodologia que permita medir, monitorizar e avaliar
o Modelo de gestão de resíduos e todos os recursos envolvidos.
O Modelo de gestão de resíduos de uma unidade de prestação de cuidados de saúde
deve contemplar a seguinte informação:
Informação referente à equipa adstrita à gestão de resíduos, nomeadamente
as funções que devem desempenhar, as competências que devem deter, as
responsabilidades em cada fase do Modelo de gestão de resíduos e a
formação que devem ter a nível de gestão de resíduos;
Definição de um fluxograma de operações de gestão de resíduos, desde a
triagem no local de produção até ao tratamento final;
Situações de emergência;
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Identificação das variáveis de cálculo que influenciam o Modelo de gestão de
resíduos e respectiva definição de ID’s que permitam analisar o modelo
existente, nomeadamente a produção de resíduos e os custos inerentes a essa
gestão;
Realização de auditorias operacionais ao modelo de gestão existente.

4.1

Funções, competências, responsabilidades e formação

Em primeiro lugar é fundamental definir toda a estrutura interna afecta à gestão de
resíduos, nomeadamente, a definição a nível organizacional da entidade.
É fundamental a criação de um Grupo de trabalho constituído por vários
representantes, como por exemplo:
Director de qualidade, ambiente e segurança no trabalho (DQAS);
Director de cada Serviço produtor de resíduos;
Director da Comissão de Controlo e Infecção do risco hospitalar;
Enfermeiro Director.
Dada a relevância nas funções que desempenham, devem ainda fazer parte integrante
da equipa:
Responsável da equipa de limpeza;
Responsável pela equipa de gestão de resíduos.
Após constituída esta equipa deve ser formado um Serviço/Direcção que ficará
responsável por todo o Modelo de gestão de resíduos da unidade de prestação de
cuidados de saúde e que deverá reportar directamente à gestão de topo da
organização. A este Serviço/Direcção deverá ficar afecta a função e responsabilidade
de coordenar o Grupo de trabalho e reportar ao Conselho de Administração todos os
resultados referentes às reuniões. Como resultado da reunião deve ser emitida uma
acta ou um relatório com a definição das acções correctivas ou de melhoria,
respectivos responsáveis e prazo para a execução das mesmas.
A Figura 6 ilustra uma proposta para a organização hierárquica dos recursos humanos
afectos à gestão de resíduos.
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Conselho	
  de	
  Administração

Responsável	
  pelo	
  Modelo	
  
de	
  Gestão	
  de	
  Resíduos

Grupo	
  de	
  trabalho

Director	
  de	
  DQAS

Responsável da	
  equipa	
  
de	
  limpeza

Director de	
  Serviço

Director	
  da	
  Comissão	
  
de contolo	
  e	
  infecção	
  

Enfermeiro	
  Director

Responsável	
  pela
equipa	
  de	
  gestão	
  de	
  
resíduos

Figura 6 – Proposta de Organograma do modelo de gestão de resíduos

É fundamental que este Serviço/Direcção disponha de um número de colaboradores
suficientes para a execução das tarefas definidas, assim como de recursos
económicos que assegurem a eficiência e eficácia de todo o modelo de gestão de
resíduos.
Deverão estar definidas, por exemplo no manual de funções da entidade ou numa
carta de funções, todas as funções, competências e responsabilidades de todos os
colaboradores que desempenham funções ligadas à gestão de resíduos, desde a
Gestão de Topo até aos colaboradores que efectuam a recolha, transporte interno,
acondicionamento e envio para tratamento final (Tabela 13).
Tabela 13 – Exemplo de registo de responsabilidades no Modelo de gestão de resíduos
Direcção/ Serviço
Conselho de Administração
Director de qualidade, ambiente e
segurança no trabalho
Director Clínico
Directores dos Serviços
Director da Comissão de Controlo e
Infecção do risco hospitalar
Enfermeiro Director
Responsável da equipa de limpeza
Responsável pela equipa de gestão de
resíduos
Técnicos de Saúde
Assistentes Operacionais

Responsabilidades e Funções no Modelo de gestão
de resíduos existente

Definir as responsabilidades e funções de cada um dos
intervenientes no modelo de gestão
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Existem funções que dada a relevância no Modelo de gestão devem estar
devidamente definidas e clarificadas, como por exemplo:
Quem monitoriza e mede todas as variáveis de cálculo associadas aos
Indicadores de Desempenho estabelecidos?
Quem define e analisa os Indicadores de Desempenho?
Quem analisa os custos inerentes à gestão de resíduos hospitalares?
Quem operacionaliza todo o Modelo de gestão de resíduos?
Quem efectua as Auditorias operacionais?
Quem define novos Indicadores de Desempenho?
Outro ponto crucial num Modelo de gestão de resíduos é a formação de todos os
colaboradores, nomeadamente equipa médica, enfermeiros, auxiliares de acção
médica, equipa de limpeza e equipa de recolha de resíduos hospitalares.
As unidades devem prever acções de formação e de sensibilização referentes à
gestão de resíduos hospitalares para os seus colaboradores. Estas acções devem
prever:
Consciencialização

dos

colaboradores

para

os

impactos

ambientais

decorrentes da gestão de resíduos hospitalares;
Riscos para a saúde decorrentes do manuseamento de resíduos hospitalares;
Custos internos com a gestão de resíduos hospitalares;
Classificação de resíduos;
Código de cores para acondicionamento de resíduos;
Separação,

acondicionamento,

transporte

interno

e

armazenamento

temporário;
Transporte e envio para tratamento final;
Auditorias operacionais ao Modelo de gestão de resíduos.
Para além da formação, a divulgação periódica da evolução dos ID’s medidos e
monitorizados é fundamental para o envolvimento de todos os profissionais no Modelo
de gestão de resíduos.
É ainda fundamental que os profissionais afectos à gestão de resíduos hospitalares,
como por exemplo os colaboradores que efectuam a recolha, transporte interno e
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acondicionamento de resíduos hospitalares, estejam incluídos num plano de
qualificação profissional.

4.2

Triagem,

acondicionamento,

recolha,

transporte

e

tratamento final
Definido o Modelo de gestão de resíduos hospitalares, a fase operacional deve
considerar as seguintes etapas:
Triagem de resíduos, no local de produção;
Acondicionamento de resíduos, em contentores adequados;
Recolha e Transporte interno de resíduos;
Transporte e envio para Tratamento final.
A Figura 7 ilustra as fases operacionais do Modelo de gestão de resíduos, de acordo
com o tipo de resíduo hospitalar produzido.

41

Proposta de Gestão de Resíduos Hospitalares
- Caso de estudo do Hospital de Cascais -

Produção de	
  resíduos

Triagem	
  de	
  resíduos	
  no	
  local	
  de	
  produção	
  em	
  
contentores	
  apropriados

Não

Saco	
  preto

Grupo I	
  e	
  II

Grupo	
  III

Resíduos	
  recicláveis

Saco	
  cor	
  branco	
  em	
  
Contentor amarelo

Grupo	
  IV

Saco	
  cor	
  vermelha	
  em	
  
Contentor vermelho

Sim

Papel	
  e	
  cartão	
  -‐ Saco	
  azul	
  ou	
  ecoponto
Vidro	
  -‐ Sacos	
  transparentes	
   ou	
  ecoponto
Plástico	
  e	
  metal	
  -‐ Sacos	
  transparentes	
   ou	
  
ecoponto

Recolha	
  e	
  transporte interno

Pesagem	
  de	
  contentores	
  e	
  registo	
  
de	
  quantidades

Armazenamento temporário	
  em	
  
contentores

Transporte e	
  envio	
  para	
  tratamento	
  
final	
  por	
  operadores	
  devidamente	
  
licenciados

Preenchimento	
  da	
  
GAR modelo	
  A	
  ou	
  
modelo	
  B

Tratamento	
  final

Figura 7 – Fases operacionais do Modelo de gestão de resíduos hospitalares

4.2.1 Triagem de resíduos
O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho define como “Triagem, o acto de
separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem alteração das
suas características, com vista ao seu tratamento”.
Um Modelo de gestão de resíduos hospitalares deve, numa primeira fase, prever a
triagem dos resíduos no local de produção, de acordo com as suas características
físicas, químicas e biológicas, sendo esta fase crucial no controlo do risco associado
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aos resíduos do grupo III e IV. Uma correcta triagem de resíduos no local de produção
permite o aumento das fracções recicláveis, um tratamento adequado em função do
grupo de resíduos, assim como a diminuição dos custos associados ao transporte e
tratamento final.
A triagem de resíduos deve ser efectuada tendo em consideração quatro grandes
grupos de resíduos, grupo I, II, III e IV. Devem ainda ser criadas condições para a
triagem de resíduos recicláveis, como por exemplo o papel e cartão, resíduos de
embalagens (vidro, plástico, metal e madeira), resíduos de equipamento eléctrico e
electrónico, resíduos orgânicos, toners e tinteiros, pilhas, acumuladores e baterias,
resíduos urbanos ou equiparados e resíduos líquidos de risco químico e biológico
proveniente dos laboratórios.

