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Resumo 
 

A gestão de resíduos hospitalares requer cuidados especiais por parte dos profissionais de saúde, 

devido a sua natureza e diversidade e perigosidade, uma vez que estes estão em contacto direto com 

estes resíduos, devido as suas consequências através dos acidentes durante o manejo, ou mesmo 

quando são tratados com negligência. 

Em Cabo Verde, a poluição ambiental tem a principal preocupação nacional. Os resíduos e o modo 

com que têm sido “manejados” são alguns dos indícios desta situação problemática que afeta 

negativamente o ambiente e a saúde pública. O presente estudo teve como objectivo principal de 

analisar as práticas da gestão de resíduos hospitalares no hospital Dr. Agostinho Neto, em Cabo 

Verde, Cidade da Praia. A principal metodologia utilizada foi realização da vista ao hospital Dr. 

Agostinho Neto, observação direta, entrevistas aos funcionários e profissionais de saúde. Constatou-

se algumas lacunas na gestão dos resíduos hospitalares resultante da falta de formação e escassez 

dos recursos económicos verificam-se a inexistência da informação sobre as quantidades de resíduos 

hospitalares produzidos e o tratamento resíduos perigosos pelo incinerador sem controlo de emissões 

de gases.  

A partir dos resultados obtidos, são apresentadas propostas de melhorias, recomendações e uma 

linha de pesquisas futuras.  

 
 
 
Palavras chave: Armazenamento intermédio de RH; Cidade da Praia, Cabo Verde, Gestão de 
Resíduos hospitalares; Incineração. 
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ABSTRACT 

 
The management of hospital wastes requires special care by health professionals, due to their nature, 

diversity, and danger, since they are in direct contact with these wastes, due to their consequences 

through accidents during handling, or even when they are treated with negligence. 

In Cape Verde, the environmental pollution has the main national concern. Waste and the way it has 

been "managed" are some of the indications of this problematic situation that negatively affects the 

environment and public health. The current study had as main objective to analyze the practices of 

hospital wastes management at the Dr. Agostinho Neto hospital, in Cape Verde, Cidade da Praia. The 

main methodology used was to perform the visit to the Dr. Agostinho Neto hospital, direct observation, 

interviews to the employees and health professionals. There were some shortcomings in the 

management of hospital wastes resulting from lack of training and lack of economic resources. The 

lack of information on the quantities of hospital wastes produced and the treatment of hazardous 

wastes by the incinerator without control of the emission of gases were also noted. 

From the results obtained, proposals for improvements, recommendations and a line of future 

research are presented. 

 

 

Key words: Intermediate storage of HR; City of Praia, Cape Verde, Hospital Wastes Management; 

Incineration. 
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Simbologia e Notações 
Sigla                Significado 
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ASG.......................Ajunta do Serviço Geral 

CSCV.....................Carta Sanitária de Cabo Verde 

DGS.......................Direção Geral de Saúde 

DNS.......................Direção Nacional de Saúde 

EPA........................Environment Protection Agency 

EPI..........................Equipamento de Proteção Individual 

GQHS.....................Gabinete de Qualidade Humanização e Segurança 

HAN.........................Hospital Agostinho Neto 

LAC..........................Laboratório de Análise Clínico  

LER..........................Lista Europeia de Resíduos 

LIPOR......................Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto 

NB............................Novo Banco, Portugal 

OMS.........................Organização Mundial de Saúde 

ODM.........................Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

PERH.......................Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares 

PDM.........................Plano Diretor Municipal 

PNSB.......................Plano Nacional de Saneamento Básico 

PANAII.....................Segundo Plano de Ação Nacional para o Ambiente 

PENGeR..................Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos 

RH............................Resíduos Hospitalares 

RHP..........................Resíduos Hospitalares Perigosos 

RPE..........................Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 

RSU..........................Resíduos Sólidos Urbanos  

RSSS........................Região Sanitário Santiago Sul 

SIRER......................Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 

SNS..........................Serviço Nacional de Saúde 

SUCH.......................Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

SVEI.........................Serviço de Vigilância Epidemiológico e Investigação 

UPCS.......................Unidade de Prestações de Cuidados de Saúde 

UE…………………...União Europeia 

WHO………………...World Health Organization 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
1.1 Considerações gerais  
De acordo com Levy et. al., (2002), a quantidade de RH produzidos em Portugal, em condições 

normais, não representa um problema em termos de gestão, comparativamente com os outros tipos 

de resíduos, como sejam, os resíduos urbanos, os resíduos industriais e, até mesmo os resíduos 

provenientes da atividade agrícola. Contudo, dada a sua natureza, diversidade, perigosidade e grau 

de risco, são necessários procedimentos específicos de manipulação e tratamentos diferenciados, 

que tornam a sua gestão complexa e onerosa. 

Pruss et.al. (1999) consideram que a gestão de RH, bem como os problemas técnicos que lhe estão 

associados, são fortemente influenciados por factores culturais, sociais e económicos. Logicamente 

que só através da consciencialização de todos os grupos profissionais e da sua formação adequada 

se conseguirá implementar alguns dos principais eixos da política comunitária de resíduos. Assim, a 

gestão dos RH é um tema emergente, ampliado pela falta de formação, sensibilização e de recursos 

financeiros para apoiar soluções (Absulla et al., 2008). 

O Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos (PENGeR) assume um papel 

central na temática da gestão dos resíduos em Cabo Verde, definindo um ponto de partida para uma 

estratégia para o sector, ajustado ás realidades nacionais e prestativas de desenvolvimentos futuro. 

Na Declaração do Milénio, adoptada no ano 2000, por diversos países na Cimeira das Nações Unidas 

sobre o Milénio, foi publicada pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), sendo que um dos objectivos é de “garantir a sustentabilidade 

ambiental”. No âmbito deste objetivo estabelecem-se metas e algumas delas são, designadamente, a 

integração de princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais para 

inverter a atual tendência para perda de recursos ambientais e melhoria das condições de 

saneamento. Os países em desenvolvimento necessitam de especial atenção dos ODM, 

principalmente devido á insuficiência de recursos humanos e financeiros que os caraterizam e as 

consequências que daí provêm. A gestão dos resíduos no país enfrenta grandes obstáculos de 

ordem principalmente financeira, pela falta de infraestruturas adequadas para o tratamento, 

valorização ou eliminação dos seus resíduos (Graça, 2015, pg.1). 

Nos últimos anos a situação da gestão de resíduos, tem constituído um dos principais problemas 

ambientais da sociedade, é uma temática tem vindo a merecer atenção particular, pela população e 

pelos governos (PANA II, 2003). 

Esta dissertação aborda a temática dos resíduos no hospital Dr. Agostinho Neto em Cabo Verde, 

focando nos aspectos relacionados com a sua gestão no interior e exterior. 
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1.1 Âmbito	
	
A motivação que levou à escolha desse tema está relacionada com a possibilidade de aplicar os 

meus conhecimentos académicos no país de origem e contribuir para melhorias significativas da 

problemática em questão, sendo uma área ainda a ser explorada. 

1.2 Objectivo geral 
	
Esta dissertação tem como principal objetivo a percepção das práticas de gestão de RH em Portugal, 

com finalidade de sugestões de melhorias significativas para a gestão de RH em Cabo Verde. 

1.3 Organização da dissertação 
	

O presente trabalho encontra-se organizado em sete capítulos. Após uma breve introdução, o 

segundo capítulo apresenta a metodologia utilizada na elaboração da dissertação, segue-se o 

capitulo três que é dedicada á gestão dos RH, o qual procura fazer o enquadramento teórico do 

problema, com base no enquadramento normativo conceptual sobre RH, onde é abordada a definição 

e classificação, as etapas de gestão destes resíduos. Também é dada a relevância á formação e 

sensibilização dos profissionais, e os aspectos económicos. Relativamente ao capítulo quatro, 

caracteriza de uma forma detalhada o caso de estudo. No quinto capítulo são apresentados os 

resultados de acordo com a metodologia utilizada, no sexto capítulo são apresentadas as propostas 

de melhorias e analise SWOT. Por fim, no capitulo sete estão as conclusões, recomendações, as 

dificuldades encontradas na gestão de RH, as limitações do estudo e linhas futuras de pesquisa. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA  
2.1 Tarefas: Objectivos e metas 
	
No percurso do estudo, as tarefas desenvolvidas estão apresentadas na Tabela 1 de forma resumida 

e os objetivo de cada tarefa e metas. 

Tabela 1- Organização da dissertação. 

TAREFA OBJECTIVOS METAS 

Revisão bibliográfica 

! Obtenção de informação para uma 
maior compreensão, desde a sua 
produção até a sua eliminação, 
permitindo obter conhecimento geral 
sobre o tema. 

! Elaboração de capítulos 
teóricos. 

Visitas aos hospitais Cuf 
Infante Santo e Santa Maria, 
clínica de Santo António 
(observação direta); 
Visitas a instalação de 
tratamento de RH (Ambimed) 

! Conhecer a gestão de RH nos 
hospitais; Auditorias; Perceção do 
tratamento dos RH (Autoclavagem) 

! Perceção prática da gestão 
de RH; 

! Identificação das práticas 
inadequadas 

Estágio no hospital Dr. 
Agostinho Neto em Cabo 
Verde (observação direta), 
entrevista “checklists”, 
Anexo 3). 

! Conhecer a gestão de RH, as 
práticas existentes e condições de 
trabalho. 

! Identificação dos principais 
problemas na gestão RH. 

Recolha e análise de dados 
relativos ás produções de RH 

! Realização do registo das pesagens 
dos RH. 

! Perceção da separação dos 
RH na fonte; 

! Proposta de melhoria no 
tratamento de RH1. 

Preparação, tratamento e 
análise dos resultados ! Organização da informação obtida. ! Atingir os objetivos do 

trabalho. 

Organização da dissertação ! Descrição teórica e prática do 
estudo. ! Finalização do trabalho. 

Fonte: Ferreira, 2009. 

2.2 Revisão bibliográfica 
 

O estudo teve o inicio no mês fevereiro de 2016, onde foi feito o levantamento bibliográfico, em que 

são caracterizadas as várias fases de ciclo dos resíduos hospitalares, desde a sua produção até à 

sua eliminação, de forma a perceber o contexto atual do problema. A consulta baseada no 

documental de livros, tese, artigos em revistas, relatórios técnicos, noticias, disponibilizados em 

suporte de papel ou formato eletrónico (e.g. Internet), entrevistas. Os temas abrangidos englobam a 

gestão de RH e os requisitos legais aplicáveis. 

2.3 Visitas aos hospitais 
	
Inicialmente foi realizada uma visitas guiada nalguns serviços do hospital de Santa Maria, onde teve-

se a oportunidade de acompanhar todo o processo de gestão de RH no interior do mesmo (produção, 

																																																								
1		Propostas de um novo incinerador, de acordo com as quantidades de RH produzidos no HAN.  
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triagem, acondicionamento, armazenamento, transporte interno, e o local de armazenamento), 

igualmente foi realizada na clínica Santo de António na Reboleira. Teve ainda a oportunidade de 

acompanhamento de uma auditoria à gestão de RH realizada pela empresa Ambimed no Hospital 

CUF Infante Santo, sendo que a Ambimed é responsável pela recolha e tratamento/destino final 

adequado dos resíduos infeciosos. Ainda teve oportunidade de visitar uma unidade de Autoclavagem 

no tratamento de RH do grupo III efetuada pela empresa Ambimed no Barreiro.  

Em Cabo Verde foi realizada um estágio durante quinze dias no hospital, onde tive a oportunidade 

acompanhar todo os procedimentos da gestão de RH no interior do hospital. Acrescento ainda que 

também foi realizado o acompanhamento do transporte externo até ao local de tratamento e perceber 

como funciona o processo de incineração e por fim foram visitados o aterro sanitário e a lixeira. 

Grande parte da informação recolhida, foi pela observação e algumas entrevistas. 

2.4 Recolha e análise de dados relativos ás produções de RH 
	
Para a recolha de dados das produções de RH no hospital em estudo foram usados os dados 

disponibilizados pela entidade reguladora de gestão de resíduos ANAS (Agência Nacional de Águas e 

Saneamento), relativos a produção do ano 2015, e ainda foi realizado o registo da pesagem dos RH 

nos dois serviços do hospital (Diálise, Bloco Operatório), ao longo dos três turnos. 

A quantificação da produção dos RH é um bom indicador, do que se passa a nível da gestão de RH 

nos hospitais e a perceção da separação dos RH na fonte. 

2.5 Cronograma geral da dissertação 
 
Na Tabela 2, apresenta-se o cronograma geral das ações desenvolvidas 

As tarefas apresentadas são: 

T1. Revisão bibliográfica; 

T2. Visita aos Hospitais e clínica em Lisboa; 

T3. Visita a unidade de tratamento de RH de grupo III, Autoclavagem; 

T4. Recolha de dados sobre gestão de RH em cabo verde; 

T5. Estágio no hospital Dr. Agostinho Neto, em Cabo Verde; 

T6. Visita ao Aterro sanitário e lixeira; 

T7. Visita a instalação de tratamento por incineração; 

T8. Preparação, tratamento e análise dos resultados; 

T9. Redação da dissertação. 

Tabela	2:	Cronograma das ações desenvolvidas durante o percurso da dissertação. 
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CAPÍTULO 3: GESTÃO DE RH 
3.1 Definição e classificação 
	
Atualmente vive-se por todo o mundo a “era da globalização”, que traz todo um conjunto de vivências, 

saberes e direitos, mas também deveres. As questões relacionadas com os aspetos ambientais, são 

de uma importância notável no âmbito da conservação da qualidade de vida de uma sociedade 

(Naime, Ramalho & Naime, 2007, pg. 13, in Vieira 2012, pg.6).  

Nunca a sociedade teve uma perceção tão clara dos problemas relacionados com os resíduos a sua 

penetração nos solos, nas águas, nos alimentos, no ar, em suma, as suas repercussões no ambiente 

e na saúde dos indivíduos e das populações (Tavares, 2004, pg. 2, in Vieira 2012, pg.6). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014, pg.3), “todos os resíduos gerados nas 

instituições de cuidados de saúde, centros de pesquisa e laboratórios que realizem procedimentos 

médicos, inclui ainda, o mesmo tipo de resíduos produzidos por fontes menores e dispersas, com os 

resíduos resultantes dos cuidados de saúde prestados no domicílio”. 

 Não existe uma concordância completa entre os diversos Organismos Internacionais em relação a 

definição de RH (e.g. OMS, OPAS USEPA, UE), encontra-se diferentes definições de país para país 

(e.g. entre estado membros da UE) ou mesmo dentro do país, de região para região (e.g. Espanha) 

(Santos, 2006, pág. 11). 

 O termo “RH”, varia consoante os países bem como a sua classificação e designação. Em Portugal é 

adotado aquele termo, enquanto nos outros países são outros (e.g. resíduos dos cuidados de saúde, 

resíduos médicos, resíduos clínicos de saúde). Não há classificação universal, mas existem vários 

sistemas de classificação para caracterizar RH de acordo com sua constituição (Muhlich et al., 2003). 

" Organização Mundial de Saúde (OMS): divide os RH em sete grandes categorias, de 

acordo com a sua constituição - resíduos não perigosos ou geral de saúde; resíduos 

infeciosos; resíduos radioativos; resíduos químicos; resíduos farmacêuticos; resíduos 

citotóxicos; resíduos patológicos; resíduos cortantes e perfurantes (OMS, 2014). 

" Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS): divide os RH em três grandes 

categorias, de acordo com a sua constituição – resíduos infeciosos; resíduos especiais 

e resíduos comuns; 

" Enviromental Protection Agency, dos Estados Unidos da América (USEPA): divide 

os resíduos em sete categorias, de acordo com a sua constituição – culturas e amostras 

armazenadas; resíduos patológicos; resíduos de sangue humano e seus derivados, 

resíduos corto-perfurantes; resíduos de animais, resíduos de isolamento e resíduos 

cortantes e perfurantes não utilizados (USEPA, 1997); 

" União Europeia (UE): Não existe uma definição única de RH, mais possui um quadro 

de referência legislativa constituído para a Lista Europeia de Resíduos (LER), que veio 

substituir o Catálogo Europeu de Resíduos (CER) e a Lista de Resíduos Perigosos, 

publicado pela Portaria n.º 818/97, de 5 de setembro. Os resíduos de prestação de 
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cuidados de saúde a seres humanos, animais e/ou investigação relacionada estão 

englobados no código 18 do LER (Portaria n. º 209/2004, de 3 de março). 

Os RH em especial os infeciosos, são definidos e classificados de diferentes formas em vários países 

da UE. (Muhlich et al.,( 2003) efetuaram um estudo relacionado com as políticas de gestão dos 

resíduos infecciosos, em cinco países europeus (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido). 

Um resumo da classificação adoptada por estes hospitais para os resíduos infeciosos apresenta-se 

na Tabela 3, constatando-se que as definições são bastante divergentes. Nalguns países utilizam 

como base a contaminação dos materiais, definido os agentes patogénicos, como se verifica em 

Freiburg (Alemanha) e em Barcelona (Catalunha – Espanha), noutros países os resíduos são 

classificados de acordo com o local de produção e/ou com a atividade que os origina, é o que se 

verifica em Nottignham (Reino Unido) e em Grenoble (França). 

Tabela	3:	Definições e classificações dos resíduos infeciosos em cinco países da UE. 

																																																								
2 Em Espanha existe uma legislação geral sobre resíduos – La Ley de resíduos (Ley 10/1998, de 21 de abril 
vigora até 31 julho de 2011). 

 
Definições de resíduos infeciosos 

! Freiburg (Alemanha) 
 Grupo C (também denominados resíduos infeciosos, contagiosos ou altamente contagiosos): Resíduos que, do 
ponto de vista da prevenção da infeção, requerem uma especial supervisão e cuidado durante a sua gestão 
dentro e fora das unidades de prestação de cuidados de saúde (UPCS).  
Os resíduos que pertencem a este grupo poderão causar as seguintes doenças: cólera; difteria; lepra; tularémia; 
antraz; febre tifoide; febre paratifoide; febres hemorrágicas; peste; brucelose; doenças como sífilis, varicela, 
varíola; meningite/encefalite; poliomielite; febre Q; disenteria; mormo (dos cavalos); raiva; tuberculose; hepatites 
virais.  
Os resíduos que requerem tratamento, de acordo com a 10 a Legislação Federal Epidémica, que se aplica 
quando os resíduos estão contaminados com patogénicos de doenças infeciosas que requerem registo e quando 
a propagação da doença é esperada. A necessidade de requisitos adicionais (e.g. recolha separada, desinfeção) 
é definida pela natureza do patogénico envolvido (ou seja, em relação ao grau de contágio, capacidade de 
sobrevivência e vias de transmissão), a extensão e natureza da contaminação e a quantidade de resíduos.  

! Barcelona (Catalunha – Espanha2)  
 
Grupo III: resíduos não específicos dos cuidados de saúde, devem ser manuseados, transportados e eliminados, 
dentro e fora dos hospitais, tendo em atenção medidas de prevenção e de proteção por constituírem um 
importante risco para os trabalhadores e para a saúde pública. Incluem: sangue líquido e produtos com sangue, 
objetos cortantes e perfurantes, vacinas vivas e atenuadas, peças anatómicas não identificáveis, culturas 
laboratoriais infeciosas, resíduos animais infeciosos e resíduos dos cuidados de saúde que podem causar 
infeções pelas seguintes doenças (o material infecioso encontra-se entre parêntesis e em itálico): 
 
- Febres hemorrágicas causadas por vírus: febre vermelha do Congo, febre de Lassa, Marburg, Ébola, Junin, 
Machupo, Arbovírus, Absettarow, Hanzalova, Hypr, Kumlinge, doença da Floresta de Kiasanur, febre de Omsk, 
encefalite primavera-verão russa (através de qualquer tipo de secreções e excreções humanas); 
- Brucelose (através de pus);  
- fiteria do sistema respiratório (através de secreções respiratórias) e da pele (de secreções da pele);  
- Cólera (através dos excrementos);   
- Doença de Creutzfeld-Jacob (através de excreções);   
- Mormo (através de secreções da pele); 
- Tularémia do pulmão (através de secreções respiratórias) e da pele (de secreções da pele);   
- Antraz da pele (através de pus) e do pulmão (de secreções da pele);   
- Peste bubónica (através de pus) e peste pneumónica (através de secreções respiratórias); 
- Tuberculose ativa (através de secreções respiratórias). 
- Raiva (através de secreções respiratórias); 
- Febre Q (através de secreções respiratórias, respiratórias); 
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Fonte: Gonçalves (2005). 

Em Portugal, a primeira definição de RH surge no Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de novembro que os 

define como os resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as 

atividades médicas de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença em seres humanos ou 

animais, e ainda as atividades de investigação relacionadas”.  

Atualmente a nova definição abrange um maior e mais diversificado núcleo de produtores. define RS 

segundo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho (DL 73/11) de acordo com o artigo 3, que revoga o 

Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro) “os resíduos resultantes de atividades de prestação de 

cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação ou investigação e ensino, bem como de outras atividades envolvendo procedimentos 

invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens. 

O Despacho nº 242/96, de 13 de agosto, classifica os RH em quatro grupos: resíduos do grupo I e II, 

resíduos não perigosos, e grupo III e IV, resíduos perigosos. o resíduo do grupo I são resíduos 

equiparados a urbanos, os do grupo II são RH não perigosos, os do grupo III são RH de risco 

! Nottinghan (Reino Unido) 
Resíduos clínicos compreendem (Regulamento SI 1992/588): 
a)  qualquer resíduo que consista na totalidade ou em parte em: tecidos humanos ou animais, sangue ou outros 
fluidos orgânicos, excreções, medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, pensos ou mechas absorventes 
utilizadas em cirurgia, seringas, agulhas e outros cortantes e perfurantes, que possam induzir perigo para 
qualquer pessoa que com eles entre em contacto, antes de serem devidamente tratados;   
b)  qualquer outro resíduo produzido em atividades médicas, de enfermagem, dentárias, veterinárias, 
farmacêuticas ou atividades similares, de tratamento, ensino ou pesquisa, ou na recolha de sangue, que possa 
causar infeção.   
 
Os RH específicos estão subdivididos em cinco subcategorias: 
-  Grupo A: inclui os tecidos humanos identificáveis, sangue, carcaças de animais e tecidos de centros 
 veterinários, hospitais e laboratórios. Também, vestuário cirúrgico, compressas ou outros resíduos similares, 
além de resíduos provenientes de doentes com doenças infectocontagiosas, excluindo os pertencentes aos 
grupos B e E.   
-  Grupo B: Agulhas de seringas descartáveis, vidros partidos e outros instrumentos ou itens cortantes 
contaminados e descartáveis.   
-  Grupo C: Culturas microbiológicas e resíduos potencialmente infetados provenientes de Departamentos de  
Patologia e de outros Laboratórios clínicos ou de pesquisa.   
-  Grupo D: Medicamentos ou outros produtos farmacêuticos.   
- Grupo E: Itens utilizados para colocar a urina, fezes e outras secreções ou excreções corporais, não incluídos 
no Grupo A (engloba bacios descartáveis, proteções para incontinentes, contentores de urina, etc.). 
Se a avaliação de risco demonstra que não existe qualquer risco de infeção os resíduos do Grupo E não são 
incluídos nos resíduos clínicos. 

! Grenoble (França) 
O Decreto no 97-1048 6/11/1997 regulamenta a deposição de peças anatómicas e resíduos infeciosos de 
UPCS. Os resíduos dos cuidados de saúde são resíduos produzidos nas atividades de diagnóstico, 
monitorização e prevenção, tratamento ou atividades paliativas, na medicina veterinária e humana. Estes 
resíduos:  
- Constituem um risco de infeção por conterem microrganismos viáveis ou as suas toxinas, das quais se conhece 
ou suspeita que, pela sua natureza, quantidade ou metabolismo, possam causar doenças em seres humanos ou 
em organismos vivos;   
mesmo quando não são infeciosos, mas possuem uma das seguintes categorias: 
- Objetos cortantes e perfurantes e material destinado à deposição, não considerando se esteve  ou não em 
contacto com produtos biológicos;   
- Produtos sanguíneos fora de prazo para uso terapêutico;   
- Peças anatómicas identificáveis.  Também os resíduos do ensino, pesquisa e produção industrial em medicina 
veterinária e humana, bem como os resíduos dos departamentos de patologia. 

! Catalonia (Itália)  
Não existem regras específicas para os resíduos infeciosos. Apenas existe uma definição bastante geral para os 
RH. 



	

8	
	

biológico e por fim, os resíduos do grupo IV são RH específicos, Figura 1. Na Tabela 4 apresentam –

se os tipos de resíduos que constituem cada grupo. 

	
	 	

	
Figura 1: Classificação dos RH,	de	acordo com o Despacho n. º242/96, publicado a 13 de agosto.	

  Fonte: PERH, 2011.	

“A principal preocupação em relação á gestão dos RH pretende-se com a avaliação dos riscos reais e 

potenciais dos resíduos, com especial incidência nos riscos de infeção. As definições e classificações 

dos RH adaptadas pelos vários países condicionam diretamente a sua gestão e os seus custos” 

(Gonçalves, 2005, pg. 14).  

Contudo, é essencial uma correta classificação dos resíduos infeciosos, pois permite diminuir os 

riscos em termos de saúde e ambientais, bem como custos associados á sua gestão. Na Tabela 4 

apresentam-se alguns exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
 

 

Grupo I: Resíduos 
equipararados a urbanos 

são aqueles que não apresentam 
exigências especiais no seu 

tratamento	

Grupo II: Resíduos hospitalares 
não perigosos 

são aqueles que não estão 
sujeitos a tratamento específicos, 

podendo ser equiparados a 
urbanos 	

Grupo III: Resíduos de risco 
biológico 

são resíduos contaminados ou 
suspeitos de contaminação, 

susceptíveis de incineração ou de 
pré-tratamento eficaz, permitindo 

posterior eliminação como 
resíduo urbano	

Grupo IV: Resíduos 
hospitalares específicos 

são resíduos de vários tipos de 
incineração obrigatória	

Resíduos 
Hospitalares 	

 
 
Resíduos não 
perigosos 
 
	
	
	
	
 
Resíduos 
perigosos 
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Tabela 4: Exemplos de grupos de RH de RP e resíduos não perigoso (Despacho n.º 242/96, de 13 de 
agosto). 

Grupo I – Resíduos equiparados a urbanos	 Grupo II – RH não perigosos	
 
a) Resíduos provenientes de serviços gerais 
(como de gabinetes, salas de reunião, salas de 
convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.);  
b) Resíduos provenientes de serviços de apoio 
(como oficinas, jardins, armazéns e outros);  
c) Embalagens e invólucros comuns (como 
papel, cartão, mangas mistas e outros de 
natureza idêntica);  
d) Resíduos provenientes da hotelaria 
resultantes de confeição e restos de alimentos 
servidos a doentes não incluídos no Grupo III.  
 

 
a) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras 
gessadas não contaminados e sem vestígios de 
sangue;  
b) Fraldas e resguardos descartáveis não 
contaminados e sem vestígios de sangue;  
c) Material de proteção individual utilizado nos 
serviços gerais de apoio, com exceção do 
utilizado na recolha de resíduos;  
d) Embalagens vazias de medicamentos ou de 
produtos de uso clínico ou comum, com exceção 
dos incluídos no Grupo III e no Grupo IV;  
e) Frascos de soros não contaminados, com 
exceção dos do Grupo IV.  
 