4.2.2

Acondicionamento de resíduos no local de produção

O acondicionamento dos resíduos nos Serviços deve ser adequado de modo a
controlar os riscos de contaminação existentes. Devem ser definidas as regras de
acondicionamento que permitam inequivocamente identificar o grupo de resíduos a
depositar em cada tipo de contentor.
É fundamental que o número de contentores disponibilizados para o acondicionamento
de resíduos seja suficiente para a produção verificada nos diversos serviços, pelo que
se aconselha que seja efectuado um levantamento de necessidades de contentores
em função do tipo de resíduos produzidos.
A Tabela 14 refere o tipo de acondicionamento, de acordo com a tipologia de resíduo.
Tabela 14 – Acondicionamento de resíduos
Resíduo

Acondicionamento

Cartão/Papel

Saco de cor azul ou nos ecopontos existentes

Plástico

Saco transparente ou nos ecopontos existentes

Vidro

Saco transparente ou nos ecopontos existentes
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Resíduo
Pilhas,

acumuladores

Acondicionamento
e

baterias
Equipamentos eléctricos e
electrónicos
Toners e tinteiros
Resíduos

equiparados

Contentor para pilhas, acumuladores e baterias

Contentor para equipamentos eléctricos e electrónicos

Contentor para toners e tinteiros
a

urbanos

Saco de cor preta

Grupo III

Saco de cor branca e colocado em contentor de cor amarela

Grupo IV

Saco de cor vermelha e colocado em contentor de cor vermelha

Grupo IV – Cortantes e

Contentores imperfuráveis de cor amarela e posteriormente colocados em contentores

perfurantes

de cor vermelha

Líquidos perigosos de risco
químico e biológico
Orgânicos

Bidões devidamente etiquetados com identificação do tipo de resíduo e data

Contentor de cor castanha

Existem ainda algumas directrizes dadas pela DGS, para o acondicionamento
adequado dos resíduos produzidos, nomeadamente:
Todos os resíduos produzidos devem ser acondicionados de modo a que a sua
identificação seja fácil, rápida e segura;
Os sacos utilizados para acondicionamento de resíduos devem ser resistentes,
estanques e impermeáveis de modo a não permitir rupturas;
Os contentores ou sacos nunca deverão conter mais do que dois terços da sua
capacidade total, de modo a permitir um encerramento seguro;
Os sacos para acondicionamento de resíduos devem ser encerrados por um
sistema de cinta unidireccional;
Os sacos devem ser esvaziados de ar de modo a prevenir a sua ruptura;
Todos os sacos devem ser fechados de modo a impossibilitar a sua abertura
ou derrame.
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4.2.3

Recolha, transporte e envio para tratamento final

Após efectuado o acondicionamento de resíduos, os contentores e/ ou sacos devem
ser removidos dos serviços e armazenados temporariamente em salas apropriadas
para este efeito. As unidades hospitalares devem dispor de salas específicas para o
acondicionamento temporário de resíduos entre os Serviços até à remoção dos
mesmos pela equipa afecta à recolha de resíduos. Estas salas devem dispor de um
pavimento impermeável, assim como de um sistema de recolha de águas residuais
que permita um adequado encaminhamento das águas provenientes da lavagem
deste espaço.
O circuito de recolha e transporte interno de contentores deve minimizar ao máximo a
passagem dos contentores por corredores, escadas e elevadores com acesso ao
público em geral. Devem ser considerados circuitos específicos para o transporte de
resíduos com o objectivo de diminuir o risco de contaminação.
Os resíduos devem ser acondicionados em carros de transporte devidamente
higienizados, em contentores de fecho hermético, única e exclusivamente utilizados
com esta finalidade.
As

unidades

devem

ainda

dispor

de

uma

infra-estrutura

apropriada

para

acondicionamento exclusivo de resíduos hospitalares. Os resíduos do grupo III e IV
devem ser acondicionados em salas próprias, separadamente e devidamente
identificadas. Devem ainda dispor de um local apropriado para a lavagem dos
contentores e dos carrinhos de transporte, bem como de uma sala própria para o
acondicionamento de resíduos líquidos de risco químico e biológico, como por
exemplo sangue. Estes resíduos devem ser acondicionados em recipientes próprios e
acondicionados numa bacia de retenção.
Todos os contentores removidos dos Serviços devem estar devidamente etiquetados
com a identificação do Serviço produtor, de modo a que, exista um registo de
produção diária de resíduos por Serviço.
O transporte de resíduos hospitalares para tratamento final deve ser efectuado por
gestores de resíduos devidamente autorizados para esta operação.
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Este transporte deve ser acompanhado pela respectiva GAR, sendo que para os
resíduos hospitalares do grupo I e II deve ser preenchido o Modelo A (Anexo A2) e
para os resíduos hospitalares do grupo III e IV deve ser preenchido o Modelo B (Anexo
A1).

4.2.4

Registo de produção de resíduos

Todas as unidades de prestação de cuidados de saúde devem facilmente identificar a
quantidade de resíduos produzidos por cada Serviço. Esta identificação permitirá
identificar e analisar possíveis desvios à produção normal e definir acções estratégicas
direccionadas a cada um dos diferentes Serviços.
Para tal devem dispor de registos apropriados onde serão registadas as produções
diárias por tipo de resíduo.
Todos os contentores devem ser pesados, numa balança devidamente calibrada
sendo efectuado o respectivo registo, em kg. Devem ser registados em impressos
próprios, e com a identificação do serviço que advêm, os seguintes resíduos:
Registo de pesagens dos resíduos grupo I e grupo II;
Registo de pesagens dos resíduos grupo III;
Registo de pesagens dos resíduos grupo IV;
Registo de pesagens de resíduos recicláveis (papel, cartão, vidro, plástico,
metal);
Registo de pesagens de resíduos orgânicos.
Existem ainda resíduos cuja produção não é diária e que quando enviados para
destino final, devem ser pesados e registados em impresso próprio, nomeadamente:
Registo de pesagens de resíduos eléctricos e electrónicos;
Registo de pesagens de resíduos de pilhas, acumuladores e baterias;
Registo de pesagens de todos os resíduos líquidos de risco químico e
biológico;
Registo de pesagens de resíduos de toner e tinteiros.
Os registos de todos os resíduos produzidos podem ser efectuados num impresso
tipo, como por exemplo o apresentado na Tabela 15, onde é identificado o tipo de
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resíduo (exemplo: grupo I, grupo II, cartão e papel, plástico, resíduos líquidos de risco
químico e biológico, etc...), respectiva unidade (kg ou m3), a data referente à produção
dos resíduos e o local de produção de cada resíduo (exemplo: anatomia patológica,
bloco operatório, consulta externa, internamentos, serviços gerais, etc…).
Tabela 15 - Registo de quantidades de resíduos por local de produção
Registo de quantidades de resíduos - Tipo de resíduo:
3

Quantidade (kg; m ):
Serviço produtor
Data

Bloco operatório

Consulta externa

Anatomia patológica

(…)

01.01.11
02.01.11
03.01.11
(…)

4.3

Situações de emergência

Existem algumas situações que devido ao impacte ambiental que podem gerar ou o
risco de infecção constituem potenciais situações de emergência, e têm que ser
consideradas no Modelo de gestão de resíduos existente.
Durante o acondicionamento, transporte interno e envio para destino final podem
ocorrer derrames de produtos químicos com risco químico e/ou biológico derivados por
exemplo da queda de contentores, fissuras, mau acondicionamento dos sacos nos
contentores, entre outros, e que carecem de uma tratamento específico.
Devem ser criadas instruções de trabalho, com indicações específicas de actuação e
acondicionamento do resíduo gerado tendo em consideração a perigosidade do
resíduo (produto com risco químico ou produto com risco biológico). Estas instruções
de trabalho devem ser disponibilizadas as todos os colaboradores, assim como,
devem ser efectuados simulacros com o cenário de derrame de produto químico e/ou
biológico para verificar possíveis desvios ao procedimento.
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4.4

Indicadores de desempenho

C. Teixeira (Teixeira, C. et al, 2007) considera importante a apresentação de alguns
dos principais conceitos associados à utilização de indicadores e índices, com base
nas definições constantes da Proposta para um Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento sustentável apresentado pela Direcção Geral do Ambiente
(DGA,2000):
Variável de cálculo: corresponde a uma grandeza que pode ser medida com
precisão ou avaliada qualitativamente/quantitativamente, e que se considera
relevante para a avaliação do desempenho dos sistemas (Teixeira, C. et al,
2007);
Indicador: parâmetros seleccionados e considerados isoladamente ou
combinados entre si, sendo de especial pertinência para reflectir determinadas
condições dos sistemas em análise (normalmente são utilizados prétratamentos, isto é, são efectuados tratamentos aos dados originais, tais como
médias aritméticas simples, percentis, medianas, entre outros) (Teixeira, C. et
al, 2007).
A triagem e selecção de ID’s mais relevantes para a avaliação do desempenho do
Sistema tiveram como base dois aspectos essenciais (Teixeira, C. et al, 2007):
os requisitos gerais dos Sistemas de Indicadores de desempenho;
os critérios de selecção dos Indicadores de desempenho.
Os critérios de triagem e selecção dos Indicadores de Desempenho são (Teixeira, C.
et al, 2007):
a cada indicador deve estar associado um conceito claramente definido,
conciso e sujeito a uma interpretação única;
ser independentes entre si;
a sua determinação requerer equipamento pouco sofisticado, que a
generalidade das Entidades Gestoras possa utilizar;
ser verificáveis;
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estar claramente definidos, com a atribuição do significado conciso de cada
variável de cálculo,
calculados por uma regra de processamento simples, em geral dada por uma
razão entre variáveis, ou por uma razão entre somas algébricas de variáveis.
São inúmeras as variáveis que podem condicionar a gestão de resíduos hospitalares.
A análise do Modelo de gestão de resíduos hospitalares deve ter em consideração, as
seguintes variáveis de cálculo:
número de camas existentes;
número de internamentos efectuados;
número de consultas externas efectuadas;
número de cirurgias ocorridas (incluindo as programadas e as urgentes);
número de atendimentos no Serviço de Urgências efectuados;
área total de implantação da infra-estrutura;
número de contentores existentes por tipo;
número de colaboradores adstritos à gestão de resíduos;
número de acções de formação dadas na área de gestão de resíduos;
consumo mensal de água (m3);
consumo mensal de energia eléctrica (kWh);
quantidade de resíduos hospitalares produzidos (m3).
Estas variáveis de cálculo permitirão definir ID’s que avaliarão o desempenho da
unidade de prestação de cuidados de saúde.
O conjunto de ID’s foi dividido em três grandes categorias, nomeadamente:
Indicadores de Desempenho Operacionais (IDO), que permitem avaliar a
produção de resíduos hospitalares, o consumo de água e de energia eléctrica;
Indicadores de Desempenho de Gestão (IDG), que permitem avaliar os
recursos humanos afectos às operações de Gestão de Resíduos;
Indicadores de Desempenho Económicos (IDE), que permitem avaliar os
custos inerentes à gestão de resíduos hospitalares, nomeadamente os custos
com o transporte e envio para tratamento final dos resíduos hospitalares,
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assim como os custos com o pessoal que efectua a recolha desde o local da
produção até ao armazenamento temporário.
Para cada ID foi atribuído o respectivo código, assim como apresentada a descrição
das variáveis de cálculo associadas.
A definição de um conjunto de ID’s é fundamental, pois permite analisar uma série de
variáveis que influenciam o Modelo de gestão, como por exemplo, a quantidade de
resíduos produzidos por grupo ou por Serviço. A razão entre estas variáveis permitem
obter um indicador, num determinado ciclo de avaliação, que permitirá analisar a sua
evolução.
Se uma unidade hospitalar produz normalmente uma determinada quantidade de
resíduos num dado Serviço e, através da análise dos ID’s, se verifica um aumento
significativo destas quantidades, é possível actuar de imediato de modo a analisar as
possíveis causas e definir um conjunto de medidas correctivas.
Numa perspectiva de Benchmarking as unidades podem ainda comparar entre si os
ID’s existentes, permitindo verificar meses de maior afluência dos utentes que se
reflecte numa maior produção de resíduos e até mesmo avaliar as práticas existentes
entre Serviços.
Na Tabela 16 estão identificados os ID’s, com a respectiva descrição das variáveis de
cálculo e unidade. A cada ID foi atribuído o respectivo código.
Tabela 16 – Identificação dos indicadores de desempenho e variáveis de cálculo
Código

Indicador
Produção de

IDOxx

resíduos
hospitalares/ cama
Produção de

IDOxx

resíduos
hospitalares/
cirurgia

Descrição
das variáveis de cálculo
Quantidade

de

resíduos

hospitalares

produzidos/ n.º total de camas existentes
Quantidade

de

resíduos

Unidade

kg cama

-1

hospitalares

produzidos/ n.º total de cirurgias ocorridas

kg cirurgia

no bloco operatório
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Código

Indicador

Descrição

Unidade

das variáveis de cálculo

Produção de
IDOxx

resíduos

Quantidade

de

resíduos

hospitalares

hospitalares/

produzidos/ n.º total de consultas externas

kg consulta externa

-1

consulta externa
IDOxx

Consumo de água/
material esterilizado
Consumo de água/

IDOxx

material de
embalagem

Consumo

de

esterilização/

água

na

quantidade

central
de

de

material

3

-1

3

-1

m kg

instrumental cirúrgico esterilizado
Consumo

de

água

na

central

de

esterilização/ quantidade de material de
embalagem

consumido

na

central

de

m kg

esterilização

Consumo de
IDOxx

energia eléctrica/

Consumo de energia eléctrica/ quantidade

resíduos

de resíduos hospitalares produzidos

kWh kg

-1

hospitalares
Recolha de
IDGxx

contentores/
colaborador

IDGxx

IDGxx

Recolha de
contentores/ área

contentor

colaboradores adstrito à recolha de resíduos

colaborador

colaborador adstrito à recolha de resíduos/
n.º de acções de divulgação e sensibilização
em gestão de resíduos hospitalares / n.º de

hospitalares/

colaboradores da unidade de prestação de

colaborador

cuidados de saúde

hospitalares/ cama

n.º de contentor m

-2

área total de implantação do edifício

gestão de resíduos

resíduos

-1

n.º de contentores recolhidos por cada

Formação em

Custo de gestão de
IDExx

n.º de contentores recolhidos/ n.º total de

acção colaborador

-1

Custo da gestão de resíduos hospitalares
recolhidos e enviados por entidade externa
para tratamento final/ n.º total de camas

euros cama

-1

existentes

Custo com pessoal
IDExx

de gestão de

Custo com o pessoal afecto à gestão de

resíduos/

resíduos / n.º de colaboradores

euros colaborador

colaborador

Face aos ID’s apresentados é necessário definir o ciclo de avaliação que dependerá
dos objectivos de cada Serviço.
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A definição do ciclo de avaliação, que poderá ser diária, semanal, mensal, semestral,
anual, tem que ser contextualizada com a realidade de cada unidade de prestação de
cuidados de saúde.
Por exemplo, a monitorização mensal da produção de resíduos hospitalares/ cama
permitirá detectar possíveis desvios quando comparados com os meses anteriores. Se
o Serviço definir que este indicador é avaliado anualmente, não será possível actuar
em tempo útil face aos desvios encontrados. Por outro lado, existem ID’s, como os
referentes à Formação em gestão de resíduos hospitalares/ colaborador que podem
ter uma escala temporal mais alargada, como por exemplo semestralmente.
Apesar de serem estabelecidos ciclos de avaliação para cada tipo de ID’s, esta não
deve ser estática. Podem existir Indicadores monitorizados mensalmente e que, por
exemplo, face à introdução de novos equipamentos possam ser monitorizados
diariamente.
Toda a gestão de ID’s deve ser efectuada com o objectivo concreto de melhoria
contínua do desempenho ambiental.

4.5

Auditorias ao modelo de gestão de resíduos

Com o objectivo de verificar a eficácia e eficiência do Modelo de gestão de resíduos
existentes, devem ser efectuadas com uma periocidade definida num plano, auditorias
aos Serviços para verificar o grau de cumprimento dos procedimentos existentes. Os
resultados destas auditorias permitirão verificar se os procedimentos implementados
são cumpridos permitindo ainda detectar falhas, nomeadamente a insuficiência de
contentores para a deposição de resíduos ou até mesmo a necessidade de formação
dos profissionais.
A Figura 8 exemplifica algumas questões operacionais que devem ser verificadas nas
auditorias. É necessário, para além de verificar as questões como a triagem, o
acondicionamento correcto de acordo com o tipo de resíduos, questões como a
necessidade de formação dos colaboradores nesta matéria, ou até mesmo a
capacidade de executar os procedimentos definidos para cenários de emergência.
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Figura 8 – Exemplo de impresso para auditoria ao modelo de gestão de resíduos

É necessário definir ainda quem efectua as auditorias ao Modelo de gestão de
resíduos existente e as respectivas responsabilidades. O Plano de auditorias deve
contemplar auditorias internas, efectuadas por exemplo pela Direcção/Serviço que
suporta a Gestão de Resíduos com uma periocidade trimestral, e contemplar ainda
uma auditoria externa anual.
Todas as não conformidades detectadas nestas auditorias devem ser remetidas para
fichas de não conformidades, onde são analisadas as causas, definidas medidas
correctivas, atribuídas responsabilidades de execução das medidas correctivas e
definidos prazos para a implementação das mesmas. É ainda relevante que estas
fichas prevejam um período para avaliar novamente a eficácia das medidas correctivas
implementadas, garantindo deste modo que as mesmas não voltem a ser detectadas.
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5 Aplicação do Modelo proposto ao Hospital de
Cascais
5.1

Introdução

Apresentada a proposta do Guia metodológico de Gestão de Resíduos Hospitalares,
no presente capítulo é caracterizado o Modelo de gestão de resíduos do Hospital de
Cascais.
Como anteriormente referido, o Hospital de Cascais é o primeiro hospital a nível
nacional, com um Sistema de Gestão Ambiental certificado pelo referencial ISO 14001,
tendo assumido na sua Política o compromisso de melhoria contínua e da prevenção
da poluição.
Com a implementação e certificação do SGA foi elaborado e comunicado aos
colaboradores um Manual prático de resíduos hospitalares – Políticas de gestão, onde
estão definidos:
Objectivos do Manual;
Responsabilidades de gestão de resíduos;
Gestão de resíduos hospitalares;
Riscos associados aos resíduos hospitalares;
Tecnologias de tratamento;
Aplicação de Normas e Regulamentos no Hospital de Cascais, nomeadamente,
embalagens utilizadas para o acondicionamento, triagem de resíduos
hospitalares, outros tipos de resíduos, acondicionamento de resíduos
hospitalares,

recolha

e

transporte

de

resíduos

hospitalares,

tratamento/eliminação de resíduos contaminados.
Fazem ainda parte integrante do Manual:
Meios de acondicionamento dos resíduos hospitalares;
Procedimento de selagem dos sacos por meio de cintas unidireccionais;
Código de resíduos hospitalares da LER;
Cuidados a ter na manipulação de resíduos;
Procedimentos a observar no derramamento dos resíduos hospitalares;
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Responsabilidades do pessoal da central de resíduos;
Competências do chefe de turno da central de resíduos;
Competências dos operadores da central de resíduos;
Barreiras protectoras necessárias à manipulação de resíduos contaminados;
Folha de auditoria aos procedimentos com os resíduos hospitalares;
Folha de auditoria de recolha interna dos resíduos hospitalares;
Registos de pesagens diárias de recicláveis, resíduos líquidos perigosos,
resíduos do grupo I e II, grupo III e grupo IV.
Deste modo, e após apresentado o Modelo do Hospital de Cascais, é efectuada uma
comparação entre o Guia metodológico proposto e o Modelo do Hospital de Cascais,
de modo a verificar as limitações no Modelo do Hospital.

5.2

Descrição do Modelo de gestão de resíduos do Hospital
de Cascais

O Hospital de Cascais situa-se na Avenida Brigadeiro Victor Novais Gonçalves, em
Alcabideche, apresenta uma área de implantação de 11 746 m2 e uma área de
construção de 45 863 m2. O edifício é constituído por oito pisos e possui oitocentos e
vinte e oito lugares de estacionamento.
Esta unidade hospitalar dispõe de um conjunto de especialidades médicas e
cirúrgicas, de um Serviço de Urgência Médico-cirúrgica, Urgência geral, Urgência
Pediátrica e Urgência Obstétrica, bem como Meios complementares de Diagnóstico e
Terapêutica, prestando cuidados de saúde na sua área de influência, de acordo com a
Tabela 17.
A sua área de influência abrange a população residente ou utentes inscritos nos
Centros de Saúde, do concelho de Cascais e no serviço materno-infantil abrangendo
oito freguesias do concelho de Sintra: Algueirão-Mem Martins, Pêro Pinheiro, Colares,
S. João das Lampas, Sintra (Santa Maria e S. Miguel),Sintra (S. Martinho), Sintra (S.
Pedro de Penafrim) e Terrugem.
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Tabela 17 – Especialidades do Hospital de Cascais
Especialidades
médicas

Especialidades
cirúrgicas

Diagnóstico e
Terapêutica

Urgência Médicocirúrgica

Cardiologia

Cirurgia geral

Anatomia patológica

Urgência geral

Gastrenterologia

Ginecologia/ Obstetrícia

Anestesiologia

Urgência pediátrica

Medicina interna

Oftalmologia

Patologia clínica

Urgência obstétrica

Pediatria

Ortopedia

Radiodiagnóstico

Pneumologia

Otorrinolaringologia

Imuno-hemoterapia

Dermatologia

Urologia

Medicina física e de
reabilitação

Neurologia
Psiquiatria

Actualmente o Hospital de Cascais dispõe de trezentas e setenta e três camas,
dispondo de um conjunto de serviços conforme descrito na Tabela 18.
Tabela 18 – Serviços do Hospital de Cascais
Serviço

Descrição

Observações

Unidades destinadas ao tratamento de doentes
Internamento Normal

hospitalizados que não requerem cuidados de

---

internamento de grau intermédio ou intensivo.
Unidades destinadas ao tratamento de doentes
Internamento Especial

hospitalizados

que

requerem

cuidados

de

---

internamento de grau intermédio ou intensivo.
Bloco operatório, seis salas para realização de
Urgência Médico-Cirúrgica

cirurgias que tem adjacente uma Unidade de
Cuidados Pós-Anestésicos e uma unidade de

---

Cuidados Intermédios Cirúrgicos.
Consultas Externas

Unidade

destinada

a

doentes

em

regime

ambulatório.