Grupo III – RH de risco biológico Grupo IV – RH específicos	

 
a) Todos os resíduos provenientes de quartos 
ou enfermarias de doentes infeciosos ou 
suspeitos, de unidades de hemodiálise, de 
blocos operatórios, de salas de tratamento, de 
salas de autópsia e de anatomia patológica, de 
patologia clínica e de laboratórios de 
investigação, com exceção dos do Grupo IV;  
b) Todo o material utilizado em diálise; c) Peças 
anatómicas não identificáveis;  
d) Resíduos que resultam da administração de 
sangue e derivados;  
e) Sistemas utilizados na administração de 
soros e medicamentos, com exceção dos do 
Grupo IV;  
f) Sacos coletores de fluidos orgânicos e 
respetivos sistemas;  
g) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras 
gessadas contaminados ou com vestígios de 
sangue; material de prótese retirado a doentes;  
h) Fraldas e resguardos descartáveis 
contaminados ou com vestígios de sangue;  
i) Material de proteção individual utilizado em 
cuidados de saúde e serviços de apoio geral em 
que haja contacto com produtos contaminados 
(como luvas, máscaras, aventais e outros).  

 
a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e 
placentas, até publicação de legislação 
específica;  
b) Cadáveres de animais utilizados em 
experiências laboratoriais;  
c) Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, 
cateteres e todo o material invasivo;  
d) Produtos químicos e fármacos rejeitados, 
quando não sujeitos a legislação específica;  
e) Citostáticos e todo o material utilizado na sua 
manipulação e administração.  
	

 

Para uma gestão eficiente dos RH, é fundamental que cada instituição elabore o seu plano de gestão 

de RH. Em Portugal a elaboração deste plano está prevista no Despacho 242/96 de 13 de agosto, 

“cada unidade prestadora de cuidados de saúde (UPCS) deve ter um plano de gestão de RH (PGRH) 

adequado a sua dimensão, estrutura e quantidade de resíduos produzidos, tendo em conta critérios 

de operacionalidade e de menor risco para os doentes, trabalhadores e público em geral.” Os 

conhecimentos médicos em relação a transmissão de doenças ou suspeita ou que podem causar 

doenças infeciosas é suficiente para definir os resíduos como infeciosos (Muhlich et al., 2003). 
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“Apesar da evolução do conceito de RH existe ainda muitos constrangimentos na legislação em vigor, 

como por exemplo, o acondicionamento dos resíduos do grupo I e II é o mesmo e o tratamento final é 

feito conjuntamente” (Coelho, 2011, pág. 26). Os resíduos do grupo I e II dadas as suas 

características podem ser valorizados, permitindo a sua reciclagem ou reutilização, como por 

exemplo, papel, cartão, vidro, pilhas, tinteiros, toners, equipamentos eletrónicos e elétricos, madeira, 

as matérias ferrosos e não ferrosos. 

De acordo com a OMS, caso os RH não sejam devidamente segregados face ás suas características 

de perigosidade, toda a produção de resíduos deverá ser considerada com risco de infeção e 

consequentemente tratado como risco biológico, de acordo com os conceitos de “precautionary 

principle” (OMS,1999).  

“O princípio da precaução define que quaisquer resíduos devem ser considerados perigoso até ser 

demonstrado o contrário, tomando todas as precauções necessárias para os possíveis riscos” 

(Coelho, 2011, pág.26). 

Segundo Pruss et al., (2014), cerca de 75-90% dos resíduos dos cuidados de saúde são resíduos 

equiparados a urbanos chamados de não perigosos, os restantes 10-25% são considerados como 

perigosos e apresentam uma variedade de riscos ambientais e para saúde. A composição dos 

resíduos típica em cuidados de saúde é a seguinte: 85% são resíduos banais (RH não perigosos), 

10% são resíduos infeciosos (RH perigosos), 5% são resíduos químicos/radioativos (RH perigosos) 

(Pruss et al., 2014, pág.3). 

De acordo como a Organização Mundial de Saúde (OMS), classifica-se os RH perigosos (RHP) em 

sete categorias, sendo apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Classificação dos RH segundo OMS, (2014). 

 

 

 

 
CATEGORIA 

 
DESCRIÇÃO 

 
 

Resíduos cortantes e 
perfurantes 

Objetos cortantes utilizados ou não utilizados (e.g. hipodérmicos, 
intravenosa ou outras agulhas; seringas auto desabilitar; 
seringas com agulhas fixas; conjuntos de infusão; bisturis; 
pipetas; facas; lâminas; vidro quebrado). 

 
 
 

Resíduos infeciosos 

Resíduos suspeitos de conterem agentes patogénicos e que 
representam um risco de transmissão da doença (e.g. os 
resíduos contaminados com sangue e outros fluidos corporais; 
culturas de laboratório e populações microbiológicas; resíduos 
incluindo excreções e outros materiais que em contato com 
paciente infetados com doenças altamente infeciosas em 
enfermarias de isolamento).   

 
Resíduos patológicos 

 

Tecidos humanos, órgãos e fluidos; partes do corpo; fetos; 
produtos de sangue não utilizados.  
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CATEGORIA 

 
DESCRIÇÃO 

 
Resíduos farmacêuticos 

 
 

Resíduos citotóxicos 
 

Produtos farmacêuticos fora de prazo ou deixam de ser 
necessários; itens que contenham ou contaminados por 
produtos farmacêuticos. 
 
Resíduos citotóxicos que contenham substâncias com 
propriedades genotóxicos (e.g. resíduos que contêm 
medicamentos citostáticos muitas vezes usados na terapia 
do câncer; produtos químicos genotóxicos). 

 
 

Resíduos químicos 

Resíduos que contêm substâncias químicas (e.g. 
reagentes de laboratório; líquidos de revelação; 
desinfetantes que estão for a de prazo ou deixaram de ser 
necessários; solvente; resíduos com alto teor de metais 
pesados (e.g. baterias; termómetros quebrados e 
medidores de pressão arterial). 

 
 

Resíduos radioativos 

Resíduos com substâncias radioativas (e.g. liquido de 
radioterapia ou de pesquisas laboratoriais for a de prazo, 
vidro contaminado, embalagens ou papel absorvente; urina 
e excreções de doentes tratados ou testados com 
radionuclídeos não selados; fontes seladas). 

Resíduos não perigosos ou  
geral de saúde 

Resíduos que não apresentam qualquer risco biológico, 
químico, radioativo ou físico particular. 

 

Na União Europeia não existe uma definição de RH, mas esta possui um quadro de referência 

legislativa constituído pela Lista Europeia de Resíduos (LER) (Ferreira, 2009, pág.4). 

De acordo com (2014/955/UE), a Lista Europeia de Resíduos (LER), as classificações estão definidas 

pelo código de seis dígitos dos resíduos e pelos códigos de dois e quarto dígitos dos capítulos e 

subcapítulos respetivos. A Lista Europeia de Resíduos consta na Decisão 2014/955/UE, de 18 de 

dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa á lista de resíduos em conformidade 

com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do concelho e a Portaria 209/2004.  

Os resíduos produzidos na prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais, e/ou 

investigação relacionada estão englobados no código 18 do LER. Na Tabela 6 encontram-se as listas 

de resíduos e as suas alterações verificadas na nova legislação. 

Tabela 6: Lista de resíduos (relacionados com prestação de cuidados de saúde em seres humanos). 

 
Decisão 2014/955/UE 

Código Designação/Tipo 

 
18 

Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais 
e/ou de investigação relacionada (exceto resíduos de cozinha e restauração 
não provenientes diretamente da prestação de cuidados de saúde). 

 
18 01 

Resíduos de maternidade e do diagnóstico, tratamento ou prevenção de 
doenças em seres humanos.  

 
18 01 01 

Objetos cortantes e perfurantes (exceto 180103). 

 
18 01 02 

Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado 
(exceto 180103). 
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O principal problema da gestão destes resíduos está relacionado com a dificuldade na identificação 

objetiva de alguns tipos de resíduos, principalmente os infeciosos, e com a falta de homogeneidade 

entres os países ou regiões em termos de classificação, sabendo que já existe legislação da UE para 

tal, (Gonçalves, 2005, pg12). 

3.2 Enquadramento legislativo para gestão de RH 
 

Atualmente, em Portugal, a principal legislação aplicável e especifica em gestão de RH é: 

• Despacho n.º 242/96 do Ministério de Saúde, de 13 de agosto; 

• Despacho nº 761/99 conjunto dos Ministérios da Saúde e do Ambiente, de 31 de agosto; 

• Portaria n.º 43/2011, de 20 de janeiro, aprova o Plano Estratégico dos RH para período de 

2010-2016; transporte  

• Portaria n.º 174/97, de 10 de março; 

• Portaria nº 320/2007, de 23 de março, e pela Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de março, altera 

a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, e revoga a Portaria n.º 178/97, de 11 de março. 

O Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto, classifica os RH e define as regras de gestão a que estes 

ficam sujeitos, no que respeita ao acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 

registo. 

O Despacho n.º 761/99 conjunto dos Ministério da saúde e do Ambiente, de 31 de agosto, aprova o 

Plano Estratégico dos RH (PERH).  

O PERH foi desenvolvido com o objetivo de criar orientações estratégicas para assegurar uma gestão 

para este tipo de resíduos, tendo sempre os aspetos económicos, sociais e a evolução futura. 

																																																								
3	O asterisco (*) na lista é considerados resíduos perigosos, em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE.	
	

Decisão 2014/955/UE 

Código Designação/Tipo 

18 01 03*3 Resíduos cujos recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos 
específicos com vista à prevenção de infeções. 

 
18 01 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisites 
específicos com vista á prevenção de infeções (por exemplo pensos, 
compressas, ligaduras, gessos, roupas, vestuário descartáveis, fraldas). 

18 01 06* Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas. 

18 01 07 Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06 

180108* Medicamentos citotóxicos e citostáticos  
  

18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 
 

18 01 10* Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários 



	

13	
	

O primeiro PERH foi publicado em junho de 1999 no Despacho referido anteriormente, onde 

estabelece as estratégias e as metas que presidem num período de 1999 a 2005 á gestão dos RH. A 

sua definição legal e o universo abrangido, são necessário identificar os seus produtores e as suas 

origens. Dada a sua perigosidade envolvida foi estabelecido um conjunto de medidas para assegurar 

a gestão deste tipo de resíduos. 

Atendendo á entrada em vigor do novo regime geral da gestão de resíduos, procedeu-se a revisão do 

PERH para período de 2011 a 2016. No sentido de dar a continuidade a esta gestão, foi publicado em 

2011, o Plano Estratégico dos RH para período 2011 – 2016.  

Este plano, atendendo aos objetivos e planos fixos para anterior plano procedeu á sua avaliação, 

introduzindo novas abordagens, nomeadamente do ciclo de vida dos produtos e materiais, 

enfatizando a aposta na prevenção do risco associados e perigosidade intrínseca para saúde e o 

ambiente, redução do impacto resultantes da produção de gestão destes resíduos, a componente 

económica á produção e gestão de resíduos o incentivo á valorização, sendo a eliminação como 

última opção a considerar. É de referir que o plano 2011-2016, foi alargado, a sua abrangência á 

vertente da saúde animal. 

De acordo com o PERH (2011- 2016), as diversas atividades humanas produzem detritos conhecidos 

como resíduos sólidos. As suas fontes podem ser distintas: industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de limpeza de vias públicas, entres outras. Tem-se notado um claro aumento na 

produção destes resíduos, devido ao aumento das ações humanas nas cidades, criando um grande 

problema. o para as administrações públicas (Almeida, 2006, pg.1). 

Os objetivos e ações no plano 2011-2016 foram estipulada em 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. 

A Portaria n.º 174/97 de 10 de março, estabelece as regras de instalação e funcionamento de 

unidades ou equipamento de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos 

perigosos hospitalares, bem como o regime da realização de operação de gestão de RH por 

entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou equipamentos. 

A Portaria n.º 1408/2006 de 18 de dezembro, alterada pela Portaria n. º320/2007 de 23 de março 

aprova o Regulamento de Funcionamento dos Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

(SIRER). Estabelece o modo de funcionamento da plataforma via eletrónica de registo (SIRER), num 

mecanismo uniforme de registo e acesso sobre todos os tipos de resíduos, substituindo os sistemas e 

mapas de registo anteriores. Define ainda os prazos para submissão dos dados (31 de março de 
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cada ano). Foi revogado a Portaria n.º 178/97, de 11 de março, que aprova o modelo de mapa de 

registo de RH. 

É importante referir outras legislações nacionais, sendo transversal a todos os sectores da política 

nacional de resíduos, as quais são: 

# Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 

concelho, de 5 de abril, e a Diretiva n. º91/689/CEE, do concelho de 12 de dezembro, revoga o 

Decreto-Lei n. º239/97, de 9 de setembro. Prevê ainda a criação dos Sistema Integrada de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER)). 

Fixou as taxas de gestão de resíduos aplicáveis aos diferentes tipos de destino final dos mesmos 

(designadamente, aterro sanitário e incineradores). Criou o SIRER (Sistema Integrada de Registo 

Eletrónico de Resíduos), definindo as entidades sujeitas a registo e fixando o pagamento da 

respetiva taxa de registo. 

# Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 07 de fevereiro – o presente Decreto-Lei transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2012/45/UE, da comissão, de 3 de dezembro que adapta pela 

segunda vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva n.º 2008/68/CE do 

Parlamento Europeu e do Concelho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, e 

procede á segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/ 2010, de 29 de abril, (regula o transporte 

terrestre rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas), alterado pelo Decreto-Lei n.º 206-

A/2012, de 31 de agosto. 

# Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2008, de 3 de abril, 

aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE). 

# Portaria n.º 335/97, de 16 de maio – Estabelece as regras de transporte de resíduos dentro do 

território nacional e respetivas guias de acompanhamento (n.º 1 do artigo 1.º). O produtor e o 

detentor devem garantir que o transporte do mesmo de acordo com as prescrições deste 

diploma, de modo a assegurar que o destinatário dos resíduos está autorizado a recebê-los. 

# Portaria n.º 209/2004 de 3 de março – Aprova a lista que abrange todos os resíduos, designada 

por Lista Europeia de Resíduos (LER) e define as operações de valorização e de eliminação de 

resíduos. 

3.3 Etapas de gestão de RH 
 

Os RH em meados de década 80, geralmente eram depositados em lixeiras e/ ou aterros municipais, 

em conjunto com os resíduos sólidos urbanos.” O Decreto-Lei n.º 488/ 85 de 25 de novembro de 

1985, determinou a obrigatoriedade das instituições geradoras de RH a constituírem um inventário 

atualizado com as quantidades, natureza, origem e destino final dos resíduos produzidos, sendo 

ainda responsabilizadas pela recolha, transporte e destino final destes resíduos” (Vieira, 2012, pg.16). 

De acordo com o Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro, por gestão de RH é entendida como “toda 

e qualquer operação de recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento valorização e 

eliminação de resíduos”. De acordo com o mesmo diploma legal, constitui objetivo prioritário da 
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política de gestão de RH, evitar ou pelo menos reduzir, o risco para a saúde humana e para o 

ambiente.  

Segundo Tavares (2004), a gestão de RH requer a implementação de uma estratégia que facilite as 

medidas necessárias e a distribuição de recursos. Uma boa gestão de RH requer, a identificação e 

classificação de todos os tipos de resíduos de  cada fonte produtora, sectores e serviços envolvidas 

nesta gestão; minimização da produção em especial os resíduos perigosos e a sua prevenção; a 

implementação de procedimentos de triagem, acondicionamento e transporte seguro de resíduos no 

interior das UPCS (Unidade de Prestações de Cuidados de Saúde); a valorização dos resíduos 

sempre que é possível; manuseamento, a recolha e o transporte efetuado por pessoas devidamente 

formadas; acordos com empresas licenciadas para a recolha, transporte externo, tratamento e 

destino final dos resíduos dos grupos III e IV produzidos nas UPCS. 

A gestão integrada dos RH é composta por um conjunto de operações, desde à sua produção até ao 

seu destino final, e as outras etapas que estão interligados, ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2 : Ilustrativo da sequência das fases de gestão integrada dos RH. 

De seguida apresenta-se a Tabela 7 de acordo com o Despacho n.º 242/96, do Ministério da saúde, 

de 13 de agosto, apresentado as etapas da gestão de RH e quais as orientações que devem ser 

tomadas na sua gestão. 

 

 

	
	
	
	
 

Produção 

Triagem ou separação 
na Origem 

Acondicionamento 

Armazenamento 

Recolha e Transporte 
interno  

Quantificação e 
registo 

Valorização e destino 
final 

Transporte externo 



	

16	
	

Tabela 7: Normas de organização e gestão dos RH estabelecidas pelo Despacho nº 242/96. 

Etapas de Gestão de 
RH  

Orientações 

 
 
 
 

Separação dos RH 

Resíduos não perigosos:  
! Grupo I – resíduos equiparados a urbanos; 
! Grupo II – RH no perigosos;  
Resíduos perigosos:  
! Grupo III – RH de risco biológico; 
! Grupo IV – RH específicos  
A triagem dos RH deve ser efetuada junto do local de produção e é da 
responsabilidade do produtor de resíduos. 

 
 

Acondicionamento 
dos RH 

 

O acondicionamento dos RH deve ter lugar junto do local de produção e ser realizado:  
! Grupo I e II – recipientes de cor preta;  
! Grupo III – recipientes de cor branca;  
! Grupo IV – recipientes de cor vermelha; os materiais cortantes e perfurantes; 

contentores imperfuráveis.  
 
 
 
 

Armazenamento dos 
RH 

 

Os contentores utilizados para o armazenamento e transporte dos RH dos grupos III e 
IV devem ser facilmente manuseáveis, resistentes, estanques, mantendo-se 
hermeticamente fechados, laváveis e desinfetáveis, se forem de uso múltiplo.  
As condições de armazenamento em cada UPCS deverão ser as seguintes:  
! Local específico e corretamente dimensionado (com capacidade mínima para 3 dias 

de produção) para os resíduos dos grupos I e II, separado do  local para os 
resíduos dos grupos III e IV;   

! Locais devidamente sinalizados;   
! Caso seja ultrapassado o prazo referido anteriormente e até um máximo de  7 dias, 

deverá haver condições de refrigeração;   
! Locais com condições estruturais e funcionais adequadas a acesso e  limpeza 

fáceis.   
 

Plano de circulação 
de RH 

 

Cada UPCS deve ter um plano para a circulação de resíduos, adequado à sua 
dimensão, estrutura e à quantidade de resíduos produzidos, devendo o circuito ser 
definido segundo critérios de operacionalidade e de menor risco para os doentes, 
trabalhadores e público em geral.  

 
 
 

Tratamento dos RH 
 
 
 
 
 
 

O tratamento dos RH deve ser realizado de acordo com:  
! Grupos I e II - não apresentam exigências especiais para o seu tratamento, 

podendo ser equiparados a urbanos; 
!  Grupo III - devem ser sujeitos a incineração ou a um pré-tratamento eficaz, de 

natureza física ou química, podendo posteriormente ser eliminados como resíduos 
urbano; 

!  Grupo IV - são de incineração obrigatória (os citostáticos devem ser incinerados a 
uma temperatura mínima de 1 100 °C).  

É da responsabilidade das UPCS celebrar protocolos com outras UPCS ou recorrer a 
entidades devidamente licenciadas, quando não disponham de capacidade de 
tratamento para os seus RH. 

 
Reutilização e 

Reciclagem dos RH 

Para os resíduos dos grupos I e II deve estar prevista uma separação que permita a 
reutilização ou reciclagem (e.g. papel e cartão, vidro, metais ferrosos e não ferrosos, 
películas de raios X, pilhas e baterias, mercúrio). 

 
 
 
 

Registo 
 

Cada UPCS deve ter um registo atualizado dos resíduos produzidos. O registo deverá 
conter as informações relativas ao RH e com a indicação do respetivo destino final. 
Devendo á Direção – Geral de Saúde, até 31/1 de cada ano,  
Atualmente este registo Segundo a Portaria n. º 1408/2006 de 18 de dezembro que 
aprova o Regulamento de Funcionamento dos Sistema Integrado de Registo Eletrónico 
de Resíduos (SIRER), cumprido o Decreto-Lei n. º178/2006 de 5 de setembro. Este 
registo passou a ser feita de forma eletrónica por produtores, onde este agrega toda 
informação relativa aos resíduos produzidos e ás entidades operadoras neste sector.  

 
Sensibilização e 

formação 
 

Os órgãos de gestão de cada UPCS dão responsáveis pela sensibilização e formação 
do pessoal em geral e daquele afeto ao sector dos resíduos em particular, 
nomeadamente nos aspetos relacionados com a proteção individual e os corretos 
procedimentos.  
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3.3.1 Produção, triagem e acondicionamento 

3.3.1.1 Produção na origem 
 

As UPCS são responsáveis pela produção de grandes quantidades de resíduos. “A produção de 

grandes quantidades de RH reforça o problema da sua gestão e, particular, a difícil tarefa de inversão 

das tendências de crescimento dessa mesma produção. O manuseamento apropriado dos RH segue 

um circuito de operações que se iniciam na triagem. É uma importante operação que requer a 

participação ativa de todos os profissionais de saúde “(Tavares, 2004, pg.73). 

Os produtores de RH, devido as atividades médicas desenvolvidas (de prevenção, diagnóstico, 

tratamento e investigação), tanto a prestação de cuidados de saúde humana e animal (Gonçalves, 

2005). Para a minimização da produção de RH, é conseguida através (Pruss et al., 2014, pg.68) da 

redução na fonte da sua geração, ou seja, é evitar o desperdício dos materiais, adaptar estratégias de 

controle de compras e estoques, uso de produtos que produzem menos resíduos perigoso, o uso 

método físico em vez de químico como por exemplo desinfeção de vapor em vez de desinfeção 

química, verificação da data de validade dos produtos, fazer encomenda de menor quantidades. 

A gestão de RH assenta em estratégias de prevenção, de forma a atingir os seguintes objetivos 

(Tavares, 2004, pg. 33): 

$ Minimizar a produção de resíduos, utilizando boas práticas profissionais e facilitando a 

reciclagem de materiais e produtos, de uma forma segura, eficiente, económica e 

ambientalmente correta; 

$ Controlar os riscos para a saúde e o ambiente que má gestão e a exposição a RH perigosos, 

de risco biológico ou específico, pode ocasionar. 

Para alcançar uma redução da produção de RH pode promover-se a implementação de certas 

práticas, incluindo (Tavares et al., 2007, pg.33): 

" Execução de boas práticas na utilização e manutenção de produtos e equipamentos: A 

elaboração e aplicação de códigos de boas práticas em atos médicos e de enfermagem, os 

tratamentos “in situ”, isto é, executados no próprio local de produção e a realização de uma 

correta triagem dos resíduos produzidos, são atitudes conducentes a uma diminuição dos 

quantitativos produzidos por cada grupo de resíduos, assim como do risco contido nos RH dos 

grupos III e IV; 

" Redução na fonte: A aplicação de restrições de forma a assegurar a seleção de métodos ou 

produtos menos tóxicos ou que produzam menos resíduos; 

" Critérios na aquisição: podem ser adaptadas medidas nos processos de aquisição de 

materiais e produtos, de modo a assegurar a: 

! Seleção de fornecedores que cumpram determinados requisites, designadamente: 

- Providenciam a rápida entrega de encomendas, mesmo tratando-se de pequenas 

quantidades; 

- Aceitem o retorno de stocks não usados; 
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- Integrem nos serviços o encaminhamento dos resíduos que os produtos possam 

originar; 

! Seleção dos que produzam menos resíduos, designadamente os recicláveis; 

! Aquisição frequente de pequenas quantidades em vez de grandes quantidades de uma só 

vez (aplicável em particular para produtos instáveis); 

! Verificação da data de validade de todos os rótulos na altura da entrega. 

" Gestão de stocks: aplicado particularmente ao uso de produtos químicos e farmacêuticos: 

! Utilização dos produtos mais antigos em primeiro lugar; 

! Prevenção da acumulação de grandes quantidades de produtos fora de prazo 

(produtos esterilizados, reagentes, desinfetantes, medicamentos e outros), 

limitando a produção de resíduos às embalagens, as quais devem ser recicladas, 

desde que não haja qualquer contraindicação para o efeito; 

! Utilização de todo o conteúdo de uma embalagem.  

" Triagem: correta separação cuidada dos RH nos diferentes grupos o que ajuda a diminuir a 

sua produção minimiza a quantidade de RH perigosos; 

" Valorização de resíduos de embalagens: no Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, inclui 

três disposição que contribuem para uma correta gestão, no que concerne á utilização e 

recolha seletivo das embalagens e resíduos de embalagens, designadamente: 

! Obrigação de se processar a triagem e deposição dos RH, junto do local de 

produção; 

! Obrigação de cada unidade de saúde dispor de um local de armazenagem para 

os resíduos dos grupos I e II, distinto dos grupos III e IV; 

! Responsabilização dos Órgãos de Gestão das Unidades de Saúde pela 

sensibilização e formação do pessoal, para o cumprimento das disposições 

deste Despacho.  

Os produtores de RH podem ser vistos como grandes ou pequenas produtores, de acordo com as 

quantidades produzidas (ver a Tabela 8). 
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Tabela 8 Lista dos principais produtores de RH. 

Fonte: Pruss et al., 2014. 

A Produção de resíduos depende de numerosos fatores como por exemplo, das definições 

adaptadas, dos métodos de gestão, do tipo de UPCS (nos hospitais do tipo especialização) e nos 

materiais reutilizados no tratamento diário dos doentes (Pruss et.al., 1999).  

Apresentam-se dados apenas de caráter indicativo da produção de RH em relação ao rendimento 
nacional dos países de médio e baixo rendimento na Tabela 9. 

	

 
Grandes produtores 

 
Pequenos produtores 

Hospitais: 
- Hospitais Universitários; 
- Hospitais Gerais; 
- Hospitais Distritais 

 
 

Pequenos estabelecimentos de cuidados de 
saúde: 
- Postos de primeiros socorros e postos médicos; 
- Consultórios médicos; 
- Clínicas dentárias; 
- Acupunctura; 
- Quiropráticos 

Outros instalação de cuidados de saúde: 
-  Serviços de emergência médica;  
-  Centros de saúde e dispensários;  
-  Maternidades e Clínicas de obstetrícias;   
-  Clínicas de ambulatórias;   
-  Centros de diálise;  
- Estabelecimentos de internamento 
prolongado e  hospícios;  
-  Centros de transfusão;   
-  Serviços médicos militares;  
-  Hospitais ou clínicas de prisão. 

Estabelecimentos e instituições de saúde 
especializados com pouca produção de resíduos: 
 
-  Casas de convalescença;  
-  Hospitais psiquiátricos;  
-  Instituições para deficientes.  
 

Laboratórios relacionados e centros de 
pesquisa: 
- Laboratórios médicos e biomédicos;   
- Laboratórios e instituições de biotecnologia; 
-  Centros de pesquisa médica. 

Atividades que envolvem intervenções 
subcutâneas:  
-  Colocação de piercings e tatuagens;   
-  Utilizadores de drogas  ilícitas e trocas de agulhas. 
 

 
Centros mortuários e de autópsia  

  
Serviços funerários 

Centro de investigação e testes em 
animais  

Serviços de ambulâncias  
 

Bancos de sangue e Serviços de recolha 
de sangue  
 

Tratamentos em casa  
 

Casas de repouso para a terceira idade  
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Tabela 9: A produção de RH em relação ao rendimento nacional dos países de médio e baixo 
rendimentos. 

Fonte: Pruss et.al., 1999. 

	

Os hospitais são os grandes produtores de resíduos infeciosos. A produção de grandes quantidades 

de RH dependem do tipo de UPCS, e variam de país para país, e tendo em conta o nível económico 

deste país (Gonçalves, 2005). 

Os pequenos produtores originam alguns tipos de RH semelhantes aos grandes produtores, 

geralmente não produzem resíduos radioativos, resíduos como citostáticos e peças anatómicas. Além 

disso os cortantes e perfurantes normalmente são constituídos por agulhas hipodérmicos (Pruss et 

al., 1999). 

“O indicador do sistema de gestão de RH permite avaliar a eficácia do sistema de gestão de resíduos 

entre as unidades de saúde com característica similares, e ao nível a mesma unidade de saúde, 

comparar serviço entre si. O Plano Estratégico de RH 2010 – 2016 (PERH 2011 -2016) apresenta 

alguns desses indicadores, mas cuja a aplicação deve ser cuidada devido ao período de análise para 

cálculo dos mesmos, referente ao ano 2001 – 2006, que poderão encontrar-se algo desfasados da 

atual realidade “(Januário, 2012, pg.28). A Figura 3 apresenta uma média da distribuição da 

percentagem de RH produzidos entre ano 2001 e 2005 nos hospitais do SNS (Serviço Nacional de 

Saúde). 

 

 

 

Fonte: PERH (2011 – 2016). 

																																																								
4 * Por cada pessoa do total da população. 

Nível de rendimento nacional 
/ Tipo de UPCS 

 

Produção anual RH 
(kg/pessoa*4) 

Produção diária RH 
(kg/cama hospitalar) 
 

Países com elevado rendimento  
- Todos os RH  
 
- RH perigosos  

 
1,1– 12,0 

 
0,4 – 5,5 

 
Não desponível 

 
 

Hospitais Universitários  
Hospitais Gerais  
Hospitais Distritais 
 Centros primários de Saúde  

 
Não desponível 

4,1 – 8,7 
2,1 – 4,2 
0,5 – 1,8 

0,05 – 0,2 
Países com rendimento médio 
- Todos os RH 
- RH perigosos 

 
0,8 – 6,0 
0,3 – 0,4 

 
Não desponível 

Países com rendimento baixo  
- Todos os RH  

 
0,5 – 3,0 

Não desponível 

Figura 3: Média da distribuição da percentagem de RH produzidos entre 2001 e 2005, por grupo, 
nos hospitais do SNS. 
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Nas Tabelas 10 e 11 apresentam de uma forma mais detalhada os dados da produção de resíduos 

no ano 2006, no universo dos hospitais e centros de Saúde, em Portugal nomeadamente as 

capitações de produção por Região e por tipo de entidade PERH (2011 – 2016). 

Tabela 10: Resumo da produção de RH nos hospitais portugueses e respetivas capitações das 
camas por regiões em 2006. 

Região N. º de camas*5 Grupos I e II Grupos III Grupos IV Total 

  kg/cama/dia         kg/cama/dia   kg/cama/dia  

Norte 11.215 4,66 1,06 0,16 5,89 

Centro 8.594 3,53 0,82 0,10 4,46 

Lisboa e Vale do Tejo 11.738 8,55 2,07 0,17 10,80 

Alentejo 1.767 1,90 0,45 0,05 2,40 

Algarve 849 3,81 0,90 0,10 4,81 

Total 34.163 5,55 1,31 0,14 7,01 

Fonte: PERH (2011-2016). 

	
Tabela 11: Distribuição da produção de RH em Portugal por Grupo e por Região, em 2006. 

Região Grupos I e II (%) Grupos III (%) Grupos IV (%) 

Norte 27,58 26,58 36,71 

Centro 16,00 15,79 17,91 

Lisboa e Vale do Tejo 52,95 54,17 41,75 

Alentejo 1,77 1,76 1,84 

Algarve 1,70 1,69 1,79 

Fonte: PERH (2011-2016). 

O SNS é composto por todas as entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde, 

designadamente:  

• Estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua designação;  

• Unidades locais de saúde;  

• Centros de saúde;  

• Agrupamentos de centros de saúde. 

 

 

 

 

																																																								
5	*INE – Estatísticas da Saúde 2005.	
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3.3.1.2 Triagem  
	
A triagem dos RH requer uma participação ativa dos profissionais de saúde, sendo eles responsáveis 

pela separação na fonte de produção, sendo esta uma etapa mais importante para a minimização dos 

RH produzidos (Tavares et al.,2007, pg.35). 

Para cada tipo de RH deve haver sacos de diferentes cores6 de modo a que todo o profissional os 

distinga sem cometer erros; caixas de cartão com saco incorporado; contentores de plástico com 

pedal (Macedo & Macedo,2005, pg.281). 

A triagem é uma das principais etapas na gestão de RH, uma vez que condiciona o correto 

funcionamento de todos as fases seguintes (Pruss et al.,1999, pág.64). Efetuar uma correta 

identificação e deposição seletivo, logo na origem, em contentores apropriados, de acordo com as 

suas características e classificação (DSG,2007). 

“A triagem e deposição seletivas dos RH deve ser efetuada, tendo em consideração o tratamento e 

destino final específico. A recolha seletiva dos RH na origem, para além de diminuir os riscos para a 

saúde, facilita as operações de recolha para o transporte interno até à sua armazenagem” (Tavares et 

al.,2007, pg.36). 

A correta triagem dos RH é um passo fundamental para a redução dos custos do processo e dos 

riscos associados, sendo que os resíduos perigosos é o que influência os custos (DGS, 2007; 

Gonçalves, 2005). 

As vantagens da triagem no local da produção são (Tavares, 2004, pg.78): 

$ Reduzir os riscos para a saúde e o ambiente, impedindo que os resíduos biológicos e/ou 

específicos contaminem os outros resíduos produzidos na unidade de saúde; 

$ Diminuir os custos já que apenas terá tratamento especial uma fração e não todos os 

resíduos produzidos; 

$ Reciclar diretamente alguns resíduos, que não requeiram tratamento nem acondicionamento 

prévios. 

Segundo Hirst et al., 1999, in (Gonçalves, 2005, pg.24), a triagem na fonte apenas funciona se os 

profissionais de saúde e restantes trabalhadores possuírem: 

$ informação básica e as razões pelas quais é importante realizarem a separação; 

$ equipamento apropriado, como códigos de cores para os recipientes de recolha; 

$ instruções claras e um adequado treino. 

É importante realçar que é essencial que a separação na origem, deve ser monitorizada e avaliada, 

num método de observação aleatória do conteúdo dos sacos de resíduos. Sendo identificado os erros 

após observados, são comunicados e corrigidos (Tavares, 2004). 

																																																								
6 - Saco preto: grupo I e II; - Saco branco: grupo III; - Saco vermelho: grupo IV e contentores imperfuráveis: grupo 
IV (corto perfurante). 
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3.3.1.3 Acondicionamento 
	
Depois da separação/ triagem de RH, é necessário um correto acondicionamento na origem, de 

forma a diminuir os riscos para a saúde e o ambiente (Tabela 12). 

De acordo com o Despacho 242/96 de 13 de agosto refere que o acondicionamento dos RH deverá 

obedecer alguns requisites: 

" A triagem e o acondicionamento devem ter lugar junto do local de produção; 

" Os RH devem ser devidamente acondicionados de modo a permitir uma identificação 

clara da sua origem e do seu grupo  

Tabela 12: O acondicionamento dos RH adotado em Portugal de acordo com a sua classificação. 

Classificação  Acondicionamento Recipientes de Deposição 

Grupo I e II 

Não valorizáveis  Saco preto Contentor Municipal 

Valorizáveis  Saco preto Ecoponto Municipal 

Grupo III Saco Branco Contentor específico 

Grupo IV Saco Vermelho; 
Contentor corto-perfurantes Contentor específico 

Fonte: ERCCI, 2011 e Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto. 

Os contentores utilizados para armazenagem e transporte dos resíduos dos grupos III e IV devem ser 

facilmente manuseáveis, resistentes, estanques, mantendo-se hermeticamente fechados, laváveis e 

desinfetáveis, se forem de uso múltiplo.  

“Os sacos devem ter o tamanho apropriado á produção de resíduos de cada local. O saco preto 

apresenta dimensões superiores ao saco branco, já que á quantidade de resíduos no contaminado é 

superior á resíduos contaminados. Além disso os sacos deverão ter dimensões adequados para 

permitir o seu enchimento até 2/3, pelo menos até ao fim do dia de forma a possibilitar a recolha 

diária. O recipiente ou suporte que recolhem os sacos deverão ser escolhidos em função das 

dimensões dos sacos para os quais estão destinados e devem ter tampa e pedal sempre “(Tavares, 

2005, pg. 81). 

Segundo (Muhlich, 2000, in Gonçalves, 2005, pg. 24), os RH equiparados a urbanos devem ser 

depositados em sacos, de preferência reciclados. Estes sacos não devem ter um volume superior a 

80 litros, devendo ser colocados em suportes com tampa (Figura 4). As cores devem ser o preto ou o 

cinzento (embora devam ser seguidas as cores adaptadas a nível local, regional ou nacional).  
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Quanto aos restantes RH, estes devem ser colocados diretamente em contentores, caso o método de 

tratamento seja a incineração e os contentores sejam incinerados juntamente com os resíduos. No 

caso de os contentores apenas serem utilizados para a deposição, recolha e transporte, devem ser 

colocados sacos no seu interior. 

Os contentores não devem ser transparentes, devem ser reutilizáveis e fabricados em plástico 

reciclado. O volume dos contentores não deve ultrapassar os 60 litros e o nível máximo de 

enchimento estar claramente marcado. Por razões de segurança, devem possuir um dispositivo de 

fecho (quando cheios), que, de preferência, deve apenas permitir a sua abertura com auxilio de uma 

ferramenta (Muhlich, 2000, in Gonçalves, 2005, pg.25).  

Na valorização dos resíduos é importante salientar que existem contentores específicos de cores 

diferentes dos outros contentores. Atualmente existem ecopontos com as cores utilizadas pela 

sociedade ponto verde. Devem ter uma capacidade adequada á sua produção, e as condições de 

recolhas frequentes para o exterior. Este deve estar identificado de foram a evitar mistura com outros 

resíduos que poderá inviabilizar o processo de valorização, devem estar identificados o nome dos 

resíduos e a que se destinam (Tavares, 2004). 

 

Figura 4:  Acondicionamento dos grupos I e II (equiparados a urbanos). 

É importante realçar que este resíduo há que ter cuidado de não contaminarem com os outros 
resíduos considerados perigosos. 

Para além dos resíduos exemplificados acima que podem ser reciclados e reutilizados, é importante 

referir outros resíduos que podem ser valorizadas (Tavares et al., 2007, pg.37): 

" Óleos e gorduras alimentares: resultam das frituras, devem ser contentorizados para 

depois serem valorizados (como por exemplo utilizados na produção de biodiesel ou sabão); 

" Consumíveis informáticos: são geralmente os tinteiros e “toners”, impressoras, faxes e 

fotocopiadoras devem ser entregues a empresas especializadas para a reutilização ou para 

tratamento; 

 

 

Resíduos  do 
grupo I e II 
(resíduos 

equiparados a 
urbanos ) 

Não Perigosos 
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" Ampolas e frascos de fármacos vazios: devem ser condicionados em recipientes que 

minimizem ou eliminem o risco de lesão. Estes recipientes após estarem cheios devem ser 

devidamente fechados e colocados em sacos pretos. No caso de utilização múltipla devem 

ser despejados para sacos pretos, tomando as devidas precauções, higienizada 

periodicamente; 

" Películas de RX: devem ser entregues as empresas autorizadas para recuperação de prata;  

" Os esfigmomanómetros: procede-se a separação da coluna que contém o mercúrio, a qual 

é devidamente acondicionado num contentor destinado para este efeito. O outro 

componentes do equipamento que é valorizado é a caixa de metal, é encaminhado para um 

destino devidamente licenciado; 

"  Resíduos de amálgama dentária: resíduos que contém mercúrio, devem ser recolhidos nos 

recipientes específicos que se incluem no equipamento de separação de amálgama; 

" Outros equipamentos que contenham mercúrio: os equipamentos como por exemplo: os 

termómetros, certas pilhas, acumuladores e lâmpadas, devem ser acondicionados em 

recipientes fornecidos pela empresa que efetua a sua recolha; 

" Resíduos líquidos químicos perigosos: sempre que é possível, estes resíduos devem ser 

reciclados ou substituídos por outros menos tóxicos e, os que restarem, devem ser 

separados em tóxicos e nos tóxicos. Diferentes composições devem ser contentorizadas 

separadamente, de forma a evitar reações químicas e ser encaminhados para tratamento por 

empresas devidamente licenciadas. Estes recipientes devem ter uma capacidade limitada, 

para que possam ser transportados em segurança, resistentes e herméticos. É importante a 

identificação dos recipientes com resíduos líquidos perigosos, é fundamental para que as 

operações sejam mais adequadas e as normas de segurança sejam cumpridos. Estes 

resíduos químicos não devem ser descarregados no sistema de drenagem e águas residuais. 

Os resíduos tóxicos ou perigosos, que não são recicláveis, devem ser depositados de acordo 

com o tipo de risco e o tipo de tratamento a que vão ser sujeitos. Os químicos potencialmente 

explosivos ou inflamáveis devem ser armazenados em local próprio e adequado, e separado dos 

restantes. Como exemplo de reutilização ou reciclagem tem-se: 

$ Os solventes, como o xileno, o tolueno, a acetona e alguns álcoois, que pode ser 

redestilados e voltarem a ser utilizados; 

$ As soluções provenientes dos serviços de radiologia, que são resíduos perigosos e 

devem ser contentorizados respeitando-se as normas de deposição específicas, de 

modo a salvaguardar os riscos existentes no transporte. Como o líquido fixador 

contém grandes quantidades de prata, deve sofrer um eletrólise para a sua 

recuperação. 

Os resíduos do grupo III e IV devem ser separados dos outros tipos de resíduos (Figura 5). Os sacos 

são de uso único, deve ser resistente á humidade e choque, estar colocado em suporte próprios ou 
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armazenados dentro de recipientes de plástico ou metal, ser cheios até 2/3 da sua capacidade para 

permitir o seu fecho (Tavares, 2004, pg.79).  

Relativamente aos cortantes e perfurante, estes devem ser depositados em contentores próprio, 

resistentes á perfuração e impermeáveis. A tampa deve ser adequada e com um dispositivo de fecho 

para ser ativado quando o contentor estiver cheio em 2/3 da sua capacidade. Todos os cortantes e 

perfurantes devem ser depositados neste tipo de contentor, independentemente de estarem ou não 

contaminados (Pruss et al., 1999). Estes contentores não devem estar expostos diretamente á luz 

solar para evitar problemas motivados pelo calor (Hirst et al., 1999). 

Para estes tipos de resíduos a triagem deve ser feita de uma forma correta entre os que pertencem 

ao grupo III – algodões e seringas, e os que pertencem ao grupo IV – bisturis e agulhas. Deste modo, 

recomenda-se o uso de contentores de menores dimensões, são de fáceis de transportar e 

económicos – de 1 a 3 litros – apenas possibilita a colocação de cortantes e perfurantes (Tavares, 

2004).  

É importante que os profissionais do serviço de limpeza e de remoção de resíduos devem utilizar 

equipamento de proteção individual (EPI), tais como o vestuário, luvas e sapatos protegidos (Tavares 

et al.,2007). 

	

Figura 5: Acondicionamento dos resíduos dos grupos III e IV. 

3.3.2. Recolha, transporte e armazenamento interno 

3.3.2.1 Recolha  
	
O Despacho n.º 242/96 se 13 de agosto, define que “Cada unidade de saúde deve ter um plano 

adequado á sua dimensão, estrutura e á quantidade de resíduos produzidos para a circulação destes, 
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devendo o circuito ser definido Segundo critérios de operacionalidade e de menor risco para doentes, 

trabalhadores e público em geral”. 

Segundo o Ministério de Saúde (2011) “após a correta triagem e acondicionamento dos resíduos, é 

importante existir uma gestão eficaz para recolha e transporte de RH intra e inter-serviços, de forma a 

minimizar os impactos destes resíduos para saúde dos profissionais e dos utentes.”  

A recolha dos RH, deve ser realizada fundamentalmente nos locais de produção dentro da área do 

estabelecimento de saúde, de modo a facilitar e atingir os objetivos de controlo e minimização de 

riscos, de proteção dos trabalhadores, de operacionalidade dos serviços e de valorização dos 

resíduos produzidos (Macedo & Macedo, 2005, pg. 282).  

Os RH são recolhidos pelos funcionários de limpeza, sendo armazenado no serviço, de forma a 

diminuir o contacto com os resíduos, os sacos devem ser fechados, antes de serem removidos no 

local em que os RH são produzidos. Esta recolha deve ser auxiliada por carrinho e contentores de 

plásticos, de forma evitar o arrastamento dos sacos pelo chão. De acordo com Muhlich (2000), estes 

trabalhadores devem usar luvas quando efetuam a recolha, devendo estas ser luvas de cozinha 

robustas, não sendo aconselhável a utilização de luvas descartáveis, devido á falta de proteção e á 

elevada produção de resíduos. 

A recolha interna dos RH deve ser adaptada aos serviços produtores, à quantidade produzida e à 

natureza dos resíduos recolhidos, devendo estar prevista pelo menos uma recolha diária (Tavares, 

2004, pg. 84).  

De acordo com a OMS, os resíduos devem ser retirados no local de produção duas vezes por dia e 

transportados para local próprio até á sua remoção (WHO,1994, pg.26). 

A frequência das recolhas, deve ser planeada tendo em conta dois fatores fundamentais: por um 

lado, a disponibilidade de espaço físico de armazenamento temporário de resíduos nos serviços onde 

são produzidos e, por outro, a disponibilidade de mão de obra para efetuar essas mesmas recolhas 

internas (Tavares, 2004, pg.85) 

3.3.2.2 Transporte interno 
	
O transporte de RH deve efetuar-se de forma a proteger e melhorar a qualidade do ambiente e a 

saúde pública (OMS, 1983, pg. 14). 

Segundo a Portaria n. º 335/97 de 16 de maio de 1997, n. º1 do artigo 1. º, o produtor e o detentor de 

RH devem garantir que os mesmos sejam transportados de acordo com as prescrições previstas no 

mesmo diploma e que o seu destinatário esteja autorizado a recebe-los. 

O transporte interno dos RH processa-se em uma ou em duas fases (Tavares et al., 2007, pg.40): 

a) Transporte interno, o que se efetua dentro da unidade de saúde entre as zonas de 

produção e o local de armazenamento e entre este e o exterior. 

b) Transporte externo intra-serviços de saúde, os RH resultam da prestação de cuidados de 

saúde nas extensões de saúde, nas visitas domiciliários, sendo transportados nos carros de 
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serviço e, eventualmente, noutros transportes, nomeadamente, viaturas de aluguer ou dos 

prestadores de cuidados domiciliários/continuados. 

Os RH do grupo III e IV produzidos durante a prestação de cuidados domiciliários/ continuados, não 

devem ser deixados em casa dos doentes, para posteriormente serem depositados em contentores 

camarários. De acordo com a legislação em vigor, o produtor destes resíduos é o Centro de Saúde, 

sendo assim o responsável pelo seu destino final. Estudos realizados demostraram que é elevado o 

número de casos em que os RH produzidos ficam em casa dos doentes, seguindo posteriormente o 

circuito dos resíduos sólidos urbanos (Tavares, et al., 2007, pg.42).  

Os resíduos perigosos e não perigosos devem sempre ser transportados separadamente, existem 

três sistemas de transporte diferentes (Pruss et al., 2014, pg.87): 

! Os carrinhos de transporte de resíduos para resíduos não perigosos devem ser de cor preto, 

somente usado para este fim e com uma etiqueta “resíduos no perigosos”; 

! Resíduos infeciosos podem ser transportados juntamente com os cortantes e perfurantes 

usados. Os resíduos perigosos no devem ser transportados juntamente com outros tipos de 

resíduos perigosos, para evitar disseminação de agentes infeciosos. Os carrinhos devem ser 

coloridos de cor amarelo e devem ser etiquetados com um símbolo de “resíduos infecioso”; 

! Outros resíduos perigosos, tais como resíduos químicos e farmacêuticos, devem ser 

transportados em caixas separados para armazenamento central. 

Depois da recolha de resíduos nos serviços procede-se o transporte interno para o armazém central.  

Os circuitos para RH designados por “circuito de sujos” e, de “circuito de limpos”, devem existir um 

plano de circulação, cujo o circuito deve ser definido segundo critérios de operacionalidade e de 

menos risco para os doentes, utentes, profissionais, visitas, garantindo as condições de higiene do 

centro de saúde/extensão de serviços e os aspetos de natureza ética e estética. Se o circuito não é 

independente (corredores e elevadores) devem ter em atenção os horários de recolha dos RH para 

que não coincidam com outras atividades do centro de saúde/extensão de serviço (Tavares, et al., 

2007, pg.41). 

3.3.2.3 Armazenamento  
	
O Despacho n. º 242/96, de 13 de agosto, determina que cada UPCS deve ter um local de 

armazenagem específico para os resíduos dos grupos I e II, separados dos resíduos dos grupos III e 

IV, que deverão estar devidamente sinalizados, e ter fáceis condições de limpeza e de acesso e estar 

interdito a pessoal não autorizado. Os locais de armazenamento devem ser dimensionados em 

função da periodicidade de recolha, devendo a sua capacidade mínima corresponder a três dias de 

produção. Caso esse prazo seja ultrapassado o prazo anterior, até um máximo de sete dias, deverá 

ter condições de refrigeração. Segundo Gonçalves, (2005), os locais de armazenamento dos RH, 

quer intermédios, quer centrais, devem ser num local planeado para essa finalidade na UPCS. 

O local de armazenamento deve cumprir alguns requisitos (Pruss et al., 2014, pg.89): 

• Possuir pavimento impermeável, com drenagem de fácil limpeza e desinfeção; 
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• Facilidade para manter resíduos no perigosos (grupos I e II), separados de resíduos 

perigosos; 

• Deve haver abastecimento de água para os procedimentos de limpeza; 

• Deve permitir o acesso fácil para os trabalhadores que realizem a recolha interna; 

• Fácil acesso para os veículos que efetuam o transporte de RH; 

• Ter proteção contra o sol; 

• Deve permitir o fecho do armazém para impedir o acesso de pessoas não autorizadas e estar 

devidamente assinalado; 

• Deve haver, pelo menos, boa iluminação e ventilação; 

• Dever ser inacessível para os animais, insetos e aves; 

• Não estar situado nas proximidades de armazéns alimentares ou de áreas de preparação de 

comida; 

• Possuir equipamento de limpeza e equipamento de proteção adequado; 

• Os sacos e/ou contentores limpos devem estar situados nas proximidades (para ser feita a 

reposição nos serviços); 

• Ter bacia de lavagem com torneira água corrente e sabão; 

• Deve ser limpa regularmente pelo menos uma vez por semana; 

• Ter equipamento de contenção de derramamento; 

• Apropriados para as quantidades de resíduos produzidos de cada serviço de saúde prestado. 

No armazém central deve existir meios para lavagem e desinfeção dos contentores (reutilizados) e 

dos carros de recolha dos resíduos. Quando os resíduos são de grande quantidade é aconselhável 

haver um equipamento mecânico para realização deste procedimento. Depois de serem lavados e 

desinfetados devem ser colocados em local específico, separados dos contentores com resíduos. No 

local de armazenamento devem existir ecopontos, para a deposição de materiais para reciclagem, 

facilitando o encaminhamento para a valorização (Gonçalves, 2005, pg.31). 

3.3.3 Quantificação e Registo  
	
Deve efetuar um registo contínuo e atualizado dos RH produzidos permitindo assim uma gestão 

eficiente de todo o processo. O registo deve mencionar a quantidade e o tipo de resíduos bem como 

a sua origem e destino final (Portugal-Ramos et al., 1999). 

Quantificar, classificar e registar os resíduos por unidades de saúde é, de resto, obrigatório pelo 

Despacho n. º 242/96, de 13 de agosto, e pelo Decreto-Lei n. º 178/2006, de 5 de setembro, bem 

como, pela Portaria n. º 1408/ 2006, de 18 de dezembro que altera a Portaria n. º 320/ 2007, de 23 de 

março. 

As UPCS é responsáveis por preencher no SIRER o campo destinado aos RH, devendo também 

enviá-lo, anualmente, a Direção Geral da Saúde, até ao dia 31 de janeiro do ano imediato aquele a 

que se reportem os dados (Tavares, 2004, pg. 87). As entidades responsáveis pelo funcionamento de 

unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos hospitalares, devem 

elaborar um inventário anual relativo a todos os resíduos recebidos e produzidos, após o tratamento, 
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onde depois vai ser enviado á Direção Geral da Saúde e ao Instituto dos resíduos, até 15 de fevereiro 

do ano imediato aquele a que se reportam aos dados (Portaria n. º 174/97, de 10 de março in 

Tavares, 2004, pg. 88). 

Cada UPCS deve efetuar o registo de custo envolvido nas operações recolha, transporte, 

armazenamento, tratamento, deposição, descontaminação e limpeza, para uma gestão eficiente 

(Tavares, 2004, pg.88). 

É importante realçar a importância da pesagem dos resíduos. Os procedimentos para a pesagem dos 

resíduos (Tavares et al., pg.44): 

! Os RH devem ser acondicionados nos contentores de transporte e pesados. No caso de se 

tratar de contentores de uso múltiplo será reduzido o valor da tara, de modo a obter-se o 

peso liquido; 

! A pesagem deve ser efetuada por um funcionário do centro de CS/ES designado para o 

efeito, o qual deverá conhecer todos os procedimentos inerentes a este programa e proceder 

ao seu registo em impresso próprio, na presença do motorista da empresa, no momento em 

que estes rececionam os contentores; 

! As balanças devem ser utilizadas ser utilizados para uso exclusivo da pesagem de RH; 

! As balanças devem ser aferidas periodicamente. 

3.3.4 Transporte no exterior das UPCS 
	
O transporte dos resíduos no exterior dos serviços é efetuado sempre que o tratamento/eliminação 

seja fora das UPCS. O transporte externo deve ser realizado por viatura adequados, seguras e de 

caixa fechado. Os resíduos dos grupos I e II é transportado pela entidade responsável pela gestão 

dos resíduos sólidos urbanos. Os resíduos do grupo III e IV só podem ser transportados por 

empresas autorizadas, em contentores de facilmente manuseáveis, estanques e herméticos, e em 

veículos próprios para este fim (Santos, 2008, pg.37). 