---

Hospital de dia

---

---

Imagiologia

---

---

Exames Especiais

---

---

Constituído por um laboratório e uma área para
Anatomia Patológica

a

realização

de

autópsias

e

guarda

de

---

cadáveres.
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Serviço
Patologia Clínica

Descrição

Observações

Um laboratório e uma área para a realização de

Actividade

autópsias e guarda de cadáveres.

Imuno-hemoterapia

Onde

se

realizam

análises

subcontratada

específicas

e

---

armazenamento de sangue.
Medicina Física e Reabilitação

Constituído por salas para consultas e salas de
Para

Farmácia

---

tratamento.
armazenamento

e

distribuição

de

---

medicamentos necessários ao Hospital.
Limpeza, Alimentação, Rouparia/ Lavandaria,

Serviços de Apoio

Segurança, Gestão de resíduos e Central de
esterilização.

Limpeza, Alimentação,
Segurança e Lavandaria
são actividades
subcontratadas

De acordo com a informação disponibilizada pelo Hospital de Cascais, entre Março de
2010 e Abril de 2011 foram efectuadas no total oito mil oitocentas e duas cirurgias.
Na Tabela 19 são apresentados o número de episódios médicos ocorridos entre Março
de 2010 (entrada em funcionamento do novo hospital) e Abril de 2011.
Tabela 19 – Episódios médicos ocorridos entre Março de 2010 e Abril de 2011
2010**

Jan-Abr
2011

Doentes Saídos

13 858

47 77

Cirurgias de Ambulatório

2 798

1 163

Cirurgias Convencionais (Programadas e Urgentes)*

3 468

1 373

Total de Cirurgias

6 266

2 536

Atendimentos Urgência

142 075

53 685

Consultas Externas

106 158

41 285

9 401

4 702

Episódios Médicos (n.º)

Sessões Hospital de Dia
* Estes doentes já constam dos doentes saídos.
** Início da prestação de cuidados de saúde em Março de 2011.

A estrutura organizativa do Hospital de Cascais é apresentada na Figura 9.
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Assembleia Geral
Conselho Consultivo

Fiscal Único
Conselho de Administração
Director Clínico

Director da Qualidade

Enfermeiro
Director

Assessoria Qualidade e
Ambiente

Ética para a saúde
Humanização e Qualidade

Jurídico

Controlo de Infecção
Planeamento e controlo de
Gestão
Comunicação e Imagem

Farmácia e Terapêutica
Coordenação Oncológica

Gabinete do Utente

Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho
Recursos Humanos

Técnica de Certificação da
Interrupção Voluntária da Gravidez

Financeiro e Contabilidade
Sistemas e Tecnologias de
Informação

Catástrofe e Emergência Médica

Serviço de Instalações e
Equipamentos

Médica

Logística

Enfermagem

Hoteleiros
Gestão de Doentes
Formação, Documentação e
Investigação
Saúde Ocupacional

Departamento de
Anestesia e
Blocos

Departamento de	
  
Medicina	
  e	
  Especialidades	
  
Médicas

Departamento
Urgência e
Cuidados Intensivos

Departamento da
Mulher e Criança

Departamento de Cirurgia
e Especialidades
Cirúrgicas

Meios	
  
Complementares	
  de	
  
Diagnóstico	
  e	
  
Terapêutica

Apoio	
  
Assistencial

Figura 9 – Organograma do Hospital de Cascais (Adaptado de MQA, 2011)

O Modelo de gestão de resíduos do Hospital de Cascais é suportado pelo Serviço de
Instalações e Equipamentos (SIE). Este serviço, de acordo com o organograma
apresentado, reporta directamente ao Conselho de Administração.
O SIE é responsável por:
assegurar o modelo existente desde o processo de triagem, acondicionamento,
transporte interno e envio para tratamento final;
registar as quantidades de resíduos hospitalares produzidos;
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assegurar a operacionalização do Plano de Emergência e Catástrofe Interna,
através de simulacros, instruções de trabalho que definem o modo de actuar
em cenários de emergência;
registar várias variáveis de cálculo, nomeadamente, quantidades de resíduos
hospitalares produzidos, consumo de água, consumo de energia eléctrica,
consumo de gasóleo e custos de gestão de resíduos hospitalares;
levantar as necessidades de formação dos colaboradores que executam o
transporte e acondicionamento interno de resíduos;
levantar as necessidades de contentores para a deposição de resíduos.
A medição e monitorização dos ID’s é da responsabilidade da Direcção de Qualidade
e Ambiente que anualmente, na reunião da Revisão pela gestão, analisa os
Indicadores definidos e avalia a necessidade de definir novos indicadores.
Por questões logísticas, de gestão, de contratualização ou exploração, existem alguns
resíduos que são encaminhados para outros serviços que não o SIE.
Esta situação verifica-se para os resíduos de pilhas e acumuladores, bem como para
os resíduos de toners e tinteiros cujo local de entrega é o Serviço de
Aprovisionamento. Todos os colaboradores podem efectuar a aquisição deste tipo de
consumíveis contra entrega do respectivo resíduo. Analogamente os resíduos
eléctricos e electrónicos são entregues no Serviço de Sistemas de Tecnologias e
Informação.
Os resíduos orgânicos resultantes do processamento de comida na cantina e bares
existentes nas instalações do Hospital de Cascais são da responsabilidade da
empresa que explora o espaço em regime de “outsorcing”. Esta empresa é
responsável pelo encaminhamento dos resíduos produzidos desde os locais de
processamento de comida até ao Parque Exterior de Resíduos.
Os

resíduos

produzidos

referentes

a

óleos

alimentares

são

da

exclusiva

responsabilidade da empresa que detém o contrato. Esta responsabilidade na gestão
deste resíduo vai desde o acondicionamento em jerricanes, devidamente identificados
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e colocadas numa bacia de retenção, até ao encaminhamento para tratamento através
de um gestor de resíduos devidamente licenciado.
Apesar da responsabilidade da Gestão de Resíduos estar adstrita ao SIE, o Modelo de
gestão de resíduos do Hospital é transversal a toda a organização. A Tabela 20
identifica as responsabilidades, no que concerne à gestão de resíduos, de toda a
estrutura organizativa.
Tabela 20 – Responsabilidades dos todos os intervenientes na gestão de resíduos hospitalares do
Hospital de Cascais (Manual prático dos resíduos hospitalares, 2011)
Departamento/ Serviço

Responsabilidades
Homologar,

Conselho de Administração

supervisionar,

fazer

cumprir

e

garantir

os

meios

necessários e adequados ao escrupuloso cumprimento das normas e
legislação em vigor sobre resíduos hospitalares.
Coordenar a assistência prestada aos utentes no âmbito dos cuidados

Direcção Clínica

médicos, relativamente às normas e legislação em vigor, propondo se
achar conveniente, alterações à correcta gestão dos resíduos
hospitalares.
Coordenar a assistência prestada aos utentes no âmbito dos cuidados
de enfermagem e das actividades dos auxiliares de acção médica,

Direcção de Enfermagem

devendo zelar pelo cumprimento da correcta gestão dos resíduos
hospitalares, propondo se achar conveniente, alterações, no sentido de
uma melhor gestão.
Colaborar na apreciação das normas legais relativas a todas as fases

Comissão de Controlo e Infecção

do processo de gestão de resíduos hospitalares, propondo alterações.
Participar nas auditorias e colaborar na elaboração de relatórios finais.
Garantir o cumprimento das normas no seu serviço, identificando e

Directores de Departamento

comunicando à Direcção Clínica e de Enfermagem as situações que
requeiram alterações.
Garantir o cumprimento das normas no âmbito dos cuidados de
enfermagem e das actividades dos Assistentes Operacionais. Identificar

Coordenador/ Responsável

e comunicar ao Director do Serviço e à Direcção de Enfermagem as
situações que requeiram alterações no âmbito dos cuidados de
enfermagem, bem como identificar as necessidades de formação dos
profissionais envolvidos.
Colaborar, propor e definir políticas tendo em vista uma correcta

Serviço de Farmácia

utilização dos produtos desinfectantes utilizados para a gestão de
resíduos do HPP – Hospital de Cascais.
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Departamento/ Serviço
Serviço de Aprovisionamento
Serviço de Instalações e
Equipamentos

Responsabilidades
Fornecer atempadamente os materiais e equipamentos necessários ao
cumprimento das Normas de Procedimento (NP).
Garantir a existência nos serviços de condições para a correcta
descontaminação de material e equipamentos, mantendo estes em
bom estado de conservação.
Cumprir as normas relativas à triagem de resíduos.
Colaborar em cada departamento na supervisão do cumprimento da

Técnicos de Saúde

NP.
Informar sempre que necessário o Departamento de Qualidade e
Ambiente sobre acidentes/ incidentes.
Cumprir a NP.

Assistentes Operacionais

Detectar e comunicar ao Coordenador/ Responsável as situações
anómalas encontradas.

Empresa contratada para o
transporte e eliminação dos
resíduos

Fornecer

atempadamente

contentores

adequados

ao

acondicionamento dos resíduos segundo os vários grupos.
Dar cumprimento da NP na fase de transporte, tratamento e destino
final dos resíduos hospitalares, de acordo com a Legislação Nacional.
Recolher os resíduos dos grupos I, II, III e IV, dos locais de produção

Empresa contratada para

das áreas clínicas, para a zona de sujos dos respectivos serviços e

prestação de serviços de

posteriormente para a central de Resíduos, excepto os dos grupo III e

limpeza

IV que é feito pelos Assistentes Operacionais, no local da produção até
ao de deposição temporária.

A recolha de resíduos no Hospital de Cascais é efectuada por uma empresa em
regime de “Outsorcing”. Esta empresa é responsável pelo transporte dos resíduos
desde cada piso até à Central de Resíduos, pesagem e respectivo registo de todos os
contentores e encaminhamento para os respectivos contentores.
Existem dois turnos de recolha de resíduos. A recolha é efectuada diariamente entre
as oito e as doze horas, primeiro turno, e as quinze e as vinte horas, segundo turno.
Caso se verifique uma produção excedente de resíduos, as equipas efectuarão
recolhas adicionais de modo a retirar os resíduos hospitalares dos respectivos
serviços.
Estão definidas, no Manual prático de resíduos hospitalares do Hospital de Cascais as
responsabilidades de todos os operacionais no Modelo de gestão de resíduos
hospitalares, conforme descrito na Tabela 21.
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Tabela 21 – Responsabilidades do pessoal adstrito à Central de resíduos (Manual prático dos resíduos
hospitalares, 2011)
Responsabilidades do pessoal da Central de Resíduos
1.

Verificar em todas as zonas de sujos, se os contentores estão devidamente fechados, identificados e se
respeitam todas as condições de higiene.
Inspeccionar diariamente, e de forma aleatória, o conteúdo dos sacos provenientes dos Serviços, de

2.

modo a alertar possíveis infracções. Esta acção deverá ser executada reunindo todas as condições de
segurança.

3.
4.
5.

Proceder à pesagem dos resíduos dentro dos próprios contentores, na balança existente na Central de
Resíduos, descontando a respectiva tara estabelecida para todos os grupos (- 3,4 kg).
Registar a pesagem nos respectivos impressos.
Armazenar os resíduos dos grupos III e IV nas respectivas salas. Encaminhar os resíduos do grupo I e II
para os respectivos contentores camarários existentes no Parque Exterior de Resíduos.
Armazenar na sala de resíduos líquidos, os Resíduos Líquidos de Risco Químico e Biológico

6.

provenientes dos laboratórios. Estes resíduos devem estar devidamente etiquetados com a identificação
do Serviço produtor e devem ser colocados na bacia de retenção existente.
Colocar os resíduos recicláveis, nomeadamente vidro, papel/cartão, plástico e metal nos respectivos

7.

ecopontos disponíveis no Parque Exterior de Resíduos. Para os resíduos de papel/cartão e plástico
estão disponíveis dois compactadores.

8.
9.
10.
11.
12.

Colocar os resíduos de madeira, nomeadamente paletes a granel no Parque Exterior de Resíduos.
Proceder à limpeza, sempre que necessário, dos contentores na respectiva sala de lavagem e carrinhos
existente na Central de Resíduos.
Utilizar todos os equipamentos de protecção individual, nomeadamente calçado de segurança, luvas,
fato e óculos de protecção para diminuir a possibilidade de contacto com materiais contaminados.
Manter a Central de Resíduos em bom estado de limpeza e conservação.
Informar o Gestor de Resíduos de qualquer tipo de situação anormal que surja no processo de
inspecção aleatória aos sacos.

13.

Estar presente na operação de entrega dos resíduos hospitalares aos gestores de resíduos.

14.

Utilizar única e exclusivamente o elevador número quatro, destinado à recolha de resíduos.

15.

Cumprir todas as normas criadas pela Comissão de Controlo e Infecção (CCI).

Estabelecidas as responsabilidades de todos os colaboradores adstritos à Central de
Resíduos, estão ainda definidas as Competências do Chefe de Turno da Central de
Resíduos assim como dos operadores, conforme disposto na Tabela 22.
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.Tabela 22 – Competências do pessoal adstrito à Central de resíduos (Manual prático dos resíduos
hospitalares, 2011)
Competências
Manter em bom estado de limpeza e desinfecção toda a Central de resíduos, bem como o
Parque Exterior de Resíduos.
Proceder à pesagem unitária de todos os contentores de resíduos provenientes da recolha
interna e efectuar o devido registo.
Auxiliar os operadores na armazenagem dos resíduos do grupo III e IV.
Chefe de Turno

Preencher todos os mapas distribuídos à Central de resíduos.
Coordenar e gerir os funcionários do turno, dando-lhes todo o apoio necessário.
Responder perante o SIE sobre o funcionamento da Central de resíduos.
Estabelecer contactos directos com a CCI para esclarecimentos solicitados pelos Serviços.
Evitar a passagem de terceiros e estranhos pela Central de resíduos.
Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos aprovados para a Central de resíduos.
Verificar o estado de conservação e de higienização de todos os contentores. Verificar se os
contentores estão devidamente identificados com o Serviço a que se destinam.
Proceder ao transporte e colocação dos contentores nos locais definidos.
Recolher os contentores com os resíduos devidamente acondicionados.
Manusear exclusivamente os sacos transparentes com os resíduos recicláveis. Todos os
sacos que estejam fora dos respectivos contentores não devem ser manuseados.

Operadores

Verificar visualmente, se os contentores abertos contêm unicamente sacos com a cor em
consonância com o tipo de resíduo a depositar. Verificar se todos os sacos que estão visíveis
estão devidamente selados pelo método de cinta unidireccional.
Comunicar qualquer tipo de anomalia ao Chefe de Turno, assim como em dias úteis das nove
horas às dezassete horas, comunicar ao SIE, ou na sua ausência à CCI.
Registar qualquer situação no “ Relatório de Ocorrências” e encaminhar para o SIE.
Encaminhar todos os resíduos recolhidos para a Central de Resíduos, de modo a proceder à
respectiva pesagem e depositá-los nos respectivos locais de armazenamento.
Cumprir todas as Normas de higiene existentes, nomeadamente, retirar as luvas de protecção
utilizadas na recolha dos contentores para não existir contacto directo com portas, botões do

Operadores

elevador.
Manter todas as áreas comuns desimpedidas de contentores.
Garantir a disponibilização em todos os serviços de contentores adequados.

O Modelo de gestão de resíduos do Hospital de Cascais prevê em primeiro lugar a
triagem dos resíduos no local de produção.
A triagem de resíduos dentro das instalações do Hospital de Cascais é da exclusiva
responsabilidade de todos os profissionais. São separados os resíduos do grupo I, II,
III e IV. Dentro do grupo I e II são ainda triados os resíduos de papel e cartão, resíduos
64

Proposta de Gestão de Resíduos Hospitalares
- Caso de estudo do Hospital de Cascais -

de embalagens (vidro, plástico, metal e madeira), resíduos de equipamento eléctrico e
electrónico, resíduos líquidos de risco químico e biológico (produtos químicos
rejeitados), resíduos orgânicos, toners e tinteiros, pilhas, acumuladores e baterias e
resíduos urbanos ou equiparados.
Dentro do grupo IV são ainda triados os resíduos líquidos de risco químico e biológico
provenientes do laboratório de Anatomia Patológica e da Imuno-hemoterapia.
O Manual prático de resíduos hospitalares do Hospital de Cascais define, de acordo
com a classificação do grupo de resíduos e a sua proveniência, o tipo de resíduo, tipo
de acondicionamento, contentor, saco plástico ou granel, destino e deposição final de
cada um dos quatro grupos de resíduos hospitalares.
O acondicionamento dos resíduos pode ser efectuado no local de produção, onde
estão disponíveis contentores ou então encaminhados para os respectivos serviços
responsáveis pela sua gestão e acondicionados nos devidos locais.
A Tabela 23 refere o tipo de acondicionamento, de acordo com a tipologia de resíduo.
Tabela 23 – Acondicionamento de resíduos
Resíduo

Acondicionamento

Cartão

Espalmado, dobrado e colocado junto do contentor de resíduos do grupo I e II

Papel

Saco de cor azul e colocado junto do contentor de resíduos do grupo I e II

Plástico

Saco transparente e colocado junto do contentor de resíduos do grupo I e II

Vidro

Saco transparente e colocado junto do contentor de resíduos do grupo I e II

Pilhas e acumuladores

Entregues no Armazém da Logística e colocados no pilhão

Baterias

Entregues no SIE

Equipamentos eléctricos

Entregues no Serviço de Tecnologias e Informática onde posteriormente são

e electrónicos

colocados numa sala de acesso restrito
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Resíduo

Acondicionamento
Entregues no Armazém da logística, onde existem contentores de cartão

Toners e tinteiros

apropriados para a deposição destes resíduos

Resíduos equiparados a
urbanos

Saco de cor preta em contentor próprio

Grupo III

Saco de cor branca e colocado em contentor de cor amarela

Grupo IV

Saco de cor vermelha e colocado em contentor de cor vermelha

Grupo IV – Cortantes e

Contentores imperfuráveis de cor amarela e posteriormente colocados em

perfurantes

contentores de cor vermelha

Líquidos

perigosos

de

risco químico e biológico

Bidões devidamente etiquetados com identificação do tipo de resíduo e data

Após efectuado o acondicionamento de resíduos, os contentores e/ ou sacos são
removidos dos serviços e armazenados temporariamente em salas apropriadas para
este efeito, designadas por Salas de sujos. No caso dos resíduos do grupo I e II, a
remoção dos resíduos para a Sala de sujos é efectuada pela equipa de limpeza, sendo
que, para os do grupo III e IV, a responsabilidade é dos Assistentes Operacionais.
O transporte interno dos resíduos, desde as Salas de sujos de cada um dos Serviços
até à Central de resíduos é efectuado por um circuito definido, existindo elevadores
apropriados para este transporte.
A recolha dos resíduos da Sala de sujos até à Central de resíduos é efectuada de
acordo com as necessidades de cada Serviço. A equipa de recolha é contactada,
procedendo à recolha e substituição dos contentores. Os contentores para os resíduos
são entregues em cada Serviço devidamente higienizados. Os resíduos são
acondicionados em carros de transporte também higienizados e encaminhados para a
Central de