Em Portugal, o transporte de resíduos em território nacional é regulamentado pela Portaria n. º 335/ 

97 de 16 de maio no artigo 4º. “O produtor, o detentor e o transportador respondem solidariamente 

pelos danos causados por transporte de resíduos”. 

A Portaria n. º 335/ 97 de 16 de maio, do artigo 2. º salienta algumas normas de transporte de RH: 

O transporte rodoviário de resíduos pode ser realizado por: 

a) Produtores; 

b) Eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da legislação aplicável; 

c) Entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos hospitalares, autorizadas; 

d) Entidades responsáveis pela gestão de RSU; 

e) Empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, nos 

termos do Decreto-Lei n. º 38/99, de 6 de fevereiro. 

Os resíduos dos grupos I e II, em Portugal, está isento de guias de acompanhamento. Já os resíduos 

destinados para a operação de valorização e.g. lâmpadas florescentes, toners e tinteiros, líquidos 
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perigosos, deve ser acompanhado por uma Guia de Acompanhamento de Resíduos (modelo A)7, 

com exceção dos RHP (grupos III e IV). 

O ato de entrega dos RH, os funcionários dos CS/ES devem retirar uma guia deste modelo deve ser 

preenchida em triplicado, arquivando-a juntamente com a cópia que o destinatário dos RH 

posteriormente enviar por um período de cinco anos, de acordo com o ponto 1 do artigo 6. º da 

referida Portaria. 

No caso dos resíduos dos grupos III e IV, desde a UPCS até uma unidade de tratamento externa 

deve ser realizado respeitando o prescrito na Portaria n. º 355/97, de 16 de maio, e o 

acompanhamento é feito pela Guia de Acompanhamento de Resíduos (modelo B). Este modelo deve 

ser arquivado pelo transportador por um período de cinco anos, de acordo com o disposto no ponto 2 

do artigo 6. º. 

Na recolha de resíduos pela empresa deve estar sempre presente um representante do CS/ES, que 

acompanhará o profissional de empresas, de forma a (Tavares, et al., 2007, pg. 46): 

! Encaminhar para tratamento apenas os contentores que se encontrem cheios; 

! Validar na guia de transporte a quantidade encaminhada para tratamento e destino final 

(peso ou volume, consoante o contrato estabelecido). 

Os resíduos transportados encontram-se abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias 

perigosas, previsto no Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 

(RPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63-

A/2008, de 3 de abril. 

Os RH perigosos estão classificados nas classes 6.1(matérias tóxicas) e 6.2 (matérias infeciosas) de 

acordo com o RPE, exigindo o cumprimento dos seguintes requisitos de transporte: 

a) Utilização de recipientes de acondicionamento e transporte devidamente homologados para 

as classes; 

b) Etiquetagem específica; 

c) Aquando da admissão dos motoristas, e regularmente em períodos predefinidos, estes são 

alvo de formação específica para a titularidade de carta ADR (Certificado de Formação para 

Condutores de Veículos de Transporte de Mercadorias Perigosas), sendo posteriormente 

emitido pela ANTRAM o respetivo certificado ADR; 

d) As viaturas devem encontrar-se equipadas para o transporte de mercadorias perigosas 

(identificação, existência de kit anti derrames, meios de combate a incêndios, etc.). 

Os resíduos que se destinam a um tratamento ou eliminação noutro país, deverão seguir os 

procedimentos na legislação específica sobre o movimento transfronteiriço de resíduos é regido pelo 

Regulamento Comunitário n. º 801/2007, do concelho, de 6 de julho.  No caso de transferências de 

RH para o território nacional nos termos Decreto-Lei n.º 45/2008 de 11 de março, que assegura a 

execução e garante o cumprimento na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes para o 
																																																								
7 Anexo 1 do modelo A e B. 
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Estado Português do Regulamento (CE) n.º 1013/2006. O Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do 

Parlamento Europeu e do Concelho de 14 de julho de 2006 relativo a transferência de resíduos.  

De forma a garantir um transporte em condições de segurança, os motoristas que transportam os RH 

devem receber formação específica nesta área (Santos, 2008). 

Os motoristas que transportam os resíduos do grupo I e II devem ser portadores de documentos 

oficiais, com indicação do conteúdo e dos riscos potenciais envolvidos (Gonçalves, 2005). Os que 

transportam os resíduos dos grupos III e IV devem ter licença de condução específica para o 

transporte de resíduos perigosos (Tavares, 2004, pg. 89). 

Os profissionais do serviço de limpeza e de remoção dos RH devem utilizar equipamentos de 

proteção individual adequados e.g. luvas, sapatos fortes e fechados, macacões e mascaras. Para o 

transporte interno, todo o material utilizado no transporte externo de RH deve ser lavado e 

desinfetado regularmente (Pruss et al., 2014). 

No transporte de resíduos pode ser utilizada refrigeração na situação e.g. em que as distâncias de 

transporte são grandes ou temperaturas elevadas. 

Os veículos utilizados no transporte externo devem ser usados exclusivamente para esse fim, possuir 

caixas isotérmicas e paredes internas facilmente higienizáveis, para que este seja efetuado com o 

mínimo de risco (Tavares, 2004, pg. 89). 

Os veículos utilizados para o transporte de RH devem cumprir os seguintes requisitos (Pruss et al., 

2014, pg.96): 

! O corpo do veiculo devem ter o tamanho adequado e proporcional com a concepção do 

veículo; 

! Não deve haver uma antepara entre a cabine do condutor e o corpo do veículo, o qual está 

concebida para reter a carga, se o veículo estiver envolvido numa colisão; 

! Possuírem sistemas adequados para prenderem a carga durante o transporte; 

! Num compartimento separado do veículo devem ser transportados sacos vazios, roupa de 

proteção, equipamento de limpeza, ferramentas, desinfetante e um kit especial para 

derramamentos de líquidos; 

! A parte interna permitir a limpeza e desinfeção e os ângulos internos serem arredondados; 

! O nome e morada do operador devem estar escritos no veículo; 

! O símbolo internacional de perigo deve ser inscrito no veículo ou nos contentores, tal como 

um telefone de emergência; 

! O condutor deve ser informado com detalhe que tipo de resíduos está a ser transportado.  

Quando a utilização de um veículo específico não se justifica devido á pequena quantidade de 

resíduos, pode ser utilizado um contentor resistente que é colocado no chassis de um veículo. Este 

contentor muitas vezes é usado como armazenamento na UPCS, sendo substituído com um vazio 

quando um recolhido (Pruss et al., 2014, pg.96). 
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As UPCS devem conhecer e fiscalizar as condições de transporte, os quantitativos de resíduos 

transportados e o seu destino. Sendo importante a comparação dos valores apresentados pelos 

operadores e dos quantitativos reais. As UPCS devem estar informadas dos custos individuais das 

várias etapas do transporte (Gonçalves, 2005, in Santos, 2008, pg.38). 

 

3.3.5 Tratamento, valorização e deposição Final 

3.3.5.1 Escolha do processo de tratamento  
	
Existem diferentes tipos de tecnologias de tratamento, e não existe uma que seja considerada ótima, 

sendo que deve ser selecionado o método mais apropriado de acordo com as características dos 

resíduos e da UPCS, região ou país, considerando custos de investimentos, de exploração e 

manutenção, eficiência, perigosidade do resíduo pós-tratamento e possível contaminação ambiental 

(Gonçalves, 2005, pg.34). 

De acordo com o Decreto-Lei n. º 178/2006, de 5 de setembro que revoga o Decreto-Lei n. º239/97, 

de 9 de setembro, o tratamento de resíduos, que deve ser, simultaneamente, adequado, quer para a 

defesa de saúde, quer do ambiente, pode definir-se como um processo, de natureza mecânica, física, 

químico ou biológico, que altera as características dos resíduos de forma a reduzir o seu volume ou 

perigosidade, bem como facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação, após as operações 

de recolha. 

Os objetivos do tratamento dos RH são (Tavares et al., 2007, pg. 47): 

! Descontaminação, de forma a deixarem de ser fonte de microrganismos patogénicos, 

permitindo assim a sua manipulação com maior segurança; 

! Redução do seu potencial de perigosidade quando se trata de resíduos com risco químico; 

! Redução do seu volume, de forma a reduzir o espaço necessário á sua eliminação. 

A escolha do processo de tratamento envolve a consideração das características dos resíduos, 

recursos e requisitos de tecnologia, fatores ambientais e de segurança, e os custos, muitos dos quais 

dependentes das condições locais, nomeadamente (Pruss et al., 2014, pg.105): 

! Características dos resíduos; 

! Quantidade de resíduos de tratamento e eliminação; 

! Capacidade de unidade de saúde para lidar com a quantidade de resíduos; 

! Tipo de resíduos para tratamento e deposição; 

! Recursos e requisitos de tecnologia; 

! Disponibilidade local de opções e tecnologias; 

! Capacidade do sistema; 

! Tratamento e eficiência; 

! Redução de volume e de massa; 

! Requisitos de instalação; 

! Espaço disponível para o equipamento; 
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! Requisitos de infraestrutura; 

! Requisitos de operação e manutenção; 

! Competências necessárias para operar tecnologia; 

! Fatores ambientais e de segurança; 

! Libertação no ambiente; 

! Localização e os arredores do local de tratamento e instalação de eliminação; 

! Considerações de segurança e saúde ocupacional; 

! Aceitação pública; 

! Opções disponíveis para a eliminação final; 

! Requisitos regulamentares; 

! Custo de compra de equipamentos; 

! Taxas de envio e de direitos aduaneiros; 

! Custos de instalação e comissionamento; 

! Custos operacionais anuais, incluindo manutenção e testes preventivos; 

! Custos de transporte e eliminação de resíduos tratados; 

! Custos de desmantelamento. 

Em Portugal de acordo com o Despacho no 242/96, publicado a 13 de agosto, os resíduos 

pertencentes aos Grupos I e II, considerados não perigosos, podem ser equiparados a resíduos 

urbanos uma vez que não apresentam exigências especiais a nível do tratamento.  

O tratamento dos RH dos grupos III e IV, considerados perigosos, só poderá ser efetuada em unidade 

devidamente autorizada. A Portaria n. º 174/97, de 10 de março, estabelece regras de instalação e 

funcionamento de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de RH perigosos, bem 

como o regime de autorização da realização de operações de gestão de RH por entidades 

responsáveis pela exploração das referidas unidades ou equipamentos. 

De acordo com a DGS, (2006), os resíduos do grupo III, contaminados ou sujeitos de contaminação, 

deverão ser sujeitos a incineração ou pré-tratamento, físico ou químico, eficaz (autoclavagem ou 

desinfeção química, respetivamente), tendo um tratamento posterior como RSU. Os resíduos do 

grupo IV (risco específico), segundo o Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto, têm na incineração o 

único tratamento possível. Sempre que é possível, deverá optar-se por um tratamento eficaz que 

dispense o recurso á incineração. Contudo, para que no processo de autoclavagem se consigam 

atingir reduções em volume de cerca de 70% há ainda, que proceder a trituração e uma compactação 

dos resíduos após a sua descontaminação (DGS, 2006, pg.14). Contudo, os RH do grupo IV 

(específicos) são de incineração obrigatória a 1100 °C, pelo facto de poderem conter compostos com 

teores superiores a 1% de moléculas halogenadas8, como é o caso dos citotóxicos e citostáticos. 

Em relação aos resíduos dos grupos I e II, equiparados a urbanos, estão abrangidos, desde que a 

produção no exceda os 1100 litros diários, nas recolhas as entidades responsáveis pelo Sistema dos 

																																																								
8	Moléculas halogenadas: são compostos orgânicos sintéticos que são altamente oxidantes por isso reagem 
espontaneamente com os metais, substâncias redutoras e até os gases nobres. Devido a alta reatividade, 
podem ser perigosos ou letais para o organismo vivos em quantidades suficientes. 
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Resíduos Sólidos Urbanos da região. No caso de exceder os 1100 litros diários podem ser efetuados 

contratos específicos com estas entidades, tendo em conta a prestação de serviço de recolha, 

transporte, tratamento e destino final (Tavares, 2004, pg.94). 

Os resíduos dos grupos I e II não apresentam requisitos particulares de tratamento. O papel e cartão 

como podem ser reaproveitados, são enviados para a valorização/reciclagem. No entanto os resíduos 

do grupo III classificados como RH de risco Biológico, devem ser tratados por incineração ou outros 

tratamentos apropriados e seguros, para posterior eliminação como resíduos urbanos. Os resíduos 

do grupo IV têm de ser obrigatoriamente incinerados (Macedo & Macedo, 2005, pg. 283).  

Em síntese, a revisão da Portaria n. º 174/97 e do Despacho n.º 242/96 designadamente, procede à 

(PERH 2011-2016, pg.35): 

! Eliminação dos constrangimentos identificados ao nível da atual classificação dos RH; 

! Regulamentação das boas práticas associadas á gestão integrada dos RH com especial 

ênfase na avaliação da eficácia dos processos de tratamento, na monitorização dos 

respetivos efeitos, tendo em vista a prevenção de riscos e, por conseguinte, a proteção da 

saúde dos trabalhadores do setor, das populações em geral e do ambiente; 

! Clarificação do procedimento de licenciamento das instalações de gestão dos RH; 

! Introdução da figura do licenciamento simplificado para as operações de armazenagem de 

RH quando efetuadas em local análogo ao local de produção pertencente á mesma entidade, 

á semelhança do preconizado no Decreto-lei n. º 178/2006, de 5 de setembro; 

! Cobrança de taxas inerentes á execução de diferentes atos no âmbito do procedimento de 

licenciamento, conforme estabelecido em outros regime legais de licenciamento. 

A instalação e o funcionamento destas unidades e equipamentos estão sujeitos a licenciamento 

prévio. 

3.3.5.2 Processos e Tecnologias de Tratamento 

3.3.5.2.1 Opções gerais  
Segundo HCWHE (2004, pg.3-12), existem processos térmicos, processos químicos, processos 

radioativos e processo biológicos (Tabela 13). Os processos térmicos são aqueles que dependem de 

calor (energia térmica) para destruir os agentes patogênicos nos resíduos. Esta categoria é 

subdividida em baixa, média e alta temperatura. Os processos térmicos de baixa temperatura utilizam 

energia térmica para descontaminar os resíduos, sendo a temperatura (100 a 180ºC) insuficiente para 

causar a decomposição química ou realizar pirólise ou combustão. A incineração de RH, a pirólise, a 

gaseificação e o plasma são tecnologias consideradas de altas temperaturas, que envolvem 

alterações químicas e físicas, tanto nos materiais orgânicos, como nos inorgânicos, resultando na 

destruição dos resíduos. A pirólise é um caso especial de termólise, e é mais comumente usado para 

materiais orgânicos. Ela ocorre em altas temperaturas, mas não envolve reações com oxigénio (Pruss 

et al., 2014, pg.106). 

A localização das unidades de valorização e eliminação de resíduos perigosos hospitalares na UPCS, 
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está sujeita a aprovação da Câmara Municipal ou da Comissão da Coordenação Regional consoante 

a área em questão esteja, ou não, abrangido o Plano Diretor Municipal (PDM). O pedido de 

licenciamento para apresentar a Direção Geral de Saúde (DGS) deve ser acompanhado, para além 

do projeto de instalação da unidade ou equipamento, se for o caso disso, da certidão de aprovação 

de localização, de estudo de impacto ambiental (Decreto-Lei n. º 179/2015 de 27 de agosto) e da 

licença da utilização do domínio hídrico (Decreto-Lei n.º 245/2009 de 22 de setembro), (Tavares, 

2004, pg.97). 

Tabela 13: Tecnologias de tratamentos dos RH perigosos. 

Tipos de Resíduos 

Tecnologias de Tratamento 

Tratamento Térmico Tratamento Químico 

Incineração Autoclavagem Microondas Desinfeção química 

Infeciosos 

Sim 

Sim  Sim Sim 
Anatómicos - - - 
Corto-perfurantes Sim  Sim Sim 
Farmacêuticos 

Não  
Citotóxicos  
Químicos 

Radioativos - 
Não se aplica; (-): Sem informação disponível; 

Fonte : Pruss et al., 1999, pg.114. 

Os resíduos infeciosos Grupo III, podem ainda ser sujeitos a desinfeção química ou térmica em 

alternativa á incineração, (Figura 6). 

	
 Figura 6: Tipos de tecnologias de tratamento dos resíduos por desinfeção. 
 Fonte: Tavares, 2004 

 

                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

Tecnologias de Desinfecção 

! Químicas: 
1. Gases: Óxido de etileno, 
formaldeído, Ozono; 

 
2. Líquidos germicidas: 
Glutaraldeído; 
 
3. Cloro e seus derivados; 

 
 

! Biológicos:- Enzimas. 

! Físicas:  
 1. Térmicas: 

- Calor seco; 
- Calor húmido; 
 - Autoclavagem; 
 - Micro-ondas; 
- Infravermelhos; 
 - Laser; 
- Pirólise plasmática. 

2. Irradiação: 
- Ultravioletas; 
- Radiações gama 
(cobalto 60). 
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3.3.5.2.2 Tratamentos térmicos  
	
Os sistemas de processo térmico a altas temperaturas podem classificar com base nos seus 

requisitos de oxigénio (TCHBANOGLOUS et al., 1994, in Tavares, 2004, pg. 99): 

! A combustão com a quantidade de oxigénio exatamente necessária para a combustão total, 

que se designa por combustão estequiométrica; 

! A combustão com oxigénio em excesso sobre as necessidades estequiométricas, que se 

denomina combustão com excesso de ar; 

! A gasificação é a combustão parcial dos resíduos sólidos em condições sob estequiométricas 

para gerar um gás combustível que contêm monóxido de carbono, hidrogénio e 

hidrocarbonetos gasosos; 

! A pirólise é o processo térmico de resíduos na ausência complete de oxigénio. 

3.3.5.2.2.1 Incineração  
	
A incineração é um processo de oxidação seca a elevada temperatura que transforma os resíduos 

orgânicos e combustíveis em material inorgânico e incombustível, reduzindo significativamente o seu 

peso e volume. Os processos térmicos de altas temperaturas ocorrem em temperaturas entre cerca 

de 200ºC e mais de 1000ºC. Este processo envolve a degradação química e física do material 

orgânico através do processo de combustão, pirólise ou gaseificação (Pruss et al., 2014, pg. 116). 

A incineração dos RH tem sido reconhecida como um método preferencial de tratamento, sendo a 

tecnologias, mas utilizada nos países ocidentes e nos Estados Unidos (Turnberg, 1996, in Gonçalves, 

2005, pg.36). A incineração além de destruir os microrganismos, permite em determinadas 

circunstâncias, a recuperação de energia térmica. Os resíduos se tornam irreconhecíveis, diluem-se 

questões como a responsabilidade e os problemas estéticos (ECRI, 1998, in Gonçalves, 2005, 

pg.36). 

Segundo (Tavares, 2004, pg. 99) os sistemas de incineração podem ser realizados sob diversas 

formas: 

! Incineração no local de produção; 

! Incineração em unidades centralizadas; 

! Incineração em unidades destinadas aos resíduos perigosos; 

! Incineração em instalação de incineração de resíduos sólidos urbanos, se possuírem as 

condições adequadas e forem produzidos em pequenas quantidades, situação de exceção. 

De uma forma geral, podem ser considerados três tecnologias de incineração utilizados para 

tratamentos dos RH (Pruss et al., 2014, pg.119): 

! Incineradores pirolíticos de dupla câmara (especialmente desenhados para o tratamento de 

resíduos infeciosos); 

! Incineradores de fornos rotativos a elevadas temperaturas (capazes de decomporem 

substâncias genotóxicas e substâncias químicas muito resistentes); 
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! Incineradores muito simples (e.g. de câmara simples com grades estáticas – quando apenas 

é possível optar por requisitos mínimos). 

De acordo com Pruss et al., (1999), a utilização de incineradores de RU para o tratamento de 

resíduos infeciosos apenas deve ser considerada quando funcionam em condições adequadas, 

possuem duas câmaras de combustão (a temperatura rondar os 800 °C na primeira câmara e entre 

1000 e 1200ºC na segunda câmara), localizam-se próximo da UPCS e a quantidade de resíduos 

infeciosos a tratar é relativamente pequena, em relação ao total de RU. Os incineradores pirolíticos 

são mais seguros e mais utilizados no tratamento dos RH. Podem ser utilizados para o tratamento de 

todos os resíduos infeciosos (incluindo cortantes) e dos resíduos químicos e medicamentos, embora 

apenas pequenas quantidades destes dois últimos possam ser incineradas por este processo (e.g. 

5% do total dos resíduos). Não são adequados para o tratamento de resíduos genotóxicos e 

radioativos. 

Os incineradores de forno rotativos, para além do forno tem uma câmara de combustão de pós 

combustão, são normalmente utilizados para queimar resíduos químicos (incluindo medicamento e 

resíduos citotóxicos). São adequados para todos resíduos infeciosos, apenas não sendo 

aconselháveis para o tratamento de resíduos radioativos. As principais características do forno são 

(Pruss et al., 2014, pg. 120): 

" Temperatura de incineração entre 900 °C e 1200 °C; 

" Capacidades de incineração até 10 toneladas por hora; 

" Custos de equipamentos e operação adicionais são elevados, bem como o consume de 

energia, o sistema exige pessoas bem treinados. 

Gonçalves (2005, pg.36) afirma que diversos estudos comprovam que as unidades de incineração 

quando mal construídas ou com um funcionamento deficiente, podem não destruir todos os 

microrganismos não sendo assim, o produto final estéril. A dependência do incinerador tem vindo a 

decrescer, verificando a opção de outras tecnologias de tratamento, deve-se ao facto de: 

! Aumento do custo, devido ao aumento do equipamento necessária para satisfazer as normas 

de emissões atmosféricas, permitindo o cumprimento das normas exigidas; 

!  As dificuldades associadas á escolha da localização de novas instalações; 

! Aumento da disponibilidade de metodologias alternativas á incineração para tratamento de 

RH. 

Além disso, alguns tipos de resíduos não devem ser incinerados, tais como (Pruss et al., 1999): 

! Contentores/embalagens de gás sob pressão; 

! Grandes quantidades de resíduos químicos reativos; 

! Fixadores, reveladores e películas radiológicas; 

! Plásticos halogenados (e.g. policloreto de vinilo - PVC); 

! Resíduos com metais pesados (e. g. mercúrio, cádimo); 

! Ampolas seladas ou ampolas contendo metais pesados. 
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Os resíduos que são submetidos a um incinerador no interior de uma câmara pirolítica, as 

temperaturas de 650 – 800 °C, num ambiente com carência de oxigénio, dá-se a combustão 

incompleta, com formação de gases combustíveis, cinzas e escórias de fundo e com libertação de 

energia. O ar primário é aquecido e insuflado sob a grelha caso seja controlada a quantidade e a 

temperatura este é designado de combustão primário. 

Na combustão secundária, realizada na segunda câmara de combustão, designado por termoreactor, 

processa a combustão dos gases voláteis e dos produtos de combustão incompleta da pirólise, á 

temperatura de 1100 °C, durante 2 segundos no mínimo, na presença de oxigénio em excesso, para 

garantir a combustão completa, e o resultado da combustão é as cinzas volantes e escórias (Tavares, 

2004, pg.98). 

Em Portugal a legislação estabelece como temperatura mínima, para a queima de resíduos 

perigosos, 1100ºC com um teor superior a 1% de substâncias orgânicas halogenadas expresso em 

cloro. 

O calor libertado pode ser aproveitado para aquecimento, através da produção de vapor, ou ser 

utilizado na produção de energia elétrica, podendo recuperar o equivalente a metade da energia 

dissipada (Pereira, 2003, in Tavares, 2004, pg.100). A recuperação de energia pode ser assegurada 

por dois métodos (Martinho e Gonçalves, 2000 in Tavares, 2004, pg.100): 

" Através de uma caldeira de vapor, especialmente concebida no processo os gases 

provenientes da combustão. Está localizada fora da câmara de combustão; 

" Pelo alinhamento de tubos verticais, interligados, formando secções contínuas. Estes tubos 

situam-se no interior da câmara de combustão e através deles circuito água que absorve 

calor. 

Em resumo a seleção do tipo de incinerador a utilizar depende do tipo de resíduo alvo e de fatores 

económico e ambientais, nomeadamente no controlo das emissões (Tabela 14). 

Tabela 14:. Principais vantagens e desvantagens dos três tipos de tecnologias de incineração. 

Ti
po

 d
e 

in
ci

ne
ra

do
r 

Tratamento/Deposição Vantagens Desvantagens 

 
Forno rotativo 

 

- Adequado para resíduos 
infeciosos, grande parte dos 
resíduos químicos e 
medicamentos. 

- Investimentos e custos de 
operação elevados. 

 
 

Pirolítico 
 

 

- Eficiência de desinfeção 
muito elevada. 
- Adequado para resíduos 
infeciosos, grande parte dos 
resíduos químicos e 
medicamentos. 

- Destruição incompleta de 
citotóxicos. 
Investimentos e custos de 
operação relativamente elevados. 

 
 

Simples 

- Eficiência de desinfeção 
boa. 
Grande redução de peso e 
volume. 
- Investimentos e custos de 
operação relativamente 
baixos. 

- Emissões atmosféricas 
significativas; - Remoção periódica 
das cinzas e escórias. 
- Ineficiências na destruição 
térmica dos químicos e 
medicamentos mais resistentes, 
como os citotóxicos. 

Fonte : Pruss et al., 1999, pg.110.  
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É importante realçar que as principais emissões produzidas numa instalação de incineração são os 

efluentes gasosos, os resíduos sólidos gerados, tais como as cinzas/ escórias de fundo e os efluentes 

líquidos. Os principais poluentes emitidos pela incineração dos RH são (Tavares, 2004; 

Tchobanoglous et al., 1994; Boaventura et al., 2003): 

" Monóxido de carbono; 

" Partículas/poeiras; 

" Metais pesados -presentes nas cinzas/escórias do fundo ou nos gases emitidos: - Cádmio 

(Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), arsénio(As), crómio (Cr); 

" Óxidos de azoto, enxofre, e de carbono; 

" Gases ácidos: ácido clorídrico, ácido fluorídrico 

" Compostos organoclorados; 

" Compostos orgânicos: dioxinas, furanos, clorofenóis, clorobenzenos, bifenilos policlorados. 

A diversidades do tratamento varia consoante a instalação de incineração, as emissões devem estar 

regulamentadas por legislação específica. Os impactos ambientais através das emissões dos gases 

poluentes devido a funcionamento das instalações de incineração. A quantidade dos efluentes 

descarregados para a atmosfera depende da quantidade de resíduos incinerados, da composição, da 

temperatura e turbulência do ar, o tempo de permanência dos gases na câmara de pré-combustão 

(Tavares, 2004). 

É importante salientar que a prevenção de complicações através de formação e treino dos 

trabalhadores, havendo monitorização e controlo da eficiência de combustão de forma a eliminar as 

emissões de gases. Uma boa gestão e manutenção é essencial para o funcionamento de estação de 

incineração (Fadigas, 2010). 

Para o sucesso do processo é importante, e pertinente existir (Tavares, 2004, pg.112): 

- Uma adequada triagem dos resíduos na origem, associados á sua correta identificação, de modo a 

reduzir os elevados custos processuais deste tipo de tratamento; 

- A adoção de procedimentos que permitam diminuir os riscos associados aos manuseamentos dos 

resíduos; 

-  Um funcionamento adequado do sistema de recolha e transporte dos resíduos; 

-  Monitorização e controlo dos principais poluentes presentes nas emissões. 