Resíduos

dentro

de

contentores

de

fecho

hermético, única

e

exclusivamente utilizados com esta finalidade.
Os contentores removidos das Salas de sujos devem estar devidamente etiquetados
com a identificação do Serviço produtor, de modo a que, exista um registo de
produção diária de resíduos por Serviço.
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Os resíduos líquidos perigosos de risco químico e biológico são transportados para a
Central de Resíduos, para uma sala exclusiva para o seu armazenamento, colocados
sobre uma bacia de retenção, de modo a evitar, em caso de derrame, qualquer tipo de
contaminação. Os bidões são identificados com o tipo de resíduo, Serviço e respectiva
data de produção.
O acondicionamento dos resíduos orgânicos provenientes da Cozinha, do Refeitório e
dos Bares é da responsabilidade da empresa detentora do contrato de exploração da
actividade. Estes resíduos são acondicionados em contentores de cor castanha,
devidamente identificados como resíduos orgânicos e encaminhados para o Parque
Exterior de Resíduos. A responsabilidade de transporte e encaminhamento para
tratamento final adequado é do Hospital de Cascais.
A gestão dos óleos alimentares usados, provenientes da cozinha é da total
responsabilidade da empresa detentora do contrato de exploração da actividade. Os
bidões de óleos alimentares usados são acondicionados em bacias de retenção e
posteriormente encaminhados para um gestor de resíduos devidamente licenciado,
acompanhados da GAR – Modelo A. O Hospital de Cascais promove auditorias
internas regulares a todos os seus subcontratados permanentes que desenvolvem as
suas actividades nas instalações do Hospital, cujo objectivo é a verificação do grau de
cumprimento dos requisitos ambientais e das práticas comuns.
O Manual prático de resíduos hospitalares do Hospital de Cascais define que todos os
contentores que dão entrada na Central de Resíduos são pesados, numa balança
devidamente calibrada, sendo efectuado o respectivo registo diário. São registados em
impressos próprios, e com a identificação do serviço que advêm, os seguintes
resíduos:
Registo de pesagens de resíduos recicláveis (papel, cartão, vidro, plástico)
enviados ao exterior (Anexo A3);
Registo de pesagens de todos os resíduos líquidos perigosos (Anexo A4);
Registo de pesagens dos resíduos grupo I e grupo II (Anexo A5)
Registo de pesagens dos resíduos grupo III (Anexo A6);
Registo de pesagens dos resíduos grupo IV (Anexo A7).
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Os resíduos do grupo I e II, papel e cartão, plástico e metal, vidro, madeira e os
resíduos orgânicos são então encaminhados para o Parque de Resíduos exterior e
armazenados nos respectivos contentores. Posteriormente são removidos pela EMAC
– Empresa de Cascais, E.M., S.A., empresa contratada para a gestão dos resíduos do
grupo I e II, duas vezes por dia.
Os resíduos dos grupos III e IV são acondicionados em contentores próprios fechados,
em salas próprias e transportadas por uma empresa contratada pelo Hospital de
Cascais em regime de “outsorcing”. A periodicidade de recolha é de duas vezes por
dia.
De modo a evitar qualquer tipo de infecção, todos os sacos devem ser carregados
pela parte superior do saco, evitando possíveis contactos com qualquer parte do
corpo.
Na Tabela 24 é apresentado o acondicionamento dos resíduos no Parque de
Resíduos exterior bem como, as respectivas capacidades e periodicidade de recolha
pelas entidades gestoras.
Tabela 24 – Acondicionamento de resíduos no Parque de resíduos exterior
Tipo de resíduo

Acondicionamento

Papel e cartão

Compactador

Plástico e metal

Compactador e
Ecoponto Amarelo

Vidro

Ecoponto Verde

Madeira

Granel

Resíduos Grupo I e
Grupo II
Resíduos orgânicos

Periodicidade
de recolha

Sempre que
solicitado

Capacidade
2,5 m

3

2,5 m

3

2,5 m

3

---

Contentor camarário preto

Duas vezes dia

1 100 l

Contentor camarário castanho

Duas vezes dia

1 100 l

Cumpridos todos os procedimentos e instruções de trabalho existentes, os resíduos
são transportados e enviados para tratamento final, de acordo com o grupo de
resíduos.
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Conforme descrito na Tabela 25 os resíduos do grupo I e II são transportados pela
EMAC e enviados para o aterro de resíduos não perigosos de Trajouce.
Os resíduos recicláveis, nomeadamente o papel e cartão, plástico, metal e vidro são
enviados para a Estação de Triagem em Trajouce onde são submetidos a uma
separação mais criteriosa sendo posteriormente encaminhados para empresas
recicladoras.
Os resíduos referentes ao grupo III são transportados pela SUCH – Serviço de
Utilização Comum dos Hospitais e enviados para a AMBIMED – Gestão Ambiental,
Lda. operador de gestão devidamente licenciado (Anexo A10), para a Unidade de
Tratamento por Autoclavagem. Após o tratamento por autoclavagem são enviados
para o aterro de resíduos não perigosos explorado pela CITRI – Centro Integrado de
Tratamento de Resíduos Industriais, S.A. (Anexo A11).
Tabela 25 – Transportador e Destinatário final dos resíduos do grupo I, II, III e IV
Tipo de resíduo

Transportador

Grupo I e Grupo II

EMAC

Grupo I e Grupo II –
papel/cartão,
plástico, metal e

Aterro de resíduos não perigosos de
Trajouce
Estação de Triagem em Trajouce e

EMAC

posterior envio para as empresas
recicladoras

vidro
Grupo III

Destinatário final

SUCH

Unidade de Tratamento por autoclavagem
da AMBIMED
Central de Incineração de Resíduos

Grupo IV

SUCH

Hospitalares do Parque de Saúde de
Lisboa

Caso se verifique o derrame de produtos químicos, existem instruções de trabalho, de
acordo com a perigosidade, disponíveis a todos os colaboradores do Hospital de
Cascais, bem como, aos colaboradores de empresas de “Outsorcing” com indicações
de actuação, nomeadamente de acondicionamento (Tabela 26) e encaminhamento
correcto dos resíduos gerados.
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Tabela 26 – Acondicionamento de resíduos provenientes de derrames
Tipo de resíduo

Resíduos gerados

Acondicionamento

Resíduos Líquidos de Risco
Químico e Biológico,
absorventes utilizados e

Jerricane e acondicionados sob

Grupo IV

bacia de retenção

equipamento de protecção
individual utilizado

5.3

Estimativa de produção de resíduos

O Hospital de Cascais foi alvo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), de acordo com a
legislação em vigor.
De acordo com o EIA do Hospital de Cascais, a produção de resíduos hospitalares,
num horizonte de oito anos é apresentada na Tabela 27.
Tabela 27 - Estimativa da produção de resíduos para o Hospital de Cascais (Adaptado do Estudo de
Impacte Ambiental do Hospital de Cascais, 2008)
Período

5.4

Total de resíduos produzidos
-1

Total de resíduos produzidos
-1

do grupo I e II (kg ano )

do grupo III e IV (kg ano )

2010

351 971

106 544

2011

350 801

106 190

2012

349 996

105 947

2013

348 768

105 575

2014

349 055

105 662

2015

350 858

106 207

2016

353 932

107 138

2017

354 535

107 321

Produção actual de resíduos

Na Tabela 28 são apresentadas as quantidades de resíduos produzidos no Hospital de
Cascais, entre 22 de Fevereiro e 31 de Dezembro de 2010. As quantidades
apresentadas referem-se aos resíduos colocados nos contentores do grupo I, II, III e
IV.
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A quantidade de resíduos produzidos do grupo I e II são valores estimados pela
EMAC, dado que até ao final de 2010, o Hospital de Cascais não procedia à sua
pesagem. Os valores indicados foram declarados no MIRR referente a 2010.
Tabela 28 – Produção de resíduos referentes ao ano de 2010, por grupo de resíduos hospitalares
Grupo de resíduo hospitalar

Quantidade de resíduos
produzidos (kg)

Resíduos grupo I e II

517 000

Resíduos grupo III

141 934

Resíduos grupo IV

11 687

Os resíduos recicláveis referentes ao grupo I e II, nomeadamente papel e cartão,
plástico, metal, vidro, assim como os resíduos orgânicos são quantificados
separadamente e não estão reflectidos na Tabela 29. As respectivas quantidades
resultam igualmente de uma estimativa de produção enviada pela EMAC.
Tabela 29 – Quantidade de resíduos recicláveis produzidos em 2010
Resíduos grupo I e II

Quantidade de resíduos
produzidos (kg)

Papel e cartão

80 640

Plástico

9 984

Metal

2 496

Vidro

6 300

Resíduos orgânicos

97 830

Analogamente os resíduos líquidos de risco químico e biológico, pertencentes ao
grupo III, são alvo de pesagem e de registo próprio (Tabela 30).
Tabela 30 - Quantidade de resíduos líquidos de risco químico e biológico produzidos em 2010
Resíduos grupo III
Resíduos Líquidos de Risco Químico e
Biológico

Quantidade de resíduos
produzidos (kg)
2 106
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Existem ainda os resíduos de produtos químicos, nomeadamente ácidos, corantes,
xilol, formol, álcoois e diamonobenzidina provenientes dos laboratórios de Anatomia
Patológica e da Imuno-hemoterapia, alvo de pesagem e registo em impresso próprio,
de acordo com a Tabela 31.
Tabela 31 – Quantidade de resíduos de produtos químicos provenientes dos laboratórios produzidos em
2010
Resíduos líquidos de risco

Quantidade de resíduos

químico

produzidos (kg)

Ácidos

24

Corantes

352

Formol

1 084

Álcoois

1 388

Diamonobenzidina

38

Xilol

269

Na Figura 10 apresenta-se a quantidade de resíduos produzidos entre 22 de Fevereiro
e 31 de Dezembro no Hospital de Cascais e declarados no MIRR referente a 2010.
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Produção	
  Total
de	
  Resíduos	
  	
  2010	
  (kg)
Resíduos	
  Grupo	
  I	
  e	
  II
Resíduos	
  Grupo	
  III
59%

Resíduos	
  Grupo	
  IV
16%

11%

Resíduos	
  de	
  vidro

9%
2%

<1%

1%
<1%
<1%

1%

Resíduos	
  de	
  papel/	
  cartão

Resíduos	
  de	
  plástico
Resíduos	
  de	
  metal
Resíduos	
  líquidos	
  perigosos	
  de
risco	
  químico	
  e	
  biológico
Resíduos	
  orgânicos
Resíduos	
  de	
  reagentes
provenientes	
  do	
  laboratório

Figura 10 – Produção total de resíduos produzidos entre 22 de Fevereiro e 31 de Dezembro de 2010

Em Dezembro de 2010, o Hospital de Cascais iniciou o seu processo de
implementação de um SGA de acordo com o referencial ISO 14001.
A implementação do SGA levou à definição de vários indicadores de desempenho,
nomeadamente no domínio dos resíduos. Deste modo foram criados procedimentos e
instruções de trabalho com o objectivo de melhorar a performance do Hospital.
Foi então definido internamente que todos os resíduos seriam alvo de pesagem e
respectivo registo.
Na
Tabela 32 são apresentadas as quantidades de resíduos produzidos, em kg, entre 01
de Janeiro de 2011 e 31 de Julho de 2011, por grupo de resíduos hospitalares. A
quantidade de resíduos apresentada, referente aos grupos I e II, não tem em
consideração os resíduos de papel/cartão, plástico, metal, vidro e resíduos orgânicos.
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Tabela 32 – Quantidade de resíduos hospitalares produzidos entre 01 de Janeiro e 31 de Julho de 2011
Quantidade de
resíduos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Resíduos grupo I e II