 

É apresentado na Tabela 15 alguns exemplos dos gases emitidos pela incineração. 
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Tabela 15:. Alguns poluentes emitidos pela incineração de RH. 

Fonte: Tavares, 2004; kawai, Bruna (S/d); Santiago Jr, (S/d). 

Poluentes emitido 
pela incineração dos 

RH 

 
Riscos para o ambiente 

 
Riscos para saúde 

 
 
 

Monóxido de carbono 
(CO) 

 

 
-  Intensificação do 
aquecimento global 

 
 
-Dificuldades respiratórias e asfixia; 
 

 
Partículas/poeiras 

 

- Têm efeitos na 
fotossíntese reduzindo a 
absorção do dióxido de 
carbono; 
- Reduz a intensidade da 
luz solar que atinge o 
interior da folha. 

- Maior risco (diâmetros inferiores a 10µm e 
2,5µm os PM10): - irritação nasal, tosse, 
doenças pulmonares crónicas obstrutivas, 
dificuldades respiratórias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metais pesados 
presente nas 
(cinzas/escórias do 
fundo e gases emitidos) 

 
 
 
 
 

 
 
- Poluição do solo, água, 
lençol freático e o ar 
provocando contaminação 
dos organismos vivos se for 
acumulativo; 
- Provoca intoxicação 
alimentar. 
 

 

(As): - Irritações cutâneas e das mucosas 
(dermatites, faringite e rinite), 
formação de verrugas, distúrbios 
cardiovasculares e hepáticos; 
(Cd): - Cancro no plumão, 
alterações renais e redução do cálcio dos 
ossos, alteração do sistema nervosa central 
e no sistema respiratório, redução de 
produção de glóbulos vermelhos; 
(Cr): - corrosão da pele e das mucosas, 
reação alérgica e carcinogenicidades a nível 
pulmonar; 
(Pb): -  Alteração no sangue e na urina 
provoca por doenças, problemas 
respiratórios, alteração no sistema nervosa, 
alterações no desenvolvimento cerebral das 
crianças levando a diminuição da acuidade 
auditiva, da aprendizagem e do crescimento, 
provoca estado de agitação, epilepsia, 
tremores, perda da capacidade intelectual e 
anemia; 
(Hg): - Afeta o sistema nervoso, lesões 
renais e perturbação do metabolismo 
eritrocitário, reações alérgicas, irritação 
grave nas vias respiratórias e endemas 
pulmonares, lesões a nível gastrointestinal e 
renal. 

 
Gases ácidos 

- Acidificação das águas e 
dos solos e ocorrência de 
lesões nas plantas. 

- Corrosivos e irritantes nos olhos e na boca, 
na garganta na pele e no nariz e sérios 
problemas respiratórios. 

 
Compostos orgânicos 
(dioxinas e furanos) 

 
 

- Contaminação do solo; 
- Contaminação hídricos 
durante o escoamento 
superficiais ou processos 
erosivos.  

- Lesões cutâneas, cloracne, alterações da 
função hepática e renal e do sistema 
imunitário, nervosa, endócrino e reprodutor, 
aparecimento de cancro de fígado, pulmão e 
sangue, causa grandes complicações no 
feto ou em bebés amamentados, uma vez 
ingeridos difícil de ser eliminados pelo 
organismo. 
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A Convecção Internacional para Eliminação dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), assinada 

em Estocolmo, Suécia, em maio de 2001, entrou em vigor em maio de 2004. Refere-se ainda no 

Artigo 5º que os países eliminem as emissões destes poluentes onde se incluem as dioxinas.  

Os resíduos sólidos provenientes da incineração de RH, nomeadamente as cinzas/escórias de fundo 

e cinzas volantes. As cinzas e as escórias do fundo representam cerca de 8 a 10% do peso dos 

resíduos sólidos hospitalares tratados e 3% do respetivo volume. As cinzas e escórias do fundo 

colhidas no incinerador são submetidas a ensaios laboratoriais, revelando ausência de perigosidade, 

sendo assim são considerados como resíduos não perigosos, equiparados a resíduos sólidos 

urbanos, podem ter como destino final o aterro sanitário e os que são perigosos são acondicionados 

e exportados para o estrangeiro. A valorização das cinzas/escórias de fundo tem sido utilizada na 

pavimentação de estradas (Tavares, 2004).  

Tendo por base a Lista Europeu de Resíduos (LER), publicada na da Portaria n.º 209/2004 de 3 de 

março, as cinzas e as escórias e poeiras de caldeira (excluindo as poeiras de caldeira em 10 01 04), 

estão incluídas na categoria 10 01 01. 

No que se refere ás normas de emissões atmosféricas provenientes da instalação da incineração de 

resíduos perigosos em Portugal: 

" O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, estabelece o regime legal relativo a prevenção e 

controlo das emissões atmosféricas. 

- Portaria n.º 286/93, de 12 de março, define no seu Anexo IV os “valores limites de emissão 

de aplicação sectorial”, os limites de emissões nos efluentes gasosos resultantes da 

incineração de resíduos perigosos e a obrigatoriedade de medições contínuo; 

- Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho, fixa os Valores Limite de Emissão (VLE) aplicáveis ás 

instalações de combustão, 

- Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho, fixa os valores limites de emissão de aplicação geral 

(VLE ) aplicáveis á instalação da incineração; 

- Portaria n.º 286/93, de 12 de março, que fixa os valores limites e os valores guias no 

ambiente para dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido de 

carbono, e o valor limite para o chumbo e os valores guias para o ozono; 

" O Decreto-Lei n.º 127/2013, transpôs para o direito nacional a Diretiva 2010/75/EU, de 24 de 

novembro, estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo 

integrados da poluição. 

É importante salientar que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade competente para 

acompanhar os resultados em contínuo das emissões para atmosfera. 

3.3.5.2.2.2 Autoclavagem  
	
A autoclavagem ou esterilização por vapor pode ser definida como um sistema de desinfeção térmica 

dos resíduos por vapor saturado a altas temperaturas e em sobrepressão, capaz de atingir uma 

inativação microbiológica do nível 4 (Tavares, 2004, pg.119). 
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Segundo Gonçalves (2005, pg. 40) a autoclavagem ou esterilização por vapor começou inicialmente 

por ser utilizada em laboratórios, como método de esterilização de culturas biológicas e também para 

esterilização de dispositivos médicos reutilizáveis. Como tratamento alternativo de resíduos 

infeciosos, incluindo cortantes e perfurantes, ficou mais valorizado quando as unidades de 

incineração (UPCS) começaram a ser encerradas, por não ser economicamente viável cumprirem os 

requisitos, cada vez mais restritivos, em relação ás emissões atmosféricas. No caso particular das 

peças anatómicas identificáveis de grandes dimensões, a desinfeção é mais demorada. No caso das 

peças anatómicas os inconvenientes da aplicação deste método são a natureza apenas ética e 

estética, podendo, por exemplo solucionar-se pela aplicação de trituração/compactação. 

A autoclavagem é um processo de desinfeção ou esterilização dos resíduos, antes da deposição no 

aterro sanitário. Entende-se por esterilização a eliminação total do microrganismo exposto ao vapor 

para a temperatura/pressão num período suficiente para assegurar a eliminação dos agentes 

patogénicos, até níveis em que da exposição não resulte em ocorrência de doença. A esterilização é 

muitas vezes vista como objetivo exagerado, sendo a desinfeção uma meta mais razoável para maior 

parte dos resíduos infecioso (OTA, 1990, pg. 28). 

No entanto, a autoclavagem não é aplicável a compostos orgânicos voláteis e semivoláteis, resíduos 

quimioterapêuticos, mercúrio e outros resíduos químicos e radiológicos. O volume dos resíduos é 

também um fator importante, porque grandes cargas podem dificultar a transferência de calor 

necessária para a descontaminação. Os resíduos tratados por autoclave mantêm a sua aparência 

física pelo que é aconselhável um processo mecânico denominado de trituração, para as tornar 

irreconhecíveis. Após a autoclavagem a trituração reduz o volume dos RH tratados em cerca de 60-

80%. A operação de autoclaves requer a combinação adequada de temperatura/pressão e tempo de 

exposição para a atingir a desinfeção. A temperatura e o tempo de exposição é de 121ºC durante 30 

minutos, correspondente a uma pressão de 2,05 bar (Pruss et al., 2014, pg. 110). 

A eficácia do processo deve ser monitorizada, de forma a assegurar que o tratamento foi realizado 

utilizando o tempo e a temperatura planeados. Podem ser usados indicadores químicos (produzem 

alterações de cor que correspondem á relação tempo/temperatura necessária para efetuar a 

esterilização) e indicadores biológicos (e.g. tiras de esporos de Bacillus subtilis ou Bacillus 

stearothermophilus), para assegurar a inativação dos microrganismos mais resistentes. Apenas 

recorrendo á monitorização se pode saber se o tratamento dos resíduos ocorre conforme o previsto 

(Tunberg, 1996, citado por Gonçalves, 2005, pg. 42). 

A comercialização desses poros é feita em ampolas com o meio de cultura com um indicador no caso 

em que a esterilização não seja bem-sucedida. A ausência de crescimento comprova a eficácia da 

inativação desse bacilo e dos restantes microrganismos que existiam nos resíduos (Tavares, 2004, 

pg. 122). 

3.3.5.2.2.3 Micro-ondas 
	
Os sistemas de micro-ondas são também conhecidos por desinfeção hertziana. A tecnologia de 

micro-ondas é um tratamento térmico a base de vapor em que o tratamento ocorre através da ação 
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do calor húmido e vapor gerado pela energia de micro-ondas. Os microrganismos são destruídos pela 

ação de micro-ondas com uma frequência de cerca de 2450 MHz e um comprimento de onda de 

12,24 cm. Numa unidade de tratamento por micro-ondas, normalmente os resíduos são previamente 

triturados (para reduzir a dimensão) e depois humidificados. Na câmara de irradiação, equipada com 

várias séries de geradores de micro-ondas, permanecem cerca de 20 minutos. Após compactação 

num contentor são depositados em aterro de resíduos não perigosos (Pruss et al., 2014, pg. 105; 

Pruss et al., 1999, pg. 112). A eficiência deste tratamento deve ser verificada periodicamente através 

de testes bacteriológicos e virológicos. Este tratamento tem mesmo procedimentos em termos de 

testes semelhantes aos efetuados para os tratamentos térmicos húmidos. As desinfeções por micro-

ondas podem libertar materiais voláteis e estar associadas a odores desagradáveis. As 

preocupações, em termos ambientais e da segurança dos trabalhadores (ECRI, 1998). 

Neste processo de tratamento com frequência de 2450 MHz a temperatura de 105ºC num período de 

20 a 30 minutos as ondas são absorvidas pelos resíduos produzindo fricção nas moléculas de água. 

O calor gerado pela fricção das moléculas de água desnatura as proteínas das células microbianas, 

entre outros efeitos letais (Tavares, 2004, pg. 123). 

3.3.5.2.3 Tratamentos químicos 
A desinfeção química, usada com frequência nos cuidados de saúde como forma de eliminar ou 

inativar os agentes patogénicos existentes nos resíduos, que são denominados de desinfecção em 

vez de esterilização. Este tratamento é o mais adequado para o tratamento dos resíduos líquidos, tais 

como, sangue e urina,. Pode ainda ser utilizado para a limpeza de equipamentos médicos 

contaminados, materiais e superfícies (Pruss et al., 2014, pg. 113). 

De acordo com a Enviromental Protection Agency (EPA), a desinfecção química é mais apropriada 

para o tratamento de resíduos líquidos (e.g. sangue, urina) e águas residuais hospitalares, mas pode 

ser aplicada no tratamento de resíduos sólidos (OTA, 1990, pg.33). 

Segundo Tavares, (2004, pg.115 -116) este tratamento é utlizado na descontaminação de resíduos 

de laboratórios de microbiologia, resíduos com sangue e líquidos orgânicos, assim como cortantes e 

agulhas. São utilizados desinfetantes e germicidas tais como hipoclorito de sódio, óxido de etileno e 

formaldeído. Este tratamento pode ser complementado com uma trituração prévia ou compactação. 

Com os RH sólidos altamente perigosos (e.g. culturas microbiológicas, cortantes e perfurantes), 

devem considerar-se as seguintes limitações, quando se opta pela desinfeção química (Pruss et al., 

2014, pg.113): 

! Trituração de resíduos antes da desinfeção – a trituração é muitas vezes o ponto 

fraco do tratamento devido a problemas diversos e avarias; 

! Necessidade de desinfetantes bastante fortes – os próprios desinfetantes são 

perigosos e necessitam de pessoal especializado e devidamente protegido para a 

sua manipulação; 

! Desinfecção e eficiência dependem das condições operacionais; 

! Nos resíduos que permanecem intactos, apenas a superfície é desinfetada. 
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Qualquer que seja o desinfetante utilizado, o principal fator que pode impedir a destruição dos 

microrganismos é a penetração do produto químico nos resíduos. Além disso, a eficácia da 

desinfecção química pode ser melhorada se forem considerados fatores como (Turberg,1996; WHO, 

1991-93 in Gonçalves, 2005, pg.45): 

! Tipo e características dos microrganismos presentes nos RH; 

! Grau de contaminação; 

! Tipo, quantidade e concentração de desinfetante utilizado; 

! Tempo de contacto (e sua extensão) entre o desinfetante e os resíduos; 

! Outros parâmetros relevantes (e.g. pH, temperatura, requisitos de mistura). 

Um dos aspetos importantes a realçar, é a resistência microbiológica aos desinfetantes. A Figura 7 

apresenta um esquema demostrativo da resistência dos microrganismos e do nível de desinfecção 

por germecidas químicos. 

São utilizados normalmente desinfetantes bastante fortes, e apenas é recomendável a descarga de 

pequenas quantidades nas águas residuais (garantia de que a água vai ser tratada posteriormente). A 

descarga de grandes quantidades de desinfetantes afeta o posterior tratamento das águas residuais, 

pelo que não deve ser efetuada, bem como não deve ser realizado o seu despejo direto no meio 

recetor (Pruss et al., 1999). 

 

	
Figura 7: Resistência dos microrganismos e nível de desinfecção por germicidas químicos. 

Fonte: Possari, 2003a. 
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3.3.5.2.4 Outros métodos de tratamento e comparação global  
	
Para além das tecnologias referidas anteriormente, ainda existem outros tipos de tratamento para RH, 

é o caso da Pirólise plasmática com vitrificação, processos por irradiação, processos biológicos e 

desinfeção por irradiação. 

A tecnologia de pirólise plasmáticas com vitrificação é aplicada aos RH, com vantagem de formação 

de um sólido vitrificado, resultado da fusão de material inorgânico.  A ele se agregam os metais 

pesados, que por estarem incorporados não referido sólido vitrificado se torna inócuos e no 

representam perigo de contaminação por lixiviação. A alta temperatura e a rapidez com que esta é 

atingida, minimizam a formação de produtos gasosos. Não se formam efluentes líquidos e o material 

não é transformado em gás e ficará reduzido ao estado sólido vitrificado. Também não se verifica a 

formação de cinzas. Esta tecnologia comparada com a incineração apresenta vantagens para o 

ambiente e para a saúde (Tavares, 2004, pg.124). 

Os tratamentos por processos de irradiação envolvem emissão de eletrões, de cobalto 60 ou de 

radiação ultravioleta. Estas tecnologias requerem uma proteção eficaz, de forma a prevenirem 

exposições ocupacionais. A irradiação por emissão de eletrões pretende destruir os microrganismos 

dos RH através de dissociação química e da ruptura das paredes celulares. Os RH necessitam de ser 

triturados, uma vez que permanecem reconhecíveis  após este tratamento (HCWHE, 2004, pg.12-13). 

Segundo Tavares (2004, pg. 124 -125) a desinfecção por irradiação é usado para esterilizar certos 

produtos, sendo raramente usada para esterilizar resíduos contaminados. A tecnologia é limitada 

devido a elevada custos acarreta, ao equipamento de proteção e aos requisitos de operadores 

altamente qualificados. O processo de aquecimento dura cerca de 5 – 7 minutos, a uma temperatura 

de 90 – 100ºC e utilizam os raios X ou raios gamas (cobalto 60). A radiação ultravioleta é a radiação 

não ionizante mais utilizada, mas não possui capacidade de penetrar em profundidade.   

Estes métodos também apresentam vantagens por ser um método eficaz; efetuar um pré-tratamento 

dos resíduos no próprio local da produção; evitando o seu transporte, redução do custo e risco, 

oferecendo garantia de segurança, além de não ser poluente.  As desvantagens deste método é que 

necessitam de profissionais qualificados para manutenção e operação, necessita de uma pré-

trituração ou corte das peças granes (e.g. peças anatómicas) de forma a garantir uma desinfeção 

eficaz, além disso ser um processo oneroso. 

Os processos biológicos utilizam enzimas para destruição de material orgânico. Esta técnica 

encontra-se ainda muito pouco desenvolvida, noão estando ainda disponível na Europa, de acordo 

com HCWHE, (2004). 

Em relação aos métodos térmicos de baixas temperaturas, existem também a esterilização gasosa 

(usam como gás para esterilização o formaldeído e óxido de etileno), e a esterilização por vapor. 

Em suma como referido anteriormente o método de tratamento pela incineração por definição requer 

uma destruição completa dos microrganismos enquanto que os tratamentos por desinfecção não 

garantem essa destruição completa, mas o nível de inativação microbiana (destruição de 
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microrganismo na sua forma vegetativa, não esporulada) é considerado seguro. A esterilização é 

definida como eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana (e.g. vírus, 

fungos, parasitas, e bactérias na forma vegetativa e esporulada) (Tavares, 2004). A procura de 

desenvolver tecnologias necessárias para o tratamento dos RH prossegue, de forma garantir a sua 

eficácia, em termos de saúde dos trabalhadores, saúde pública e o ambiente. 

As principais vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias de tratamento dos RH são 

apresentadas na Figura 8. 

 

	
Figura 8: Resumo das principais vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias de tratamento 

dos RH. 

Fonte : PERH 2011-2016. 
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3.3.5.3 Valorização e destino Final 
	
A operação de valorização dentro de uma UPCS, fica completa com as operações de triagem e 

armazenamento, devendo as restantes operações à decorrer fora da unidade, podendo ser 

asseguradas por entidades terceiras, de natureza particular ou pública, que estejam devidamente 

autorizadas e licenciadas para o efeito. Este processo passa pela instalação de ecopontos. (Tavares, 

2004 pg.91).  

Segundo o DESPACHO n.º 242/96, de 13 de agosto os materiais provenientes de unidades de saúde 

que podem ser contemplados com um sistema de valorização são o cartão e papel, vidro, pilhas e 

baterias, mercúrio, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos e resíduos de embalagens. 

Segundo o mesmo Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto inclui três disposição que contribui para 

uma correta gestão, em relação á reutilização e recolha seletivo das embalagens e resíduos de 

embalagens: 

" A triagem e o acondicionamento devem ter lugar no local de produção (Ponto 6.1); 

" Cada unidade de saúde deve ser ter um local de armazenamento específico para os resíduos 

dos grupos I e II, separado dos resíduos dos grupos III e IV, que deverão estar devidamente 

sinalizados (Ponto 8.1); 

" Sensibilização e formação do pessoal em geral, nomeadamente nos aspetos relacionados 

com a proteção individual e os corretos procedimentos (Ponto 9.2). 

As normas aplicáveis á gestão de embalagens em Portugal, encontra estabelecidas em Decreto-Lei 

n.º 366-a/97, de 20 de dezembro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 

de julho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, que transpõe para ordem jurídica nacional a 

Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 11 de fevereiro, relativa a 

embalagens e resíduos de embalagem e o Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro, que 

estabelece as regras respeitantes aos requisitos essenciais da decomposição das embalagens. 

A Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro, que descreve os funcionamentos dos sistemas de 

consignação aplicáveis ás embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis, e bem como os sistemas 

integrados aplicáveis apenas ás embalagens são reutilizáveis. 

De acordo com Despacho n. º 242/96, de 13 de agosto, devem ser recolhidos de forma seletiva os 

resíduos de embalagens que possam ser classificados no grupo I e II, com vista á sua reutilização ou 

reciclagem. As embalagens utilizadas nas enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos, unidades 

de hemodiálise, blocos operatórios, salas de tratamento, salas de autópsia e de anatomia patológica, 

salas de patologia clínica e laboratórios de investigação, não devem ser recolhidos de forma 

seletivas. 

Em relação à reutilização segura, os equipamentos médicos e outros usados numa UPCS podem ser 

reutilizados desde que tenham sido respeitados os procedimentos do processo de esterilização. Após 

de ser utilizados devem ser recolhidos separadamente dos não reutilizáveis e acondicionados e 

esterilizados posteriormente. “As seringas, tubos de ventilação, máscaras de oxigénio, lâminas de 
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bisturis, fraldas, louça dos doentes, urinóis e arrastadeiras, lençóis, batas, entre outros, são produtos 

ou materiais com as duas opções (uso múltiplo / uso único) (Tavares 2004, pg.93).”  

O destino dos resíduos não perigosos deve ser um aterro licenciado. E o destino final dos resíduos 

depois da incineração dedicada a 1100 °C, depende do resultado da queima. Às cinzas e escórias 

são feitos ensaios em laboratório. Se não forem considerados perigosos devem ser submetidos a 

separação de metais remanescentes que são encaminhados para reciclagem e valorização, e os 

inertes são utilizados na construção civil e obras publicas ou são encaminhados para aterro sanitário 

de RSU (DSG, 2006). A deposição em aterro segue o disposto no Decreto-lei 152/2002, de 23 de 

maio (Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o procedimento para a emissão de licença, 

instalação, exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento de aterros destinados à 

deposição de resíduos e procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva nº 

1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de resíduos em aterros). 

3.4 Principais operadores de gestão de RH perigosos em Portugal  
	
A definição dada pela DGS (2009), a designação de destinatário é dada a toda a entidade/empresa 

devidamente licenciada pela Direção-Geral da Saúde, ao abrigo da Portaria n. º 174/97, de 10 de 

março. 

As instalações de gestão de RH são licenciadas pela DGS, em conformidade com o disposto na 

Portaria n.º 174/97, de 10 de março. A Portaria n.º 174/97, de 10 de março estabelece as regras de 

instalação e funcionamento de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de RH que 

asseguram o tratamento e destino final destes resíduos. 

De acordo com a Portaria n.º 43/2011, de 20 janeiro que aprova o PERH (2011-2016), a gestão de 

RH dos grupos III e IV é assegurada por cinco empresas com instalações adequadas para o efeito. 

Segundo a Portaria, há em Portugal Continental, oito unidades de armazenamento temporário de RH 

e apenas uma se localiza no interior, concretamente em Castelo Branco. Uma vez que se encontram 

estabelecidos circuitos de recolha a partir destas unidades, consegue-se abranger todo o território 

nacional. Como podemos ver na Figura 9,  existem seis unidades de autoclavagem e armazenamento 

temporário de resíduos do grupo IV e de outros RHP, nomeadamente em Braga, Vila Nova de Gaia, 

Trajouce, Barreiro, Beja e Aljezur, e uma central de incineração, localizada em Lisboa, e duas 

unidades de armazenamento temporário de resíduos dos grupo III e IV e de outros RHP em Estarreja 

e Pombal e seis unidades que se reportam ao tratamento por descontaminação com germicidas e de 

armazenamento temporário de resíduos do grupo IV e de outros RHP em Gondomar, Castelo Branco, 

Leiria, Alcabideche, Setúbal e Portimão. Existe ainda uma central de incineração no Porto, no entanto 

esta recebe apenas RH não contaminados (LIPOR, 2014). 

As empresas licenciadas para o tratamento dos RHP: 

" CANNON HYGIENE; 

" SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais); 

" AMBIMED; 
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" TRATOPITAL9; 

" AMBITRAL. 

As empresas que realizam tratamento por autoclavagem em Portugal ao abrigo da Portaria n.º 

174/97, de 10 de março, com uma capacidade total de instalação de 40.891t/ano são (DGS, 2014):  

! AMBIMED (Três unidades de tratamento), localizada em Beja, Barreiro e Braga; 

! AMBITRAL (uma unidade de tratamento), situada em Aljezur; 

! SUCH (uma unidade de tratamento), em Vila Nova de Gaia. 

	

Figura 9: Localização das unidades de armazenamento e tratamento de resíduos em Portugal.	

Fonte: PERH 2010-2016. 

A Cannon Hygiene Portugal, é a única empresa licenciada em tratamento dos RH do grupo III por 

germicida, tendo seis centros de serviços distribuídos por todo o país, nomeadamente em Lisboa, 

Setúbal, Porto, Castelo Branco, Leiria e Portimão, com uma capacidade instalada de 494 t/ano 

(Portaria n.º 43/2011, de 20 de janeiro). Ainda esta empresa faz armazenamento temporário de 

determinados resíduos do grupo VI (e.g. corto-perfurantes, fármacos rejeitados e alguns produtos 

químicos) (DGS, 2014). 

																																																								
9  Empresa ligada á Tratolixo (empresa multimunicipal que gera os RSU provenientes da Associação de 
Municípios de Cascais, Mafra, Sintra e Oeiras). 

A – Autoclavagem E armazenamento 

temporário de resíduos do grupo IV e 

de outros RH perigosos; 

B – Central de incineração de RH; 

C – Armazenamento temporário de 

resíduos dos grupos III e IV e de 

outros RH perigosos; 

D – Ré embalagem e armazenamento 

temporário de resíduos do G. III 

tratados com germicida e 

armazenamento temporário de 

resíduos do grupo IV e de outros RH 

perigosos. 
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Desde de abril de 2013 existe no Eco Parque de Relvão, a unidade de tratamento de RHP do grupo 

III por micro-ondas que corresponde á fase I do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de RH 

e Industriais (CIVTRHI). Esta tecnologia de ponta situa-se na freguesia de Carregueira, no concelho 

de Chamusca, foi inaugurada no dia 12 de julho de 2016 possui um incinerador para os resíduos do 

grupo IV (incineração obrigatória) e o tratamento por autoclavagem para os RH do grupo III (risco 

biológico) e por micro-ondas ainda prevendo em breve a triagem de medicamentos. O CIVTRHI é um 

projeto do Somos Ambiente ACE, detido pelo SUCH (88,9%) em parceria com Eco-Partner (11,1%). 

Atualmente existem em Portugal três central de incineração:  

o A primeira unidade de incineração de RH do país, situado no Parque da Saúde em 

Lisboa sob a responsabilidade do SUCH. 

o O Eco parque do Relvão, na Chamusca tem duas centrais de incineração sob a 

responsabilidade do SUCH, onde consegui licenciar o tratamento dos resíduos do grupo 

III por micro-ondas, e outra central de incineração sob responsabilidade da AMBIMED. 

Os resíduos depois de serem tratados podem ser encaminhados para aterro ou para valorização, 

caso se consiga desenvolver a escala industrial uma unidade para valorização de resíduos (Eco-

Partner, 2014). 

3.5  Formação e sensibilização  
	

A formação e a sensibilização dos profissionais de saúde, é um papel muito importante na gestão de 

RH desde a fase inicial até à fase final da gestão. Esta formação tem como objetivo de relacionar a 

gestão de RH com a seguração na saúde e no ambiente, explicitando as suas consequências no dia 

a dia de trabalho dos funcionários (Gonçalves, 2005). 

Segundo Reinhardt et al., (1991), a formação dos profissionais de saúde e de todos os que 

manipulam os resíduos, deve, em primeiro lugar, estar relacionada com o modo de funcionamento do 

sistema de gestão dos RH, e em Segundo lugar, com o esclarecimento do risco ocupacional, 

seguindo o princípio que o funcionário possui o direito de estar informado.  

Numa UPCS todos os funcionários, incluindo os médicos mais antigos, devem ser alvo da formação 

para que o programa de gestão de RH funcione corretamente e os riscos, em termos de saúde e 

segurança, diminuam. Pode ser efetuada através de seminários, com carácter formal, para os 

médicos, mais resistente a estes assuntos. Pode ser concebida em workshops, com os gestores e 

legisladores, caso em que a formação deve ter lugar fora da UPCS, em escolas de saúde pública ou 

em universidades. Os enfermeiros e os funcionários de limpezas são as pessoas chave para incutir 

uma abordagem disciplinada na gestão de RH. Estas informações podem ser transmitida de forma 

teórica (e.g. palestras, esquemas, fotografias e materiais audiovisuais) ou pela prática (Pruss et al., 

1999, pg. 160, 216). 

Para a realização da formação subdivide-se os funcionários em quarto categorias: 

! Gestores hospitalares e funcionários administrativos responsáveis pela implementação 

das regras relativas á gestão dos RH; 
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! Médicos; 

! Enfermeiros e auxiliares de enfermagem; 

! Empregados de limpeza, porteiros, funcionários auxiliares e funcionários dos resíduos. 

Um programa de formação deverá incluir (Turnberg, 1996; Pruss et al., 1999): 

- Apresentação e explicações do plano de gestão de RH (engloba apresentação de todas as etapas 

do sistema de gestão de resíduos); 

- Informação do papel e responsabilidades em relação a todos os funcionários da instituição na 

implementação do plano de gestão; 

- Riscos associados a todas as etapas de gestão de resíduos; 

- Localização e formas de utilização do equipamento pessoal de proteção; 

- Legislação e consequências do respetivo não cumprimento; 

- Procedimentos a realizar no caso de ocorrer algum problema (e.g. picada de agulha). 

O mais importante é que não basta só a implementação do sistema de gestão de RH, é necessário 

fazer com que seja interiorizada pelos funcionários, a percepção de qual é a importância de seguirem 

determinadas normas operacionais, e quais as suas funções e papéis.  

3.5.1	Em	Portugal	
	
Dos RH gerados em Portugal, a maioria tem origem nas UPCS de maiores dimensões, ficando a sua 

manipulação e contacto mais direto restritos a um grupo limitado de pessoas, que são os profissionais 

de saúde, aos diversos níveis de intervenções, e os profissionais do setor de limpeza, envolvidos em 

alguma ou algumas fases do sistema. Porém, de forma mais ou menos indireta poderá afetar outros 

grupos, como sejam os utentes, os trabalhadores, afetos a empresas prestadores de serviços dentro 

das unidades, alguns dos quais na área da limpeza e higiene, os visitantes e acompanhantes, entre 

outros (Portugal-Ramos et al., 1999). 

Segundo o Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, os órgãos de gestão de cada UPCS são 

responsáveis para além de darem o cumprimento no respetivo diploma, pela sensibilização e 

formação do pessoal em geral e do pessoal dos resíduos em particular, nomeadamente nos aspetos 

relacionados com a proteção individual e com os corretos procedimentos.  

O PERH (2010-2016), salienta que se deve investir em ações de formação/informação, mas por outro 

lado a formação deve ser continua, onde sejam introduzidos novos conhecimentos, novos 

equipamentos ou quando se verifiquem alterações tecnológicas ou regulamentares. 

A formação dos profissionais de saúde intervenientes no processo de gestão dos RH é considerada 

fundamental para o bom funcionamento do sistema de gestão dos RH, tanto numa fase inicial como 

ao longo das diferentes etapas de gestão, permitindo a consciencialização e familiarização com os 

conceitos e os objetivos envolvidos, bem como a aquisição de novos hábitos de trabalho, baseados 

em procedimentos previamente estabelecidos (DGS, 2007a; Martins, 2006). 
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3.6  Aspetos económicos 
	

De acordo com o principio do “Poluidor Pagador”, cada UPCS é responsável em termos financeiros 

pela gestão dos seus resíduos. Os custos inerentes á separação, acondicionamento, recolha e 

transporte dentro da unidade de saúde são custos internos e estão englobados nos custos de gestão 

de UPCS. E os custos relativos ao transporte externo, tratamento e deposição final são normalmente 

classificados como custos externos, sendo pagos aos operadores que efetuam os serviços (Pruss et 

2014 et al., pg. 165). 

Segundo Tavares et al (2007, pg.19), para garantir que o Plano de Gestão de RH (PGRH) é 

sustentável, é necessário que seja efetuada previamente uma estimativa dos custos associado á sua 

implementação e manutenção, onde não devem ser esquecidos os custos associados á prestação de 

cuidados de saúde domiciliários/continuados. Devem também ser considerados os custos associados 

às auditorias internas e com as correções das não conformidades detetadas. Os custos aplicáveis à 

manutenção de viaturas e custos relacionados com melhoria continua do PGRH também devem ter-

se em conta. A estes custos deve ser adicionadas custos externos, ou seja, custos associados à 

realização dos contratos com empresas licenciadas para recolha dos RH e para seu encaminhamento 

para um destino final adequado. Os custos externos também estão relacionados com a realização de 

auditorias externas, assim como os associados á correção das não conformidades detetadas. 

Todos os hospitais e as UPCS devem estabelecer procedimentos de contabilidade por forma a 

poderem controlar os custos inerentes á gestão de RH. Estas despesas podem ser alvo de uma linha 

de orçamento específica, o que possibilita conhecer os gastos em diferentes períodos, fazer 

comparações e ajudar na redução dos mesmos, (Pruss et al., 1999, pg. 135). 

De acordo com Levy et al., (2002) in Santos (2008, pg.47), no setor dos RH, todos os operadores 

incluem os custos de remoção no custo total do serviço. Este custo varia bastante com a dimensão 

da UPCS e com a distância entre a fonte de produção e o centro de tratamento. O valor da remoção 

situa-se no intervalo de 0,45€ a 0,55€ (km x kg). Para os resíduos do grupo I e II, devido ao volume 

de resíduos produzidos, por razões ligadas a gestão de espaços necessários para o parque de 

contentores de 1100 litros, opta-se por contentores compactadores. Nestas situações, as entidades 

produtoras recorrem aos serviços de empresas privadas de transporte de resíduos, que praticam 

custos na ordem dos 0,025€ a 0,035€ por kg de resíduos transportados. 

A privatização foi uma alternativa financeira para a prestação de vários serviços incluindo o transporte 

e tratamento de RH. Estas entidades privadas financiam, planeiam, constroem e operam as unidades 

de tratamento de RH, vendendo os seus serviços a UPCS públicas e privadas. Portugal tem seguido 

a tendência internacional, desde 1996 que algumas empresas privadas realizam o transporte e 

tratamento dos RH. É o caso da empresa AMBIMED, que iniciou a atividade em fevereiro de 1996, e 

da empresa Tratospital, fundada em finais de 1997. A empresa Cannon Hygiene iniciou a sua 

atividade em 1986 em Portugal e mais tarde dedicou-se ao setor RH. O SUCH também tem a sua 

atividade de transporte e tratamento de RH. Em 2004, o SUCH gere a única instalação de incineração 
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(propriedade do estado) que se encontra em Portugal, localizada no Parque da Saúde em Lisboa 

(Gonçalves, 2005, pg. 54). 

De acordo com Levy et al., (2002) in Gonçalves (2005, pg.54), os operadores referidos anteriormente 

incluem os custos de transporte no custo total do serviço, variando com a dimensão dos produtores e 

a distância entre o local da produção e as instalações de tratamento. Segundo os mesmos autores, 

os custos relativos ao tratamento por autoclavagem variam entre 500 e 700€/t de RH tratados, em 

relação ao tratamento por desinfeção química varia entre 600 e 700€/t, e para a incineração, estes 

variam entre 630 e 800€/t de RH tratados. Estes valores apresenta um indicativo, devido á sua rápida 

desatualização e além disso os autores não referem o ano. 

São apresentadas assim na Tabela 16 algumas recomendações básicas para a minimização dos 
custos relacionados com a gestão de RH.  

Tabela 16: Recomendações para redução de custo na gestão de RH. 

Recomendações para a redução de custos 

Gestão: 
- Substituição dos materiais de cuidados médicos descartáveis por materiais reutilizáveis; 
- Separação adequada dos resíduos para evitar despesas desnecessárias em termos de tratamento; 
- Melhorar a identificação dos resíduos para simplificar a separação, tratamento e reciclagem; 
- Gestão adequada dos stocks de produtos químicos e fármacos; 
 
No planeamento: 
- Desenvolver e implementar uma estratégia de gestão de RH adequada; 
- Planear a recolha e transporte, de forma a serem seguros e eficientes em termos de custos; 
- Avaliar a possibilidade de utilização de estações de tratamento regionais, públicos e privados; 
- Conceber um plano relacionado com a gestão das águas residuais. 
 
Na documentação: 
- Avaliar os custos reais, o que facilita a identificação de prioridades para a redução de custos e os 
progressos no cumprimento dos objetivos definidos; 
 
Na escolha do método de tratamento ou de deposição: 
- Escolha métodos de tratamento (e/ou deposição) mais adequado aos tipos de resíduos e ás 
condições locais; 
- Utilizar equipamentos para o tratamento de resíduos apropriados em termos de tipologia e 
capacidade; 
 
Ao nível dos trabalhadores: 
- Planear ações de formação para os trabalhadores; 
- Proteger os trabalhadores dos riscos ocupacionais. 
 

Fonte : Pruss et al., 2014, pg.178. 
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO: HOSPITAL DR. 
AGOSTINHO NETO 

4.1 Considerações gerais  
	
O arquipélago de Cabo Verde é constituído por dez ilhas e treze ilhéus, situa-se a cerca de 450km da 

costa ocidental africana, e ocupa no seu conjunto uma superfície emersa de 4033𝑘𝑚!. O país divide-

se em dois grupos de acordo com os ventos dominantes (Alísios) que sopram de Nordeste:  

! Grupo de Barlavento (grupo do Norte): que compreende as ilhas se Santo Antão, São 

Vicente, Santa luzia, São Nicolau, Sal, Boa Vista; 

! Grupo de Sotavento (grupo do Sul): engloba as ilhas de maio, Santiago, Fogo e Brava. 

Segundo o último Recenseamento a população é de 491.875 pessoas residentes e com uma taxa de 

crescimento médio anual de 1,24% entre 2000 e 2010. (INE, 2010). 

As infraestruturas existentes organizam-se de acordo com os níveis de prestações de cuidados 

primários,  secundário e terciário (Figura 10). 

A ilha de Santiago10, é a maior do arquipélago com uma superfície de área cerca de 991 𝑘𝑚!. O 

concelho da Praia apresenta uma superfície de 258,1 𝑘𝑚!, constituído pela freguesia de Nossa 

Senhora da Graça (Figura 11). A distribuição da população residente (Figura 12), na ilha de Santiago, 

em 2010, corresponde ao maior quantitativo populacional (273.919 habitantes; 55,7% da população 

total de Cabo Verde), sendo no concelho da Praia, capital do país de 131.602 habitantes, 26,5% da 

população total de Cabo Verde. 

Segundo Lei n. º 41/VI/2004, (artigo 2º alinha b) “o Sistema Nacional de Saúde (SNS) é o conjunto e 

todos os recursos humanos, financeiros e materiais de propriedades públicas, privada ou mista que a 

administração central, as autarquias e outras entidades reúnem para assegurar, o direito á saúde da 

população e, em particular, a prestação de cuidados de saúde adequados ás suas necessidades. 

O SNS tem como objectivo promover e assegurar a melhoria do estado de saúde da população, 

cobertura, qualidade e eficiência dos serviços e satisfação da procura” (Delegado, 2009). 

O Decreto – Lei n. º 53/2016, de 10 de outubro, estabelece a estrutura, e a organização e as normas 

de funcionamento do Ministério da Saúde e da Segurança Social, designado por MSSS. O MSSS 

Ministério da Saúde e da Segurança Social segundo o Decreto-Lei n. º 53/2016, de 10 de outubro, é 

superiormente dirigido pelo membro do Governo que responde pela área do Ministro da saúde e da 

Segurança Social. Esta é definida como o departamento governamental que tem por missão definir, 

executar e avaliar a política nacional em matéria de saúde, promover e fiscalizar a sua aplicação, 

bem como supervisionar o sistema de proteção social obrigatório gerido pelo Instituto da Previdência 

Social de forma a garantir a excelência na gestão, na cobertura, no atendimento e na sustentabilidade 

do sistema de segurança social. A Figura 1 do Anexo 2 apresenta a estrutura organizativa do 

Ministério de Saúde e da Segurança Social.  

																																																								
10	Uma breve caraterização geográfica da ilha de Santiago e do concelho da Praia onde se situa o caso em 
estudo.	
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O Sistema Nacional de Saúde de Cabo verde alcançou progressos significativos nos últimos anos, na 

qualidade e disponibilidade de cuidados de saúde, à população (Tabela 2, Anexo 2) com influência 

direta, por certo, no aumento da produção de RH. 

	
Figura 10: Níveis de prestações de cuidados de saúde 

Fonte: (PENGeR, 2016). 

Tendo em consideração a distribuição da população residente por ilha/concelho (Figura 11), e a 

distribuição das infraestruturas Sanitárias do Sistema Nacional de Saúde em Cabo Verde 

apresentada na Tabela 17 pode-se concluir acerca da abrangência a toda população deste sistema. 

	

Nível 
Primário  

• No contexto Municipal - É assegurado pelas Delegacias de Saúde (DS), que são 
serviços de base territorial do MSSS, integrado na estrutura da direção Nacional de 
Saúde (DNS), encarregados a nível do concelho de forma a assegurar prestações dos 
cuidados preventivos, curativos, tratamento e reabilitação das doenças. Estas ações são 
garantidas pelos Centros de Saúde (CS), com ou sem unidade de internamento e por 
uma rede de extesões, com Postos Santitários (PS) e Unidade Sanitária de Base (USB), 
que permitem aproximar prestação de cuidados de saúde das populações. 

Nível 
Secundário 

• No contexto Regional - É assegurada pelos Hospitais Regionais (RH) e pelos Hospitais 
Centrais (nas suas valências de Hospitais Regionais) á população da sua área de 
cobertura, garantindo um conjunto de cuidados de complexidade intermédio. Este nível é 
pouco diferenciado, pois os Hospitais Regionais não estão, ainda, dotados dos recursos 
humanos e físicos necessários. 

Nível 
Terciário 

• No contexto Nacional - A prestação de cuidados mais diferenciados e especializados é 
assegurada pelos Hospitais Centrais (HC) o mesmos asseguram cuidados de saúde, 
com ou sem internamento, urgências, exames de diagnósticos, vigilância e internamento 
de doentes, centro de referência de formação e de investigação e ainda colaborar em 
ações de medicina preventiva, educação para a saúde, apoiando os Hospitais Regionais 
e os Centros de Saude. 

Figura 11: Localização Geográfica da ilha de Santiago e da cidade da Praia. 

Fonte: IDECV, 2014 
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Figura 12: Distribuição da população residente por ilha/concelho (nº de habitantes), em 2010.	
BR (Brava); FG (Fogo); ST (Santiago); MA (Maio); BV (Boavista); SL (Sal); SN (São Nicolau); SV (São Vicente); SA (Santo 
Antão). 
Fonte: (PENGer, 2016)	  
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Tabela 17: Estruturas Sanitárias por delegacia de saúde, 2013. 

Estruturas 

R
ib

ei
ra

 
G

ra
nd

e 
Pa

ul
 

Po
rt

o 
N

ov
o 

S.
 V

ic
en

te
 

S.
 N

ic
ol

au
 

Sa
l 

B
oa

vi
st

a 

M
ai

o 

Pr
ai

a 

S.
 D

om
in

go
s 

St
a.

 C
ru

z 

Sa
nt

a 
C

at
ar

in
a 

S.
 M

ig
ue

l 

Ta
rr

af
al

 

M
os

te
iro

s 

S.
 F
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H. Central _
11 

_ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

H. Regional 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ 4 

CS 
_ 

1 1 5 2 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 1 28 

CS 
Reprodutiva 1 

_ _ 
1 

_ _ _ _ 
1 

_ _ 
1 

_ _ _ 
1 

_ 
5 

Centro Terapia 
Ocupacional 

_ _ _ 
1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 

CS Mental 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 

Posto 
Sanitário 5 2 4 _ 3 _ 1 2 2 1 3 4 1 2 _ 2 2 34 

Unidade 
Sanitária de 
Base 

7 4 15 3 12 2 5 3 9 10 9 9 6 7 4 6 2 113 

Sede própria 
de delegacia 

_ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

Total 15 7 20 12 17 4 7 6 20 12 14 17 8 10 5 11 5 190 

Fonte: SVEI/DNS/MS /Relatórios das Delegacias de Saúde. 
 

As celulas sombreadas correspondem as estruturas sanitárias nas regiões administrativas da ilha de 

Santiago.  

4.2 Condições climatéricas em Cabo Verde  
 

Uma breve alusão ao clima em Cabo Verde torna-se indispensável para uma melhor compreensão da 

gestão dos resíduos sólidos e em particular dos RH se tivermos em conta o efeito que pode ter na 

propagação das doenças infecciosas. 

Cabo Verde é caracterizado pelo clima subtropical seco. A temperatura média anual do ar é de 25ºC, 

sendo a temperatura mínima variam entre 19ºC e 25ºC e a máximas fica entre 25ºC e 30ºC e a 

temperatura da água do mar varia entre 21ºC em fevereiro e março e 25ºC em setembro e outubro. A 

humidade do ar atinge valores abaixo dos 10% e a precipitação média anual do país é de 225mm. As 

chuvas concentram-se num curto intervalo de tempo e são muito irregulares e variáveis na maioria 

das vezes. 

O clima da ilha de Santiago apresenta duas estações bem definidas:  

" A estação seca ou das brisas que vai de dezembro a julho, sendo a mais fresca e a ação do 

vento predominante é o vento alísios; 

" A estação das chuvas ou das águas vai de agosto a outubro com episódios de precipitação 

por vezes torrenciais e muito mal distribuídos no espaço e no tempo. 

																																																								
11 (-) Sem dados. 
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Os meses julho e novembro são considerados meses de transição, que apresentam características 

secas e húmidas conforme a duração anual das precipitações. 

4.3 Características socioeconómicas do país 
 

A gestão correta dos resíduos e dos RH precisa de meios adequados para este fim nomeadamente 

infraestruturas, condições económicas para sua posterior exploração e mão de obra habilitada para o 

efeito. 

Cabo Verde geograficamente situa-se no centro das importantes rotas comerciais que ligam África e 

a Europa aos mercados da América dos Sul e da América do Norte. 

A posição geoestratégica e a estabilidade económica, política e social permitiram ao país a ganhar 

uma certa credibilidade internacional, que o diferenciam assim da maioria dos países africanos. Esta 

diferenciação positiva atraiu ao país a ajuda pública ao desenvolvimento, as remessas dos 

emigrantes, a partir da década de noventa, e o investimento privado dirigido essencialmente para o 

sector do turismo.  A economia Cabo-verdiana baseia-se, sobretudo em serviços, como o comércio, 

os transportes, o turismo e os serviços públicos a representar cerca de 75% do Produto Interno Bruto 

(PIB), em 2014 (Figura 13).  

O sector do turismo vem assumindo um papel principal de driver do crescimento das atividades 

económicas do arquipélago, com uma contribuição total de 43% e que se prevê ultrapassar os 50% 

na próxima década. Deste modo prevê-se uma especial atenção na gestão de todos os resíduos 

sólidos de modo salvaguardar a saúde humana e o ambiente onde os RH representarão uma fração 

significativa (Novo Banco, 2015). 

A preponderância do sector terciário dominada pelo turismo decorre principalmente, da fraca 

expressão do sector primário devido á escassez dos recursos naturais, fraca disponibilidade de 

recursos hídricos, potenciados por longos e cíclicos períodos de seca e solos pouco férteis em várias 

ilhas. Os sectores da agricultura, silvicultura, pesca e caça e o sector industrial transformador 

contribuem com 8% e 6,1% (Novo Banco, 2015). Estes fatores limitam a capacidade da produção do 

país, levando á necessidade de importar grandes quantidades de bens para satisfazer as 

necessidades do país. É importante referir que os emigrantes constituem um papel ativo económico e 

social, sendo responsáveis por parte considerável da dinâmica da ilha.  

 

	
 

 

 

 

 

 
 
 Figura 13: Principais atividades económicas referente a cada sector. 

Fonte: PENGeR (2016).	
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4.4 Localização geográfica do caso de estudo Hospital Dr. Agostinho Neto 
 

O Hospital Dr. Agostinho Neto (HAN) localiza-se no centro histórico da cidade da Praia, Cabo Verde 

na região Sudeste da ilha de Santiago Zona do Plateau, pertencente à freguesia da Nossa Senhora 

da Graça, ocupando uma área de aproximadamente 16.832 𝑚! (Figura 14). O HAN para além da 

população deste concelho serve ainda de referência para toda a população de Cabo Verde, ou seja, é 

o hospital de referência dos Cabo-Verdianos (HAN, 2013), Crista Média Atlântica (Bebiano, 1932, in 

Ribeiro, 2006, pg.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

4.5 Características do hospital  
	
Neste presente capítulo procede-se á caracterização do caso em estudo, hospital Dr. Agostinho Neto. 

É feita a caracterização do hospital de forma a descrever as condições de funcionamento 

relativamente a gestão de RH produzidos no hospital, identificando assim, os factores que interferem 

na sua gestão. 

Conforme a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, em Hospitais Centrais (HC) no qual se 

enquadra o Hospital Dr. Agostinho Neto (HAN), em Cabo Verde. São as estruturas vocacionadas 

para a prestações de cuidados de saúde a nível secundário e terciário, dispondo de serviços 

especializados diversos e diferencia-se dos Hospitais Regionais por uma complexidade maior e 

amplitude da oferta de cuidados. 

O Hospital Central da Praia (HAN), é a maior unidade Hospitalar em Cabo Verde, uma entidade 

pública, sob tutela do Ministério da Saúde, responsável por serviços de grande relevância social 

oferecendo assistência integral na área da saúde, prestando cuidados de saúde diferenciados de 

Figura 14: Localização do hospital Dr. Agostinho Neto. 
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nível secundário e terciário a população da Região Sanitário Santiago Sul (RSSS) com cerca de 

153.735 habitantes (ver a Tabela 18). Tem como extensão o Hospital de Trindade, onde são 

prestados os atendimento e internamentos dos utentes psiquiátricos (HAN, 2012). Atendendo a nossa 

realidade demográfica o número real de camas por habitantes em HAN é de 1,9/1000. Atualmente os 

Hospitais Centrais dispõem no total de 554, sendo 353 do HC da Praia (Tabela 19), e 201 do HC de 

São Vicente. Quanto ao vasto movimento assistencial no HAN pode-se consular na Tabela 2 do 

Anexo 2. Este dados demonstram que a escolha do HAN como caso de estudo permite ter uma 

percepção alargada dos tipos de RH que podem ser gerados num UPCS, da sua perigosidade, taxa 

de geração e das práticas de gestão dos RH do País.   

Tabela 18: Total da População atendida pelo HAN (RSSS) no ano 2010. 
 

Região Sanitária Santiago Sul (RSSS) 
 

População 

Praia 131.602 

Ribeira Grande de Santiago 8.325 

São Domingos 13.808 

Total de População/camas 153.735 
Fonte: HAN, 2010 e INE, 2010. 

Tabela 19: Distribuição das camas por serviço no hospital em estudo. 

Serviços 
HAN 

N. º de Camas 

Medicina 28 
Pediatria 60 
Puérpero 32 
Ginecologia 23 
Obstetrícia 32 
Neonatologia 20 
Cirurgia Geral 60 
Orto-Traumatologia 58 
Psiquiatria 40 
Unidade de cuidados especiais 4 
Total  353 

Fonte: Relatório do Hospital Dr. Agostinho Neto, 2013. 

Os Hospitais Centrais de Praia e Mindelo prestam cuidados de saúde que lhes competem nos três 

níveis de complexidades dos cuidados de saúde e, que certamente irão continuar a prestá-los. A 

estimativa de que entre 60% a 75% do atendimento no HAN é primário e secundário, porque a 

maioria das populações dão acesso direto, em boa parte porque não têm outra alternativa 

(CSCV,1999). Atualmente com a criação de novos Centros de Saúde poderá aumentar a qualidade 

de atendimento de cuidado primário e secundário e diminuir o atendimento ambulatório no hospital. 

O Hospital Dr. Agostinho Neto dispõe no total de 101 médicos e 144 enfermeiros (HAN, 2013).  



	

62	
	

Esta unidade hospitalar dispõe de um conjunto de especialidades médicas, especialidades cirúrgicas, 

materno infantil, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, de acordo com a Tabela 20. 

	
Tabela 20: Especialidades do Hospital Dr. Agostinho Neto. 

 
Especialidades Médicas 

 
Especialidades 
Cirúrgicas 

 
 Materno Infantil 

Meios 
Complementares de 
Diagnósticos e 
Terapêutica 

Cardiologia Ortopedia Pediatria Laboratórios 
Banco urgência de adulto Otorrinolaringologia Banco urgência de pediatria  Banco de sangue 
Nefrologista Maxílo facial Ginecologia Anatomia patológica 
Psiquiatria Oftalmologia Obstetrícia Imagiologia 
Oncologia Urologia Neonatologia  
Infecto Cirurgia Geral   
Medicina Interna    
Endócrino    
Hematologia    
Pneumologia    
Neurologia    
Fonte: (HAN, 2012). 

De forma a perceber melhor a estrutura organizativa do Hospital Dr. Agostinho Neto é apresentada na 

Figura 15 o organograma do hospital. 

	
Figura 15: Organograma do Hospital Dr. Agostinho Neto. 

Fonte: (HAN, 2012). 

4.6 Situação atual em matéria da legislação de gestão de RH 
 

Em matéria dos resíduos hospitalares em Cabo Verde atualmente, encontra-se em vigência as 

seguintes disposições legislativas: 
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! Decreto-Lei n.º 56/2015, de 17 de outubro; 

! Decreto-Lei n.º 32/2016, de 21 de abril; 

! Portaria n.º 53/11 de 30 de dezembro; 

! Portaria n.º 18/2016 de 12 de abril. 