44 045

37 938

43 305

44 279

48 275

46 482

47 710

Resíduos grupo III

14 972

13 634

14 358

15 260

16 198

14 451

20 586

Resíduos grupo IV

1 464

993

1 223

1501

1 390

1 523

1 545

produzidos (kg)

Quantidade	
  de	
  resíduos	
  (kg)	
  produzidos	
  
entre	
  01	
  de	
  Janeiro	
  e	
  31	
  de	
  Julho	
  de	
  2011	
  
2%
Quantidade	
  de	
  Resíduos
Grupo	
  I	
  e	
  II

26%

Resíduos	
  Grupo	
  III
72%
Resíduos	
  Grupo	
  IV

Figura 11 – Quantidade de resíduos hospitalares produzidos, em kg, entre Janeiro e Julho de 2011

De acordo com a Figura 11, em termos percentuais, verifica-se que a maior produção
de resíduos refere-se ao grupo I e II. Estes resíduos provêm de todos os serviços
excepto o bloco operatório onde todos os resíduos produzidos são classificados como
grupo III e grupo IV.
Seguidamente é apresentada uma comparação entre a produção de resíduos do
grupo III em 2010 e 2011, entre Março e Julho, conforme descrito na Figura 12. Da
análise do gráfico, verifica-se que a produção de resíduos do grupo III aumentou em
Março e Abril de 2011, face aos meses homólogos em 2010. Este aumento, apesar de
pouco significativo poderá ter origem no aumento do n.º de utentes que afluíram ao
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Hospital de Cascais ou ao aumento na eficácia de separação dos resíduos do grupo
III, isto é, resíduos que apesar de recaírem na classificação do grupo III eram
colocados nos contentores destinados aos resíduos do grupo IV. Verifica-se ainda que
nos meses de Maio e Junho, a percentagem de resíduos em 2011 é inferior à
registada no ano anterior, sendo que no mês de Julho, a produção em 2011 é
novamente superior.
Produção	
  de	
  resíduos	
  Grupo	
  III	
  em	
  2010	
  e	
  2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Grupo	
  III	
  -‐	
  2010
Grupo	
  III	
  -‐	
  2011

17% 18%

18% 19%

22% 20%

23% 18%

21% 25%

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Figura 12 – Comparação da produção de resíduos hospitalares do grupo III entre Março e Julho de 2010
e 2011

Quando comparada a percentagem de produção de resíduos do grupo IV, entre Março
e Julho, verifica-se da análise da Figura 13, que em 2011 a taxa percentual é inferior a
2010, excepto no mês de Julho em que a produção é igual.
Com a implementação do SGA, e dado que um dos aspectos significativos do Hospital
de Cascais são os resíduos hospitalares, foram criadas e distribuídas por todas os
colaboradores, instruções de trabalho com regras de separação de resíduos por
grupo, tendo ainda sido complementado com formação na área da Gestão de
Resíduos a vários intervenientes com um papel crucial no Modelo de gestão de
resíduos do Hospital de Cascais.
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Produção	
  de	
  resíduos	
  Grupo	
  IV	
  em	
  2010	
  e	
  2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Grupo	
  IV	
  -‐	
  2010
Grupo	
  IV	
  -‐	
  2011

23% 17%

22% 21%

31% 19%

24% 21%

22% 22%

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Figura 13 – Comparação da produção de resíduos hospitalares do grupo IV entre Março e Julho de 2010
e 2011

Não são apresentadas comparações entre a produção de resíduos do grupo I e do
grupo II entre 2010 e 2011, dado que, e como anteriormente referido, os valores
referentes ao ano de 2010 são valores estimados.
Na Tabela 33 são apresentadas as quantidades de resíduos recicláveis produzidos
entre Janeiro e Julho de 2011, nomeadamente de papel/cartão, vidro e plástico.
Tabela 33 – Produção de resíduos recicláveis produzidos, em kg, em 2011
Quantidade de
resíduos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

4 460

4 920

3 880

6 160

4 200

4 860

3 100

236

398

941

440

660

336

454

1 320

1 280

1 240

1 660

1 420

2 020

1 000

produzidos (kg)
Resíduos de papel/
cartão
Resíduos de vidro
Resíduos de plástico/
metal

5.5

Custos de gestão de resíduos

Para além da diminuição dos impactes ambientais associados à gestão de resíduos
hospitalares, compromisso assumido na Politica da Qualidade e Ambiente do Hospital
de Cascais, os custos inerentes a esta gestão são de facto, um dos factores que
incrementam a constante melhoria no Modelo de gestão de resíduos existente.
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Na Tabela 34 são apresentados os custos associados à recolha e tratamento dos
resíduos, em vigor entre o Hospital de Cascais e a SUCH, empresa responsável pela
recolha e tratamento dos resíduos hospitalares perigosos e dos resíduos provenientes
dos laboratórios.
Tabela 34 – Preço referente à recolha e tratamento de resíduos em 2011
Tipo de resíduo

Unidade

Preço unitário
sem I.V.A (€)

Recolha e Tratamento dos Resíduos do grupo III

kg

0,502

Recolha e Tratamento dos Resíduos do grupo IV

kg

0,800

Tratamento do formol

kg

0,943

Tratamento do xilol

kg

0,943

Tratamento do álcool

kg

0,943

Tratamento de corantes

kg

1,056

Tratamento de soluções/ Sais de metais pesado

kg

4,941

Tratamento de ácidos

kg

1,056

Tratamento de diamonobenzidina

kg

2,050

kg

0,923

Tratamento de resíduos líquidos de risco químico e
biológico

(1)

Os preços indicados, nomeadamente para os resíduos do grupo III e IV não incluem a taxa de gestão de resíduos, de
acordo com a legislação em vigor.
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10.000	
  €
9.000	
  €
8.000	
  €
7.000	
  €
6.000	
  €
5.000	
  €
4.000	
  €
3.000	
  €
2.000	
  €
1.000	
  €
0	
  €

Custos	
  associados	
  à	
  produção	
  dos	
  resíduos	
  do	
  
Grupo	
  III	
  2010	
  e	
  Grupo	
  III	
  2011
Grupo	
  III	
  -‐	
  2010
Grupo	
  III	
  -‐	
  2011
10.334 €

5.803 €

MAR

8.131 €

7.661 €

7.208 €

9.880 €

ABR

7.698 €

MAI

7.254 €

7.961 €

7.223 €

JUN

JUL

Figura 14 – Comparação dos custos associados ao envio para tratamento dos resíduos do grupo III em
2010 e 2011

2.000	
  €
1.800	
  €
1.600	
  €
1.400	
  €
1.200	
  €
1.000	
  €
800	
  €
600	
  €
400	
  €
200	
  €
0	
  €

Custos	
  associados	
  à	
  produção	
  dos	
  resíduos	
  do	
  
Grupo	
  IV	
  2010	
  e	
  Grupo	
  IV	
  2011
Grupo	
  IV	
  -‐	
  2010
Grupo	
  IV	
  -‐	
  2011

978 €
872 €

MAR

1.201 €

806 €

ABR

1.112 €
1.166 €

MAI

1.236 €

1.218 €

877 €

JUN

823 €

JUL

Figura 15 - Comparação dos custos associados ao envio para tratamento dos resíduos do grupo IV em
2010 e 2011

Actualmente, por questões logísticas e apesar de terem sido criados impressos para
registos das quantidades produzidas de resíduos do grupo I e II, o Hospital de Cascais
não efectua as pesagens dos contentores de resíduos destes grupos. No final do ano,
a empresa responsável pela gestão dos resíduos do grupo I e II, EMAC, envia as
quantidades anuais para preenchimento do MIRR.
Deste modo não é possível apresentar os custos inerentes ao envio para tratamento
final destes grupos de resíduos em 2011.
Este facto comprova que a falta de medição das quantidades produzidas não permite
identificar possíveis desvios, de modo a actuar em tempo útil.
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5.6

Indicadores de desempenho

Com a implementação do SGA, o Hospital de Cascais iniciou a medição e
monitorização de alguns ID’s. Na área da gestão de resíduos o único ID definido
refere-se à produção de resíduos hospitalares (grupo I, II, III, IV e recicláveis) por
cama.
Seguidamente são aplicados os Indicadores de desempenho definidos na proposta de
Guia metodológico ao Hospital de Cascais.

Os IDO’s são apresentados na Tabela 35. Os dados referentes à quantidade de
resíduos produzidos do grupo I e II de Julho de 2011 ainda não foram disponibilizados
pela EMAC, pelo que não foram apresentados.
Os IDO’s, “Produção de resíduos hospitalares/ cirurgia” e “Produção de resíduos
hospitalares/ consulta externa”, também não foram apresentados para Maio, Junho e
Julho dado que só foram disponibilizados o número de cirurgias e o número de
consultas externas ocorridas entre Janeiro e Abril de 2011.
Tabela 35 - Indicadores de Desempenho Operacionais
Indicador de desempenho
Produção de resíduos hospitalares do
grupo I e II/ cama
Produção de resíduos hospitalares do
grupo III/ cama
Produção de resíduos hospitalares do
grupo IV/ cama
Produção de resíduos hospitalares de
papel/cartão, plástico e metal/ cama
Produção de resíduos hospitalares/ cama
Produção

de

resíduos

hospitalares/

de

resíduos

hospitalares/

cirurgia
Produção

consulta externa

Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

kg cama

-1

118

102

116

119

129

125

N.D.

kg cama

-1

40

37

38

41

43

39

55

kg cama

-1

4

3

3

4

4

4

4

kg cama

-1

16

18

16

22

17

19

23

kg cama

-1

162

141

158

164

177

167

N.D.

52

N.D.

N.D.

N.D.

4

N.D

N.D.

N.D.

kg cirurgia
kg

-1

consulta

externa

-1

N.D. – Não disponível
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Relativamente aos IDG’s, actualmente o Hospital de Cascais não dispõe de nenhum
registo do n.º de contentores recolhidos não sendo possível apresentar os Indicadores
de Desempenho referentes à recolha de contentores/ colaborador ou à recolha de
contentores/área.
Durante o ano de 2011 foram dadas várias formações na área do ambiente. Contudo o
Hospital de Cascais não dispõe de um registo que permita identificar as formações na
área específica da Gestão de Resíduos. Deste modo os IDE’s também não são
apresentados.
Na Tabela 36 são apresentadores os IDE’s, não tendo sendo apresentados os custos
de gestão dos resíduos hospitalares do grupo I e II. Como não são pesados os
contentores do grupo I e II, não existindo deste modo registos associados.
Tabela 36 - Indicadores de Desempenho Económicos
Indicador de desempenho

Unidade

Custo de gestão de resíduos hospitalares

euros mês

do grupo III/ cama

cama

Custo de gestão de resíduos hospitalares

euros mês

do grupo IV/ cama

cama

Custo de gestão de resíduos hospitalares

euros mês

do grupo I e II/ cama

5.7

cama

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

20

18

19

21

22

19

28

3

2

3

3

3

3

3

-1

-1
-1

-1
-1

-1

N.D.