 

# O Decreto-Lei n.º 56/2015, de 17 de outubro - Estabelece novo regime jurídico de gestão de resíduos 

realizadas no território nacional, tendo como objectivo de prevenção do ambiente e a saúde humana, 

reduzindo os impactos adversos decorrentes na sua geração e gestão de resíduos, diminuindo a 

utilização de recursos e melhorar a eficiência dessa utilização. Ainda o presente Decreto-Lei n.º 

56/2015, de 17 de outubro, define, classifica os resíduos hospitalares e define as normas especificas 

de gestão de resíduos hospitalares, no que respeita a triagem, armazenamento, acondicionamento, 

registo e transporte. 

 

# O Decreto-Lei n.º 32/2016, de 21 de abril - Aprova o Plano Estratégico Nacional de Gestão dos 

Resíduos (PENGeR). 

“O PENGeR, é um plano estratégico que assegura o enquadramento desta política e define a linha 

orientadora global para gestão de resíduos no país, lançando também as bases para o 

desenvolvimento de uma estratégia complementar de prevenção e redução da produção de 

resíduos”. 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 56/2015, de 17 de outubro este Plano  Estratégico Nacional de Gestão dos 

Resíduos para um período 2015 – 2030, com revisão em cada cinco anos, “estabelece as orientações 

estratégicas de âmbito da política de gestão de resíduos e as regras orientadoras da disciplina dos 

fluxos específicos de gestão de resíduos no sentido de garantir a concretização dos princípios para a 

gestão de resíduos, bem como a constituição de uma rede integrada e adequada de instalações de 

armazenamento,  triagem, tratamento, valorização, e eliminação de todos o tipo de resíduos, tendo 

em conta as melhores técnicas disponíveis com custos economicamente sustentáveis. Possui a 

natureza de plano sectorial e contém as orientações estratégicas para a elaboração dos planos 

multimunicipais, intermunicipais e municipais.” 

 

 A Autoridade Nacional dos Resíduos é entidade responsável pelo funcionamento do Sistema 

Informativo sobre Resíduos (SIRES), é uma base de dados suscetível de acesso individual por meios 

electrónicos em portal electrónico. O SIRES disponibiliza por via electrónica um mecanismo de 

inscrição e registo de produção de resíduos e de acesso a informação. A inscrição do SIRES deve 

ser efetuada no prazo de trinta dias úteis a contar com a data de início da atividade. Define ainda que 

os mapas devem ser conservados no período mínimo de três anos e são preenchidos anualmente, a 

introdução ou alterações de dados deve ser feita até a data de fecho do registo que ocorre no mês de 

fevereiro do ano seguinte. Fixou ainda o pagamento da taxa de gestão de resíduos. 
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# Portaria n.º 53/11 de 30 de dezembro – Regula classifica os resíduos hospitalares e os 

procedimentos a que estão sujeitas a gestão a recolha, acondicionamento, armazenamento, 

tipologia de resíduos, tratamento, valorização e eliminação tendo em conta a proteção do 

ambiente e da saúde pública. 

# Portaria n.º 18/2016 de 12 de abril – Estabelece o modelo de guia 12  de transporte de 

acompanhamento de transporte rodoviário de resíduos, apresentando os procedimentos de guia 

de acompanhamento (artigo 4). 
É importante referir outras legislações nacionais, as quais são: 

# A Lei de Base da Política do Ambiente (Lei n.º 86/IV/93, de 26 de junho) – Define as bases de 

política do ambiente, expressa os direitos e os deveres dos atores sociais e como a sociedade 

deve comportar-se face à exploração e gestão dos recursos ambientais, tendo como objetivo a 

sustentabilidade dos ecossistemas; a obrigação de apresentar anualmente á Assembleia 

Nacional, um relatório sobre o estado do ambiente e ordenamento do território em Cabo Verde de 

três em três anos. 

# O Decreto Legislativo n.º 14/97, de 1 de julho – Desenvolve as bases da política do ambiente. 

Estabelece os princípios fundamentais destinados a gerir e a proteger o ambiente contra todas as 

formas de degradação e poluição, valorizando os recursos naturais e melhorar as condições de 

vida das populações no respeito pelo equilíbrio do meio;  

 

 

 

																																																								
12  Guia de acompanhamento do transporte rodoviário de resíduos pode ser consultada no Anexo 8, Figura 5. 



CAPÍTULO 5: METODOLOGIAS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	
As informações recolhidas durante este trabalho de investigação forma de natureza qualitativa e 

quantitativo, de modo, a permitir uma análise mais completa e fundamentada dos assuntos 

abordados. Sendo esta razão optou-se por subdividir a análise dos resultados em dois pontos. 

Primeiramente analisam-se os resultados da observação direta e entrevistas que resultaram em 

dados com carácter qualitativo, e em seguida, segue-se a análise aos dados quantitativos, sendo 

apresentados os resultados referentes a produção dos resíduos hospitalares no hospital em estudo. 

5.1 Resultados da observação direta e entrevistas  
 
A Observação direta consiste no único método com a capacidade de captar os comportamentos no 

momento em que eles se produzem em si mesmos, sem a medição de um parâmetro ou de um 

testemunho (Gonçalves, 2005). A observação direta realizada foi de curta duração, tendo-se o 

posicionador como observador exterior. 

A explicação relativamente a gestão de RH no hospital em estudo tem por base a informação 

recolhida na observação direta e entrevistas. O hospital estudado é responsável pelos resíduos que 

produze (Decreto-Lei n.º 56/2015, de 17 de outubro) e cabe ao mesmo realizar de uma forma eficaz a 

gestão de RH produzidos. 

A gestão de RH produzidos no hospital em estudo organiza-se por um conjunto de etapas, tais como, 

produção, triagem, acondicionamento, recolha, transporte interno, armazenamento temporário, 

transporte externo, tratamento e destino final.  

Inicialmente foi programada visita guiada no hospital durante quinze dias, por todos os serviços13 do 

hospital que é apresentada no cronograma14 de visita no âmbito da gestão de resíduos hospitalares. 

 

5.1.1 Produção, triagem e acondicionamento dos RH 
 
O conhecimento da quantidade e tipologia dos RH é indispensável para garantir uma gestão 

adequada. No capítulo 6.2 apresentam-se os dados de produção de RH do hospital em estudo. A 

composição dos RH varia muito de acordo com a sua origem, ou seja, depende do serviço e da 

atividade que o produz. 

A triagem é uma etapa que requer uma participação ativa de todos os profissionais de saúde sendo 

os mesmos responsáveis pela separação local dos resíduos. sendo uma fase que requer a 

consciencialização dos riscos por parte dos profissionais de saúde. 

Existe uma discrepância entre o disposto na legislação e o que é efetuado na prática.  

Observou-se que no hospital são utilizados maioritariamente sacos com cores que não correspondem 

a legislação (Decreto-Lei n.º 56/2015, de 17 de outubro), isto é, a utilização de sacos de cor distinta 

da estipulada por lei, para os RH dos Grupos I e II (azul, branco e rosa em vez de preto, ver a Figura 

																																																								
13 O hospital despõe de trinta e dois serviços, a qual foi visitada com exceção da administração. 
14 O cronograma de visitas pode ser consultada no Anexo 2. 
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1, Anexo 4). Na Tabela 20 apresenta-se um pequeno resumo dos sacos e recipientes utilizados, no 

hospital e no Anexo 2, são ilustrados alguns exemplos. 

Detectou-se ainda que, na maioria dos serviços, nas salas de enfermagem e de tratamento que os 

recipientes utilizados para acondicionamento dos resíduos são improvisados e que muitos não 

continham sacos (Figura 2, Anexo 4). 

Relativamente aos resíduos do grupo IV, segundo os funcionários do hospital utilizam sacos de cor 

rosa porque a empresa contratada (caboplast), não produz sacos de cor vermelha, como está 

prevista na legislação. 

Muitas vezes os resíduos perigosos do hospital são recolhidos e rejeitados em conjunto com os 

resíduos sólidos urbanos, quando deviam, no entanto, ter o tratamento apropriado diferenciado em 

função das suas características. Isto deve-se ao fato da falta de formação/informação e sensibilização 

dos profissionais envolvidos (PENGeR, 2016). 

Normalmente é feita a triagem dos resíduos produzidos, pertencentes ao Grupos IV, nomeadamente 

fármacos, objetos cortantes e perfurantes, placentas e peças anatómicas. Para os resíduos de Grupo 

I e II não há uma separação seletiva para a sua valorização. Na maioria dos casos, são armazenados 

temporariamente nos contentores municipais, localizados na via pública. Nota-se ainda que os 

resíduos do Grupo III não são triados, pelo que o seu destino final é na maioria dos casos, deposição 

na lixeira municipal misturados com os resíduos do Grupo I e II. Salve algumas exceções como é o 

caso dos sacos coletores de sangue e tubos de análise que são incinerados (Figura 1, Anexo 6).  

Dado que a produção de resíduos do Grupo IV é uma das principalmente cortantes e perfurantes, 

existem na maior dos serviços os recipientes para este material, em contrapartida alguns dos serviços 

apresentavam outros recipientes para acondicionamento do mesmo, por carência de contentores 

específicos para o acondicionamento do mesmo. São utilizados recipientes cinzento para 

armazenamento temporário de placentas e fetos, e no caso das peças anatómicas (amputações) 

(Figura 7, Anexo 4), são acondicionados no saco preto e os fármacos são armazenados nas caixas 

de perfuro cortante. 

É importante referir que a carência dos equipamentos observadas durante a visita, muitas vezes os 

serviços improvisam outros recipientes pelo simples facto de falta de recursos económico do país, 

dependência das ajudas externas, infraestrutura do hospital, salve a exceção do serviço construído 

recentemente (Diálise). 

Em todo o hospital, nos serviços de internamento, na maior parte dos quartos só existem recipientes 

para resíduos do grupo I e II, que se encontram nas casas de banho excepto no caso em que 

permanece um doente com doença infecciosa ou suspeita, em que apenas existe um recipiente para 

resíduos de grupo III. Caso seja necessário algum tipo de tratamento nos quartos, são utilizados 

“carrinhos de enfermagem” que estão equipados com recipiente para colocação dos resíduos do 

grupo IV (cortantes e perfurantes) e ainda um recipiente para resíduos dos grupos III (Anexo 7, Figura 

1). Cada serviço dispõe de um recipiente para o acondicionamento das roupas contaminadas (Anexo 

7, Figura 2). 
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Tabela 21: Recipientes e sacos utilizados no hospital em estudo para deposição dos RH. 

Grupos de RH 
Cores dos 

sacos 
opacos  

Contentores Cores dos 
contentores 

Quantidades 
disponível Recipientes 

Grupo I e II  Preto 
(100L; 30L) 

 Contentor 
120L c/ 
pedal e 
rodas 

Verde 15 
Pequenos, com ou 
sem saco, tampa e 
pedal de  plástico. 

Grupo III  Branco 
(100L; 30L) Azul 15 

Brancos de plásticos 
ou de aço 
inoxidável15, ambos 
com tampa e com 
saco 

Grupo IV Rosa 
(30L) Amarelo 10 

Caixa de segurança 
apropriados e 
específicos para o 
material corto-
perfurante e garrafas 
de plástico; 

Fonte: HAN, 2016. 

Salienta-se ainda que no hospital em vários serviços os recipientes não são identificados com o 

respectivo serviço, e o tipo de resíduos, salve algumas exceções do serviço da Neonatologia. Sendo 

assim torna-se difícil identificar os responsáveis por algum problema relacionado com a separação 

dos resíduos. Todo estes recipientes e contentores têm como característica comum o fato de serem 

de uso múltiplo, sendo lavados e utilizados de seguida. 

Em relação aos resíduos líquidos16, resíduos provenientes do bloco operatório como por exemplo 

restos de colheita de sangue são rejeitados no esgoto (ver a Figura 1, Anexo 6).  

5.1.2 Recolha, transporte e armazenamento 

	
Nestas etapas de gestão de RH, os funcionários de limpezas de cada serviço, designados como 

ajudante de serviço geral (ASG), recolhem os sacos quando estes se encontram quase cheios 

(preferencialmente 2/3 da sua capacidade). Normalmente o saco é fechado com um nó sem 

identificação do serviço de origem e armazenado em recipientes de maiores dimensões num local de 

armazenamento específico  de cada serviço designado por zona suja (Figura 2, Anexo 5) onde já se 

encontram contentores com capacidades de 120L para o armazenamento dos resíduos por grupos 

(Figura 1 , Anexo 5) que foi financiado pelo Ministério do Ambiente. Nos serviços com internamento a 

recolha é efectuada á medida em que é feita a higienização e nos outros sempre que se justificar. 

Os locais de armazenamento nos serviços estão assinalados com a indicação na porta, não foi 

encontrado a indicação “sendo apenas acessíveis as pessoas autorizadas”. Do local da produção até 

zona suja os sacos são transportados manualmente (ver a Figura 3, Anexo 5). 

 

																																																								
15 Balde de lixo inox de 20L disponível no hospital num total de 30L. 
16 Desinfecção química: não tendo sido possível esclarecer em tempo útil que tipo de desinfeção é utilizada 
antes de ser rejeitada pelo esgoto. 
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Diariamente, os resíduos são recolhidos em todos os serviços, com uma frequência de acordo com á 

sua produção, com o objectivo de evitar acumulação nos locais de armazenamento intermédio. 

Relativamente ao transporte interno dos resíduos, são utilizados carrinhos de recolha. É importante 

referir que o carrinho de recolha (Anexo 7), exerce várias funções tais como:  o transporte interno de 

resíduos, o transporte de roupa sujas e limpa e também dos materiais de limpezas (Figura 4, Anexo 

5). O hospital não possui um circuito definido adequado para o transporte de resíduos, isto devido a 

deficiência na infraestrutura do hospital. Em particular no serviço da Diálise, por ser um serviço 

construído recentemente, o transporte é feito sempre pelo elevador que é exclusivo para este efeito. 

Sendo assim, minimiza os riscos, não interferindo no transporte de doentes e visitantes. No entanto, 

salienta-se que no mesmo serviço existe outro elevador que exerce a função de transporte de 

doentes, alimentos e utentes.  

São armazenados os RHP em uma arcas frigoríficas, nomeadamente placentas, amputação, e para 

os tubos para coleta de sangue17, e sacos de colheita de sangue, como podem ver na Figura 1, 

Anexo 6. Observou-se que nem todos os funcionários do hospital utilizavam os equipamentos de 

proteção individual (EPI) adequadamente, durante a recolha dos resíduos, visto que usavam luvas 

que os médicos utilizam em vez de luvas de borracha apropriadas, máscara e botas de borracha 

(Figura 4, Anexo 6).  

O local de armazenamento temporário de resíduos antes de serem encaminhados para um destino 

final é designado de “casa de resíduos”. O local é de acesso fácil e de limpeza fáceis, com ventilação 

natural, e apresentam um ralo no caso de acidentes de derrames a água contaminada é escoada 

diretamente para o esgoto. Acrescento ainda que o local é de fácil acesso a animais vadios (e.g. 

gatos) podendo provocar uma dispersão por ventos fortes dos resíduos e implicando a atração de 

vetores (insetos). Em períodos de chuva, causam odores desagradáveis (Figura 5, Anexo 6). 

 

5.1.3 Transporte externo, tratamento e destino final 
 
Relativamente aos transportes dos resíduos houve a oportunidade de acompanhar o transporte dos 

resíduos perigosos e não perigosos e posteriormente os tratamentos e o seu destino final. É 

importante relembrar que já existe uma guia de acompanhamento do transporte rodoviário dos 

resíduos e não dos resíduos perigosos definido pela Portaria n.º 18/ 2016 de 12 de abril, que já se 

encontra em vigor (Anexo 8, Figura 5). 

 A recolha dos resíduos do Grupo I e II é efetuada pela Câmara Municipal da Praia é feita uma vez 

por dia no período de manhã mediante duas viaturas: uma viatura “ST-42-PY”18 que recolhe durante a 

semana de caixa aberta e equipado com braço hidráulico, e por outra “ST-56-PR” que recolhe nos 

finais de semana (Anexo 8, Figura 3). 

No Anexo 8, Figura 2, apresenta-se um circuito de recolha dos resíduos por sector e o respectivo 

horário. Em relação aos resíduos do Grupo IV, é contratada pelo próprio hospital  um serviço não 

especializado para efetuar o transporte até o local onde é efetuado o tratamento. 

																																																								
17 Tubos para coletor de sangue, placas de hemocultura, bactérias e entre outras são armazenados numa arca 
frigorifica por oito dias no saco de cor rosa, para posterior incineração. 
18 Refere-se a matrícula do veículo. 
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Na Tabela 22, apresenta-se uma pequena descrição da gestão de RH para cada tipo de resíduos 

desde o armazenamento até ao seu destino final. Os resíduos do Grupo III e IV (triados que foram 

referidos anteriormente) vão para a incineração, três vezes por mês, dependendo da produção. No 

caso das placentas e peças anatómicas, são enterradas no cemitério uma vez por semana, 

dependendo da época da produtividade desses resíduos. Os fármacos são incinerados ou devolvidos 

para os fornecedores.  

 

Tabela 22: Descrição sucinta da gestão de RH no HAN. 

Tipo de Resíduos Armazenamento Periocidade 
de Recolha 

Transportador 
Tecnologia 

de 
Tratamento 

Destino 
Final 

Grupo I e II + Grupo III      
(Não triados) Contentores 1/dia 

Câmara 
Municipal da 

Praia 
Não tem 

tratamento Lixeira 

Grupo III (Triados) Arca Frigorifica 3/mês Serviço não 
especializado Incineração 

Grupo 
IV 

Corto 
perfurante 

Caixas 
específicos ou 
Garrafas de 
plástico   

1/semana 
Serviço não 

especializado 
Incineração 

Lixeira 

Placentas Arca Frigorifica 1/semana Cemitério 

Fármacos Caixa de perfuro 
cortantes 1/semana  Lixeira 

 

Referente aos resíduos perigosos citados anteriores, o hospital é responsável pelo transporte dos 

resíduos perigosos designados por “contratos terceiros”. A viatura utilizada para transporte de RHP é 

de caixa aberto, não apresentam qualquer segurança durante o transporte devido as condições 

precárias e devido a dispersão geográfica do local da produção, e longas distâncias percorridas no 

seu transporte para eliminação. É utilizada uma lona por cima e amarras nas laterais da viatura 

(Figura 4 Anexo 8). 

Em Cabo Verde, a deposição final dos RH, como em outros lugares não é a mais ideal, é feita na 

lixeira municipal sem qualquer tratamento prévio, sendo de seguida enterrados (Sousa, 2013).  A 

lixeira situa-se a 7 km do centro, e a sua área de ocupação não esta definida no momento. Não é 

vedada, permitindo acesso a animais, mas existe controlo por parte de pessoas que vivem da lixeira, 

denominados de “catadores”.	Designam-se por “catadores” as pessoas que recolhem materiais que 

compõem totalmente ou parcialmente os resíduos, procedendo à sua separação/valorização, quer 

para venda quer para uso próprio, e utilizam esta prática como um dos meios para a sua subsistência 

(PENGeR, 2016, pág. 116). Obtêm um rendimento associado á recolha seletiva de diferentes frações 

de resíduos (Figura 5, Anexo8). 

As condições precárias das lixeiras municipais constituem um problema complexo e amplo, que deve 

ser entendido como uma questão prioritário em relação á política ambiental e da saúde pública dos 

municípios.  
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Atualmente o país dispõe de 3 incineradores para o tratamento de RH nomeadamente nas ilhas de 

Sal, Fogo e Santiago. Em particular na ilha de Santiago na cidade de Assomada é que se encontra 

instalado o incinerador. A cidade de Assomada fica a 44km para norte da cidade da Praia (capital). 

Acrescento ainda que o país dispõe de um aterro sanitário financiada pela “União Europeia (UE) com 

uma capacidade para receber 1,2 milhões de toneladas de resíduos sólidos de nove municípios da 

ilha de Santiago, em São Domingos, ocupando numa área de 20 hectares, com uma vida útil 

estimada em dezoito anos “(JMR, 2015), concluído em 2012. Por questões logísticas o aterro 

sanitário não esta a funcionar (Figura 5, Anexo 8). 

O incinerador encontra-se no Hospital Regional Santiago Sul, sendo que existe um acordo entre os 

dois hospitais, para cada queima a ser efetuada o hospital contribui com combustível em cerca de 

175 a 200 litros. Relativamente ao incinerador “ATI, INCINERATEURS MULLER” (ver Anexo 9, Figura 

2) foi financiado pelo Luxemburgo em 2008, tendo uma capacidade de queima 30 kg e um consumo 

de combustível de 25L para uma queima de 1,5h. Pode- se observar na Figura 6, Anexo 8 o resultado 

da queima dos resíduos em que se constatou que ainda se podia observar agulhas e ampolas. Este 

resultado é atribuído ao mau acondicionamento, mas por certo também a uma combustão deficiente. 

 

5.1.4 Registo da pesagem dos RH 
Referente ao registos e pesagem dos RH, sendo que não é  efetuado no hospital, durante o período 

da investigação procedeu-se ao registo das  pesagens  (Figura 1, Anexo8) de resíduos em dois 

serviços, a Diálise e o Bloco Operatório Central, durante uma semana. Relativamente aos outros 

serviços, utilizou-se os dados fornecidos pela ANAS (Agência Nacional de Águas Sanitárias) 

referentes ao ano 2015, no período de três meses. Posteriormente procedeu-se ao cálculos das 

produções dos resíduos por grupo e por turno e ainda uma média da taxa de geração de RH por cada 

serviço e por turno (Tabela 23, Figura 1 e Anexo 8). 

 

Tabela 23: Produções total de resíduos por turno e por dia no ano de 2015. 

Turnos Grupo I e II Grupo III Grupo IV 

1 (kg/turno) 58,44 23,09 13,69 
2 ( Kg/turno) 52,58 27,58 8,60 
3 (kg/turno) 59,96 23,73 8,21 

Total diário (Kg/dia) 170,97 74,40 30,50 

Total anual (kg/ano) 62403,68 27156,29 11132,17 
Taxa média diária(kg/cama x dia) 0,48 0,21 0,09 

 

Vendo a Tabela 9 do capitulo 3 (pg. 20), sendo Cabo Verde sendo um país em desenvolvimento 

médio com um rendimento nacional baixo podemos concluir que as produções anuais dos RH estão 

entre os valores 0.5 – 3.0 kg/pessoa19sendo um hospital distrital a produção diária de RH estão entre 

																																																								
19	Por cada pessoa do total da população.	
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os valores 0.5 – 1,8 kg/cama hospitalar. Conclui-se ainda que só na RSSS o total da 

população/camas é de 435 habitantes/ nº. camas20. 

 
5.1.5 Sacos de plásticos: Consumo e custo associados 
 
Sendo os RH acondicionados/recolhidos em sacos de plástico, para perceber melhor a dinâmica 

deste processo foi se analisar o consumo de sacos de plásticos pelo hospital (Figura 16) e respetivos 

custos. A estimava da variação anual do custo médio dos sacos de plástico em função da sua 

capacidade no período 2013 a 2016 é apresentada na Figura 17 e na Tabela 24. 

	
Figura 16: Quantidade de sacos adquiridos nos anos 2013 a 2016. 

	
Figura 17: Custo dos sacos adquiridos no HAN referentes aos anos 2013 a 2016. 

 

	

																																																								
20	De acordo com nº. de camas que o hospital dispõe atualmente e total da população.	
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Tabela 24: Variação anula do custo médio de cada saco de plástico no período 2015 a 2016 em 
escudos cabo-verdianos. 

Capacidade 
(L) 

Ano 
2013 2014 2015 2016 

20 - - - - 

30 7,675 9,132 8,542 8,75 
50 - - 10,70 16,58 

100 14,29 13,33 16,58 19,28 
 

De acordo com os dados obtidos os sacos de plásticos são adquiridos mensalmente, não tendo 

percebido qual o critério para o numero de sacos adquiridos no ano 2013 (Figura 18). 

	
Figura 18: Sacos adquiridos mensalmente no HAN no ano de 2013. 

A quantidades de sacos adquiridos anualmente por capacidade no período 2013 a 2016  são 

apresentadas em escudos Cabo-verdianos na (Figura 17). O volume de  compras em 2016 é 

fracamente mais baixo talvez devido ás largas quantidades adquiridas no final de 2015 a um preço 

baixo. 

5.1.6 Responsáveis pela Gestão de RH 
 
No Hospital os responsáveis pela implementação de sistemas de gestão de resíduos hospitalares e 

higienização é o Gabinete de Qualidade Humanização e Segurança (GQHS). 

Trata-se de uma equipa formada por quatro pessoas: duas engenheiras biomédicas, um licenciado 

em estatística e um técnico biotecnológico. 

No hospital fizeram-se ações de formação sobre RH, durante duas semanas em 2015. A última foi 

realizada em novembro de 2015 para os funcionários ajudantes de serviços geral (ASG). Os temas 

abordados nas ações de formação realizadas pelo Gabinete de Qualidade Humanização e Segurança 

(GQHS), incidem sobre todas as etapas da gestão de resíduos hospitalares, normas de higiene e 

segurança (Anexo 8, Figura 7) e quais os cuidados a ter para evitar infecções hospitalares.  
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 As auditorias internas são realizadas mensalmente, pelos responsáveis pela gestão de RH no HAN. 

 

CAPÍTULO 6: PROPOSTAS DE MELHORIAS 
 

Tendo em consideração os resultados do estudo, as dificuldades diagnosticadas na gestão de RH no 

HAN são: 

! Falta de consciencialização dos profissionais de saúde e funcionários em relação a 

importância de uma correta separação dos RH; 

! Carência dos equipamentos necessários para gestão dos RH incluindo o espaço físico; 

! Escassez de dados relativamente ao registo da quantidade de RH produzidos e respetiva 

tipologia; 

! Inexistência das empresas recicladoras; 

! Tratamento de RH do grupo III e IV por incinerador sem controlo das emissões de gases 

poluentes; 

! Atraso no arranque da exploração do aterro sanitário. 

 

Propõe-se algumas medidas/recomendações: 

! Definição de uma política de gestão de RH, focada na prevenção dos riscos para saúde e 

para o meio ambiente; 
! Apostar na formação e sensibilização dos profissionais de saúde: 

• Realização de ações de formação e sensibilização sobre RH de uma forma contínua, 

especialmente sobre a separação diferenciada dos RH e os riscos associados 

resultantes de separação inadequada; 
• A formação deve ser particular ao nível de formação de cada grupo; 
• Para além da implementação teórica é necessário o ensaio prático; 
• Incentivar os funcionários, no reconhecimento por premiações nas campanhas de 

redução e separação de resíduos, estimulando a valorização dos funcionários, 
• Incentivar as equipas a ser competitivas de uma forma amigável, beneficiando da 

diminuição dos riscos associados e de melhorias na separação; 
! Disponibilidade de informação para todos os serviços: 

• Distribuição de folheto informativo para cada serviço de linguagem simples e 

com imagens, contendo as informações adequadas sobre a correta triagem 

dos RH; 

• Informação adequada da utilização do equipamento de proteção individual 

(EPI); 

! Auditorias regulares: 

• Supervisionar os procedimentos adotados pelos profissionais de saúde nas 

diferentes etapas de gestão dos RH, de acordo com os critérios estabelecidos; 
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• Verificação de não conformidade e consequentemente a introdução de medidas 

corretivas ou preventivas; 

! Registos e pesagem da produção dos resíduos hospitalares: 

• para cada serviço atribuir um responsável pela pesagem dos RH; 

• Existência de uma ficha de notificação de pesagem dos RH; 

• Existência do relatório da estimativa de produções  anuais dos RH, bem como a 

identificação do destino final. 