Análise Crítica

Da análise do Modelo existente no Hospital de Cascais e da proposta do Guia
metodológico apresentada, constatam-se grandes diferenças.
A gestão de resíduos no Hospital de Cascais é da responsabilidade de um Serviço que
não está hierarquicamente ligado à Direcção da Qualidade e Ambiente existindo perda
de informação no modelo.
Se o SIE é responsável pela parte operacional a Direcção da Qualidade e Ambiente é
responsável pelos ID’s, não existindo um canal adequado de comunicação dos
resultados decorrentes da avaliação dos Indicadores.
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Outra questão é a da centralização da gestão de resíduos. Como anteriormente
mencionado, existem alguns resíduos, como os resíduos eléctricos e electrónicos, os
toners, etc…, que são geridos por Serviços que não o SIE, não existindo comunicação
das quantidades destes tipos de resíduos entre Serviços.
No Manual prático de resíduos hospitalares do Hospital de Cascais estão definidas as
responsabilidades e as competências de todos os colaboradores no Modelo de gestão
de resíduos, mas existem funções importantíssimas que não estão definidas, como por
exemplo, quem define os indicadores e os respectivos ciclos de avaliação, quem
analisa os custos inerentes à gestão de resíduos.
A falta de clarificação na definição deste tipo de funções leva, por exemplo, a desvios
nos ciclos de avaliação definidos para os Indicadores, nomeadamente a falta de
comunicação das variáveis de cálculo definidas implica que os ciclos de avaliação não
são cumpridos.
A criação de um Grupo de trabalho, conforme proposto no Guia metodológico, com a
respectiva hierarquia, seria um bom instrumento para colmatar as falhas identificadas.
O facto de existirem reuniões periódicas do Grupo de trabalho permitiria o
desenvolvimento de linhas estratégias para melhorar todas as falhas identificadas.
Relativamente às competências e formação dos colaboradores adstritos à gestão de
resíduos e, dado que no Hospital de Cascais estes colaboradores pertencem a uma
empresa externa, não são cumpridas as competências previamente definidas. Dada a
rotatividade dos colaboradores nesta área, a formação prende-se com a comunicação
do Manual prático de resíduos hospitalares.
No que se refere ao registo de produção de resíduos, actualmente e apesar de
existirem vários impressos para o registo das quantidades produzidas por serviço,
como proposto no Guia metodológico, só são registadas as quantidades produzidas de
resíduos do grupo III, grupo IV e de resíduos líquidos de risco químico e biológico.
As quantidades de resíduos do grupo I e II, incluindo os resíduos recicláveis são
valores estimados enviados pela empresa que gere estes resíduos na unidade, e cuja
periodicidade de envio dos mesmos não está definida.
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Face ao exposto, existem alguns ID’s cujo ciclo de avaliação não é cumprido, não
permitindo actuar em tempo útil, face a por exemplo, aumentos na produção de
resíduos do grupo I e II.
Como anteriormente referido, a monitorização dos ID’s é efectuada por uma Direcção
diferente do serviço responsável pela gestão de resíduos, não se verificando a devida
análise de modo a actuar em tempo útil face a potenciais desvios. São apenas
medidos indicadores referentes à produção de resíduos hospitalares por cama.
Não são analisadas as causas de potenciais aumentos nas quantidades de resíduos
produzidos, os custos inerentes a estes aumentos, os custos com toda a gestão de
resíduos hospitalares (formação, recursos humanos, infra-estruturas e produções de
resíduos).
Para os cenários de emergência, o Hospital de Cascais dispõe de um Plano de
simulacros e de Instruções de trabalho adequadas ao tipo de risco do resíduo, químico
e/ou biológico, que foram comunicadas a todos os colaboradores.
Após análise da implementação do Manual verifica-se que as auditorias não são
efectuadas de acordo com o previsto, não existindo uma periodicidade definida para a
realização das auditorias, nem se encontram definidas as responsabilidades de
realização das mesmas.
Um Modelo de gestão de resíduos numa unidade hospitalar é uma ferramenta para a
adequada gestão de resíduos. A sistematização de todos os passos a cumprir, de
modo a assegurar uma adequada gestão estão propostos no Guia metodológico de
resíduos hospitalares, apresentado na presente dissertação.
O Guia para além de reunir os requisitos legais e as directrizes da OMS que estas
unidades têm de cumprir na matéria, apresenta algumas linhas de orientação para a
definição de ID’s que permitem, face ao ciclo de avaliação que cada unidade define,
avaliar um conjunto de variáveis que são cruciais num Modelo de Gestão de Resíduos.
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Propõe-se ao Hospital de Cascais a realização de uma auditoria ao seu Modelo actual,
adequação do seu Modelo ao Guia metodológico e posteriormente, após definida uma
escala temporal, a realização de uma nova auditoria ao Modelo.
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6 Conclusão e Trabalhos futuros
Numa primeira fase este estudo teve como objectivo a análise da aplicação de um
Modelo de produção de resíduos hospitalares no Hospital de Cascais. Face aos
constrangimentos encontrados, nomeadamente a falta de registos de produções
mensais de cada tipologia de resíduo, de registos por Serviço produtor e na existência
de um histórico consistente que permitisse comparar na mesma escala temporal a
produção de resíduos, foi alterado o objectivo.
Com efeito conclui-se que seria muito importante, tendo em vista as falhas detectadas
no Hospital de Cascais desenvolver um Guia metodológico de resíduos hospitalares
com linhas de orientação para que todas as unidades de prestação de cuidados de
saúde pudessem recorrer, para implementar ou melhorar o seu próprio Modelo.
Este Guia metodológico é uma ferramenta muito importante porque permite às
unidades de prestação de cuidados de saúde avaliar a eficácia e eficiência do seu
Modelo de gestão de resíduos, nomeadamente:
o grau de envolvimento dos colaboradores desde a gestão de topo, equipa
médica e colaboradores de serviços de apoio;
a comunicação ascendente e descendente na hierarquia da unidade, no que
se refere a gestão de resíduos hospitalares;
o grau de formação de todos os colaboradores em gestão de resíduos;
as práticas existentes na unidade, nomeadamente a triagem, o tipo de
acondicionamento, o transporte e tratamento final, questões essenciais para
minimizar os riscos ambientais e de saúde pública;
o resultado das auditorias operacionais periódicas, avaliando as falhas e a
eficácia das acções correctivas e preventivas;
o registo das quantidades de resíduos produzidos por grupo e por cada
Serviço, detectando produções anómalas por Serviço;
os custos afectos à gestão de resíduos hospitalares quer referentes à
produção de resíduos quer ao pessoal afecto à recolha, transporte e
armazenamento interno;
os recursos disponíveis para a gestão de resíduos, quer a nível de recursos
humanos, quer de infra-estruturas;
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análise e comparação com outras unidades de prestação de cuidados de
saúdes das quantidades produzidas, face ao número de camas, número de
utentes, tipo de serviços prestados aos utentes, consumos de água e de
energia eléctrica;
acções correctivas decorrentes de situação anómalas detectadas, de modo a
evitar a sua recorrência;
análise da evolução dos indicadores de desempenho ambiental definidos,
permitindo, em tempo útil, actuar na origem de possíveis desvios, evitando
impactes ambientais significativos e custos acrescidos para as estas unidades.
A criação deste Guia metodológico de resíduos hospitalares pretende colmatar este
tipo de falhas detectadas, nomeadamente a inexistência de um conjunto de ID’s que
permitam sistematizar toda a informação referente à gestão de resíduos hospitalares e
a sistematização de todo o Modelo de gestão de resíduos, através da constituição de
um Grupo de Trabalho responsável por analisar o Modelo de gestão na sua
globalidade e actuar de modo eficaz em todos os desvios verificados, constituindo uma
ferramenta para uma análise e optimização do Modelo de gestão de resíduos existente
nas unidades de prestação de cuidados de saúde, através de Indicadores de
desempenho operacionais, de gestão e económicos, com vista a uma análise
pormenorizada do circuito existente.
Numa perspectiva futura podem ainda ser aplicadas práticas de Benchmarking com
outras unidades hospitalares, no sentido de optimizar o Modelo de gestão de resíduos
existente e os custos inerentes que poderão ser referenciais para estudos futuros.
A elaboração de um inquérito que seria distribuído às unidades de prestação de
cuidados de saúde para a análise das práticas existentes, nomeadamente as definidas
no Guia metodológico apresentado, como por exemplo a existência de um
organograma no Modelo de gestão de resíduos, auditorias aos serviços e respectivas
periodicidades, registo de quantidades de resíduos produzidos por grupo, Indicadores
de Desempenho definidos e respectivos ciclos de avaliação, entre outros, seriam a
base para um tratamento e análise da gestão de resíduos hospitalares existente em
Portugal.
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Do tratamento do inquérito proposto seria elaborado um documento, a ser publicado
por exemplo pela DGS, que todas as unidades de prestação de cuidados de saúde
pudessem consultar no sentido de analisar e comparar com as suas próprias
unidades.
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8 Anexos
ANEXO A1
Modelo B – Guia de acompanhamento de resíduos hospitalares perigosos
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ANEXO A2
Modelo B – Guia de acompanhamento de resíduos hospitalares perigosos
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ANEXO A3
Registo de Pesagens de Resíduos Recicláveis (Papel, Cartão, Vidro, Plástico)
Enviados ao Exterior
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ANEXO A4
REGISTO DE PESAGENS DE TODOS OS RESIDUOS LIQUIDOS PERIGOSOS
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ANEXO A5
REGISTO DE PESAGENS DOS RESÍDUOS GRUPO I E GRUPO II
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ANEXO A6
REGISTO DE PESAGENS DOS RESÍDUOS GRUPO III
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ANEXO A7
REGISTO DE PESAGENS DOS RESÍDUOS GRUPO IV
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ANEXO A8
FOLHA DE AUDITORIA AOS PROCEDIMENTOS COM RESÍDUOS HOSPITALARES
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ANEXO A9
FOLHA DE AUDITORIA À RECOLHA INTERNA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES
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ANEXO A10
AUTORIZAÇÃO
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ANEXO A11
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
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