! Identificação de um responsável pela gestão de resíduos para cada serviço; 

• Controlo de aquisição dos equipamentos indisponíveis para a gestão de RH; 

• Controlo da correta separação, e entre outras etapas da gestão interna de RH. 

A contentorização a implementar nos diferentes serviços deve estar de acordo com a tipologia dos 

RH que aí se produzem e os contentores devem conter etiquetas com informação que ajude na 

separação dos resíduos, devendo ainda constar a referencia do serviço a que pertencem para 

proporcionar a monitorização das produções, diminuir os riscos para a saúde e ainda facilitar a 

recolha até ao local do armazenamento (Figura 19). Salientar que os sacos deverão ter dimensões 

adequadas para permitir o seu enchimento até 2/3, de forma a possibilitar a sua recolha diária, 

fechado com nó ou fita adesiva. Relativamente às salas de armazenamento intermédio e 

Figura 19: Instruções de acondicionamento de RHP  que se poderiam implementar no HAN. 
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armazenamento final, devem apresentar as seguintes condições: ser totalmente fechados, estar 

separados dos fornecimentos ou preparação de alimentos; terem acesso restrito somente para as 

pessoas autorizadas. Para a refrigeração dos resíduos o hospital deve utilizar arcas frigorificas para 

acondicionamento dos resíduos a uma temperatura inferior a 4ºC. No caso de as produções de 

resíduos aumentarem e não ter como refrigerar os resíduos, o hospital deve preparar um plano de 

emergência. Propõe-se a instalação de incineração ou de refrigeração/congelamento para os RH dos 

grupos III e IV. 

No que diz respeita a transporte interno dos resíduos, os carrinhos utilizados, exclusivos para o 

transporte dos RH, devem ser: com capacidade para acondicionar os contentores de resíduos, 

rodados e com proteções laterais, de forma a evitar as quedas e derrames no caso de acidente; 

construídos de materiais que permitem uma limpeza e desinfecção eficaz. Os contentores de 

resíduos devem transportados apenas quando estão devidamente fechados.  

Em relação ao tratamento propõe-se ainda um novo incinerador  do tipo do apresentado na Figura 20 

num local mais próximo do hospital, sob a responsabilidade do hospital, para o tratamento dos 

resíduos dos grupos III e IV. São apresentadas no Anexo 9 todas as características do incinerador 

I8M-60. A necessidade de escolher um novo incinerador deve-se ao facto de apresentar um sistema 

de controlo dos gases poluentes da atmosfera, salvaguardando a saúde pública e o ambiente. 

	
Figura 20: Incinerador modelo I8M-60. 

A implementação deste incinerador requer uma pequena área (Anexo 9), devidamente 

impermeabilizada e servida por: 

• Energia elétrica; 

• Água; 

• Espaço eventualmente fechado para armazenamento de curta duração do RH a incinerar; 

• Rede de esgoto com hipótese de separação de águas de lavagem caso haja 

contaminação; 

• Balança para carga mássica; 

Primeira câmara de combustão  

Segunda câmara- pós combustão 
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• Sala de controlo e registo de alimentação, qualidade de gases e o consumo de 

combustíveis, temperatura nas duas câmaras de combustão, caudal primário e 

secundário; 

• Reservatório para gasóleo 

• Contentores para o armazenamento das cinzas. 

É apresentada na Figura 3, Anexo 9 uma comparação entre os dois incineradores. 

6.1 Análise SWOT 
 

Na Tabela 25, é apresentada uma análise SWOT sistematizando os pontos fortes (Strengths), as 

fraquezas (Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats) que caracterizam 

o sector dos RH no HAN.  

Tabela 25: Análise SWOT da gestão de RH no hospital em estudo. 

 
Pontos Fortes 

 
! Existência de uma política geral para 

gestão de resíduos hospitalares no país; 
! Existência de entidade reguladora; 
! Apoio internacional; 
! Existência de tratamento/ destino final 

dos resíduos hospitalares; 
! Existência de ações de formação e 

consciencialização ambiental. 
! Reforçar nas auditorias permanentes 

principalmente na separação dos 
resíduos em cada serviço do hospital. 

 
Oportunidades 

! Consciencialização dos riscos para a 
saúde e o ambiente associados a gestão 
de RH; 

! Longo prazo: criar parcerias ou 
cooperação com demais 
estabelecimentos de saúde para o 
tratamento e destino final dos resíduos; 

! Medio prazo: reforçar ações formação e 
consciencialização ambiental para gestão 
de RH; 

! Longo prazo: instalação de novo 
incinerador de acordo com a legislação 
ambiental a fim de atender nem só o 
hospital, mas também, aos demais 
estabelecimentos de saúde do município 
da região; 

! Promover periodicamente a educação 
continua na separação dos RH, aos 
profissionais de saúde; 

! Médio prazo: criar parcerias para venda 
de restos orgânicos para compostagem, 
e recolha seletiva de óleos alimentares 
usados. 

! Investir na criação de um sector 
especializado em marketing ambiental. 

 
Pontos Fraco 

 
! Inexistência de dados relativamente aos 

registos de produção e encaminhamento 
dos resíduos para tratamento; 

! Inexistência de empresas recicladoras; 
! Informação insuficiente sobre a 

prevenção, produção e tratamento; 
! Fraca adesão por parte dos profissionais 

de saúde  em relação a gestão de RH; 
! Deficiência na pratica de triagem e 

valorização dos RH; 
! Inexistência de monitorização e controlo 

das emissões de gases associados ao 
processo de incineração dos RH; 

! Transporte externo e deposição dos RH 
inadequadas; 

! Falta de técnicos; 
! Condições de local de armazenamento 

temporário: falta de meios para 
contentorização dos resíduos a qual 
potenciam atração dos vetores (insetos), 
atração dos animais, e odores; 

! Falta de infraestruturas para utilização de 
tecnologia e inovações para uma solução 
adequada; 

! Fraca adesão na área de marketing 
ambiental; 

! Inexistência de uma gerência ambiental. 
! O não funcionamento do Aterro sanitário; 
! Custos associados a gestão de RH. 
 

Ameaças 
! Aumento da produção dos RH devido ao 

uso dos materiais de uso único; 
! Aumento dos custos com o tratamento de 

resíduos; 
! Condições insuficientes para 

armazenamento e transporte adequado 
dos resíduos; 

! Necessidades de investimento para 
construção de infraestruturas necessária 
para o tratamento. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSÃO  
 
O objectivo desta investigação foi avaliar a situação atual da gestão de RH no hospital Dr. Agostinho 

Neto, em Cabo Verde. Para tal foi realizado previamente o acompanhamento da gestão do RH em 

diversos hospitais em Lisboa para se perceber na prática com finalidade de sugestões de melhorias 

significativas para o HAN. Ainda foi feita a pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte. Teve 

algumas dificuldade encontradas, escassez da literatura sob esta temática no contexto cabo-verdiano 

na plataforma Google, para uma percepção prática do tema foi necessário regressar ao país de 

origem.  

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível constatar-se que, relativamente á gestão interna e 

externa dos RH no hospital, muitas práticas existentes não são as mais apropriadas. A explicação 

deste fato assenta não só na carência dos meios (equipamentos, infraestrutura) e escassez dos 

recursos económicos, mas também nas percepções existentes que influenciam as atitudes e 

motivações dos profissionais de saúde. 

De acordo com os resultados de observação direta, foram identificadas práticas impróprias, como 

erros de triagem resultantes da falta de formação e informação, o acondicionamento improvisado e o 

uso inadequado do EPI, transportes manuais dos sacos até ao local de armazenamento temporário, 

ausência de identificação dos sacos e recipientes, entre outras já referidas anteriormente. 

A prevenção da  produção de RH, tanto em termos de quantidade, perigosidade e tratamento, com 

consequente redução dos custos inerentes á gestão. 

Linhas futuras de pesquisa 
	

! Investigar de forma profunda os riscos associados a gestão de RH para o ambiente e saúde 

(e.g. incorreta separação dos RH), os impactos e alternativas de tratamento e custo no HAN; 

! Estudar diferentes formas de quantificar RH no HAN em geral, isto é criar uma norma que 

permite determinar os resíduos produzidos em cada serviço e na totalidade, descrever o tipo 

de resíduos. Apenas uma informação correta de resíduos que possibilita uma correta gestão; 

! Estudar a melhor forma de incentivar os profissionais de saúde em relação a separação dos 

RH por grupo; 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

	
       Figura A.1.1: Guia de acompanhamento de resíduos modelo A. 

  
.
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Figura A.1.2: Guia de acompanhamento de RHP modelo B. 
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ANEXO 2 

	
	

	
Figura A.2.1: Organograma do Ministério de Saúde e da Segurança Social. 
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Tabela A.2.1: Cronograma da visita aos serviços do HAN. 

Nº	 Serviços		 Datas	realizadas	(2016)	
	 	 06/06	 07/06	 08/06	 09/06	 10/06	
1	 Banco	de	Urgência	de	

Adulto	
	 	 	 	 	

2	 Banco	de	Urgência	de	
Pediatria	

	 	 	 	 	

3	 Pediatria	 	 	 	 	 	
4	 Anatomia	Patológica	 	 	 	 	 	
5	 Banco	Sangue	 	 	 	 	 	
6	 Banco	Operatório	de	

Maternidade	
	 	 	 	 	

7	 Banco	Operatório	Central	 	 	 	 	 	
8	 Banco	de	Urgência	de	

Maternidade	
	 	 	 	 	

9	 Central	Consultas	 	 	 	 	 	
10	 Cardiologia	 	 	 	 	 	
11	 Cirurgia	 	 	 	 	 	
12	 Diálise	 	 	 	 	 	
13	 Esterilização	 	 	 	 	 	
14	 Farmácia	 	 	 	 	 	
15	 Fisioterapia	 	 	 	 	 	
16	 Ginecologia	 	 	 	 	 	
17	 Puérpero	 	 	 	 	 	
18	 Hospital	Dia	 	 	 	 	 	
19	 Imagiologia	 	 	 	 	 	
20	 Laboratório	de	Análise	

Clínico	
	 	 	 	 	

21	 Laboratório	Elisa	 	 	 	 	 	
22	 Manutenção	 	 	 	 	 	
23	 Maxílo	facial	 	 	 	 	 	
24	 Medicina	 	 	 	 	 	
25	 Neonatologia	 	 	 	 	 	
26	 Nutrição	 	 	 	 	 	
27	 Obstetrícia/alto	risco	 	 	 	 	 	
28	 Oftalmologia	 	 	 	 	 	
29	 Ortopedia	 	 	 	 	 	
30	 Otorrino	 	 	 	 	 	
31	 Traumatologia/Sala	gesso	 	 	 	 	 	
32	 Sala	Parto	 	 	 	 	 	
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Tabela A.2.2. Movimento assistencial no HAN nos anos 2009 a 2013. 

Serviços  2009 2010 2011 2012 2013 
Urgência 
(Pediátrica, 
Maternidade, 
Adulto) 

95,096 95,096 98,357 91.276 81.709 

Nº de 
intervenção 
cirúrgicas por 
especialidade 

3.056 2.870 3.213 2.464 2.035 

Consulta 
externa por 
serviço 
(TOTAL) 

51.544 23.586 55.358 46.768 46.544 

Internamento 
por serviço 
(TOTAL) 

12,371 10,868 13,994 11,773 13,274 

Fonte: Relatório Estatístico de Saúde, 2013. 
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ANEXO 3  
Guia de Observação (“Checklist”) 

I. Instalação, Equipamentos e Recursos 
 

  Sem
pre 

Á
s Vezes 

N
unca 

Observações  

Lo
ca

l d
e 

pr
od

uç
ão

 e
 tr

ia
ge

m
 

 
1. Adequação dos recipientes/sacos 
para o acondicionamento de RH do 
grupo I e II na sala ou área de trabalho; 

 
         

           
           

2.  Adequação dos recipientes/sacos 
para o acondicionamento de RH do 
grupo III na sala ou área de trabalho; 

 
 
 
 

         
           

            
3.  Adequação dos recipientes/sacos 
para o acondicionamento de RH do 
grupo IV na sala ou área de trabalho; 

 
 
 
 

           
          

            
4.   Adequação dos recipientes para 
acondicionamento dos RH cortantes e 
perfurantes na sala ou área de 
trabalho;  

           
           

           5. Localização adequada dos 
recipientes para acondicionamento dos 
RH; 

            
           
           

R
ec

ol
ha

 e
 

tr
an

sp
or

te
 

6. Material adequado para fecho dos 
sacos; 

 
            

           
           

 7.Identificação dos recipientes e sacos;             
         
           

 

 
8. Adequação do circuito de transporte 
interno dos resíduos evitando 
contaminações cruzadas em 
corredores e elevadores; 

 
           
           

         
    

 
9. Meio de transporte utilizado no 
transporte interno dos RH (proteção 
lateral, estado de conservação; 

 
 
 

           
           

         
    

10. Limpeza adequada dos 
recipientes/meio de transporte de RH; 
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Sem
pre 

Á
s Vezes 

N
unca 

Observações   
 

  
          

A
rm

az
en

am
en

to
 

 
11. Local exclusivo de 
armazenamento dos RHP e não 
perigos; 

          
 

 
  

 
  

 
   

         

    

12. Acesso condicionado ao local 
e armazenamento; 

           
 

 
  

 
  

 
   

           
13. Correta identificação do local 
de armazenamento; 

           
 

 
  

 
  

 
   

            
12. Adequado os recipientes e 
acondicionamento de RH no local 
de armazenamento; 

           
 

 
  

 
  

 
   

           
13. Dimensões do local adequado 
para   armazenamento de RH; 

           
 

 
  

 
  

 
   

           
14. Ventilação e iluminação do 
local; 

           
 

 
  

 
  

 
   

            
15. A limpeza e desinfecção do 
local de armazenamento de RH e 
recipientes é adequada; 

           
 

 
  

 
  

 
   

           

G
er

al
 

 
16. Disponibilidade de informação 
adequada relativamente a 
procedimentos corretos; 

           
 

 
  

 
  

 
   

            
17. Disponibilidade de material de 
proteção individual adequado para 
todas as etapas de gestão; 
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II. Práticas/comportamentos 

	
	

Sem
pre 

Á
s Vezes 

N
unca 

Observações  

Lo
ca

l d
e 

pr
od

uç
ão

  

 
18. Triagem adequada dos RH; 

 
          	 	

 
  

  
  

  
  

 	 	

         	 	
19. Preocupação com a minimização da 
produção de RH; 

 
 

         	 	

 
  

  
  

  
  

 	 	

         	 	 
20. Existência de separação seletiva de RH na 
fonte; 

 
 
 

         	 	

 
  

  
  

  
  

 	 	

         	 	
 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

R
ec

ol
ha

, t
ra

ns
po

rt
e 

e 
ar

m
az

en
am

en
to

 21.	Manuseamento	apropriada	dos	sacos	e	
recipientes;	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
  

	 	
  

	 	
  

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	22.	Recolha	e	transporte	com	frequência	apropriada;	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
  

	 	
  

	 	
  

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

23.	Adequação	do	horário	do	transporte	interno;	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
  

	 	
  

	 	
  

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 		 	

24.	Uso	do	equipamento	de	proteção	pessoal	
adequado	na	manipulação	dos	resíduos	e	
manutenção	do	equipamento	

	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
  

	 	
  

	 	
  

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Fonte: Ferreira, 2009. 
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ANEXO 4  
Sacos e recipientes utilizados para a triagem e  acondicionamento 

dos RH no HAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendas: 
a) Casca de banana, garrafa de água, alumínio; Serviço: Pediatria; 
b) Papel, garrafas de plástico; plástico; Serviço: Fisioterapia; 
c) Papel; Serviço: Banco de sangue; 
d) Serviço: Hospital dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A.4.1: Sacos utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo I e II. 

C)	 d)	

a)	 b)	
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a)	
b)	

c)	 d)	

Legendas:	
a) Serviço: Central de consultas; 
b)	Serviço:	Obstetrícia/Alto	risco;	
c)	Serviço:	Ortopedia,	
d)	Serviço:	Ortopedia;	
e)	Serviço:	Ortopedia;	
f)	Serviço:	Ortopedia.	
	

e)	 f)	

Figura A.4.2: Recipientes improvisados utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo I e II. 
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Legendas: 
a) Serviço: Maternidade; 
b) Serviço: Esterilização. 

Figura A.4.3: Recipientes improvisados utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo IV. 

a)	

b)	
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Legendas:	
a) Serviço: Banco de Urgência de Adulto; 
b) Serviço: Neonatologia; 
c) Serviço: Banco de Sangue; 
d) Serviço: Traumatologia/sala de gesso 

Figura A.4.4: Recipientes Utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo I e II. 

a)	 b)	

c)	 d)	
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Figura A.4.5: Recipientes Utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo III. 

Legendas: 
a) Serviço: Diálise; 
b) Serviço: Neonatologia; 
c) Serviço: Laboratório Elisa 
d) Serviço: Banco de Sangue 

a)	 b)	

c)	 d)	
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Figura A.4.6: Recipientes utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo IV cortante e perfurante 

Legendas: 
a) Serviço: Diálise; 
b) Serviço: Banco de Sangue; 
c) Serviço: Banco de Urgência de Adulto: 
d) Serviço: Diálise. 

Figura A.4.7: Recipiente e saco utilizados para o acondicionamento dos resíduos do Grupo IV (Placentas e 
Peças anatómicas identificáveis). 

Legendas: 
a) Serviço: Casa Mortuário: Peças 
anatómicas (amputações), 
placentas e fetos. 
 

a)	

a)	 b)	

c)	
d)	
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ANEXO 5  
Recipientes e carrinhos de recolha disponível para o transporte de 

RH no HAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Figura A.5.1: contentores para o armazenamento dos resíduos por grupo. 

Legendas: 
a) Resíduos do Grupo I e II; 
b) Resíduos do Grupo III; 
c) Resíduos do Grupo IV. 

a)	 b)	

c)	
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Manter a porta sempre 
fechada  

         
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	

Legenda: 
a) Resíduos do Grupo I e II (Câmara Municipal da Praia). 

Figura A.5.2: Contentores para o acondicionamento dos resíduos do Grupo I e II. 

a)	

Legendas: 
a) Serviço: Diálise; 
b) Serviço: Medicina; 
c) Serviço: Ortopedia 

Figura A.5.4: Armazenamento intermédio.	

a)	

b)	

c)	
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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Legendas:  
a) Transporte de resíduos: 
a.1) Serviço: Bloco Operatório Central; 
b) Recolha de lençóis: 
b.1) Serviço: Bloco Operatório Central; 
c) Serviço: Maternidade 
d) Serviço: Maternidade. 
 

Figura A.5.4: Carrinhos de recolha de RH. 

a)	 b)	

c)	 d)	
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ANEXO 6 

Recipientes de armazenamento de RHP, EPI utilizado na recolha, 
local de armazenamento no HAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

	

Figura A.6.1: Recolha de resíduos líquidos perigoso. 

Legenda:		
a) Serviço: Bloco Operatório Central; a)	

Legendas: 
a) Serviço: Casa Mortuário Arca-
frigorificas; 
a.1) Resíduos: Placentas e amputações; 
b) Serviço: Banco de Sangue 
b.1) Resíduos: Sacos coletores de 
sangue; 
c) Serviço: Laboratório Analise Clínico. 
 

c)	

Figura A.6.2: Armazenamento dos resíduos do grupo IV 

b)	a)	
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Recolha dos corto-perfurantes 
Serviço: Maternidades 

	

Figura A.6.3: Procedimentos de recolha dos cortantes e perfurantes 
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Luvas  

Máscara  

Sapatos  
Figura A.6.5: Equipamento Individual de Proteção (EIP). 

Figura A.6.5: Casa de resíduos. 

Legendas: 
a) Casa de resíduos; 
a.1) Primeira secção: 
Contentores do Grupo I e II; 
a.2) Segunda secção: 
Contentores do Grupo III; 
a.3) Terceira secção: 
Contentores do Gruo IV 
b) Invasão de animais 
 

a)	

a.3)	

a.2)	

a.1)	
b)	
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ANEXO 7 

Carrinhos de enfermaria, recipiente para acondicionamento de 
roupa/lençois suja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

a) b) C) 

Legendas:  
a) Carrinho de enfermaria 
Serviço: Hospital dia; 
b) Resíduos químicos 
Serviço: Hospital dia. 

b)	

a)	
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Legendas: 
a) Serviço: Neonatologia um caixa para cortante e perfurante; 
b) Serviço: Obstetrícia/Alto risco uma garrafa de plástico com agulhas, recipientes para colocação dos resíduos; 
c) Serviço: Puérpero, uma caixa de perfuro-cortante e um saco preto para colocação dos resíduos; 
d) Serviço Diálise, uma caixa de perfuro cortante e um recipiente para colocação dos resíduos do grupo III e do 
grupo I e II. 
e) Serviço: Diálise. 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																									
		

d) 
e) 

a) b) 

c) 

Figura A.7.1: Carrinhos de enfermaria. 

Figura A.7.2: Recipientes para colocação de roupa/lençóis sujo. 

Legendas: 
a) Serviço: Bloco operatório 
central, recipientes com saco 
branco para roupa 
contaminadas e o verde para no 
contaminadas 
b) Serviço: Banco de urgência 
de adulto, recipiente para 
colocação de lençóis sujo; 
c) Serviço: Neonatologia, 
recipientes para colocação de 
roupa suja. 
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ANEXO 8  
Pesagem de resíduos, transporte externo, tratamamento e destino 

final 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	
Figura A.8.2: Itinerário de recolha de resíduos de Grupo I e II. 

	
	
	
	
	
	

Legendas: 
a) Serviço: Bloco 
operatório central; 
b) Serviço: Diálise; 
c) Serviço: Diálise. 

a)	 b)	 c)	

Figura A.8.1: Pesagem de RH nos serviços: Diálise e Bloco operatório central. 
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Resíduos 
com sangue  

Figura A.8.3: Transporte de resíduos do Grupo I e II. 

Legendas:  
a) Veículo utilizado no transporte de 
resíduos; 
b) Recolha de resíduos na via pública antes 
da recolha no HAN; 
c) Recolha de resíduos do Grupo I e II no 
HAN. 

a)	

b)	

c)	
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a) 

b) 

c) 

 Figura A.8.4: Transporte externo de RHP. 

Legendas: 
a) Interior do veículo; 
b) Carregamento do veículo 
com resíduos 
c) Proteção por cima “lona”. 
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Figura A.8.5: Guia de acompanhamento do transporte rodoviário dos resíduos. 
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Entrada: 
Balança 
electrónico 

Aterro sanitário 

a)  

b) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Lixiviados  

C) 

Figura A.8.6: Deposição final de resíduos do grupo I e II. 

Legendas:  
a) Aterro sanitário; 
b) Contentores para 
armazenamento dos resíduos 
que não podem ser 
depositados no aterro 
sanitário; 
c) Lixeira; 
d) Catadores de lixo.  

d)	
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a) 

f)	

Legendas:  
a) Chaminé; 
b) Tanque de combustível; 
c) Câmara de combustão; 
d) Escórias; 
e) Equipamentos utilizados; 
f) Cinzas. 

b)	

c)	

d)	

e)	

Figura A.8.7: Incinerador Cp30. 
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Ação de Formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A.8.8: Ações de formação sobre a gestão de RH e limpeza hospitalar. 
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ANEXO 9  
Propostas de Melhorias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.9.1: Ilustração de acondicionamento dos RHP. 
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Incinerador Modelo I8M-60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Recomendações do fabricante: 

- Piso sólido e nivelado; 

- Base concreto é uma laje de 20 cm de espessura; 

- Profundidade pelo menos 50 cm (aplicado cascalho e compactação ao módulo de 

compressibilidade M=80.0MN/m^2); 

- Todos os combustíveis elétricos devem ser feitos de acordo com as regulamentações locais; 

vantagem: 

" Uso fácil: 

- controlo totalmente automático dos queimadores com display de monitorização de 

temperatura; 

- 90% pré-instalado já instalado na fábrica para fácil e simples instalação no local; 

" Eficiência do combustível: 

- Até 60kg por hora (dependendo da aplicação); 

- Revestimento refratário de monólito espesso com capacidade de 1600ºC na 

câmara principal mantém o calor, aumentado a eficiência; 

Figura A.9.2: Incinerador I8M-60. 
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- Controle termostático dos queimadores. 

 

" Qualidade construída para durabilidade: 

- Aço resistente ao calor de 5mm; 

- Pilhas de aço inoxidável; 

- 12 cm de ferro aço refratário reforçado. 

Principais características  
- Baixo custo de funcionamento e manutenção; 

- Painel de controlo automático e simples de operar; 

- Temperatura de incineração de até 850ºC; 

- Caixa de aço de 5mm e completamente isolada; 

- Revestimento refratário de alta qualidade classificada até 1600ºC; 

- Porta larga para remoção de cinzas; 

- Fácil de instalações no local; 

- Caixa de aço inoxidável opcional; 
- Sistema opcional de limpeza de gás. 

 

Dados técnicos: 
1. Especificação técnicas  

Tipo de combustível Óleo	ou	Gás	

Capacidade câmara (m^3) 0,57	

 Resíduos de cinzas média (%) 3	

Consumo médio de combustível (L/kg) 
15  

 

2. Dimensão  
 
  Comprimento (mm) 																																										2120	

Largura (mm) 1250	

Altura (mm) 	3840	

Tamanho da porta (m) 
0,55 de diâmetro x 0,49 

Peso (Kg) 1850	
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3. Operação  
 

Temperatura operacional   850ºC	-	1320ºC	

Retenção de gás na câmara secundária  2s	

Monitorização de temperatura Sim	

 
 
   Dados das emissões: 
 

 
 

• Sujeito a poder calorífico do resíduo. 
Fonte: inciner8.		
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Incinerateurs Muller ATI Modelo CP30	

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Figura A.9.3: incinerador Muller cp30. 
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Dados técnicos: 
1. Especificação técnicas: 

Potência	da	queima	
	(KW)	

Combustão 200	

Pós-combustão 200	

Temperatura		
Combustão	 900ºC	a	120	minutos		

Pós-combustão	 1100ºC	a	60	minutos	

Tipo de combustível Gasóleo	

Capacidade (kg) 30-40	

 Poder calorífico no 
interior do resíduo  
  (W/kg) 

4	

Consumo médio de 
combustível (L/kg) 

25 

* Para 1h30 de queima. 

2. Dimensão  
 

Tanque combustível (L) 1200	

Altura da chaminé (m) 6 

Tamanho da porta (cm) 
50X60 

Peso (kg) 4000	

 
3. Operação  

 

Temperatura operacional 850ºC	-	1100ºC	

Retenção de gás na secundária câmara Não		

Monitorização de temperatura Sim	

 
Fonte: Incinerateurs Muller CP30. 
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Figura A.9.4: Comparação entre os dois incineradores. 
   

	
Es

pe
ci

fic
aç

õe
s 

té
cn

ic
as

  Tipo de combustível 
Incinerador I8M-60 

Incenerateurs Muller 
cp30 

Gasóleo Gasóleo 

Capacidade de RH (kg) 60 30-40 
Consumo médio de 
combustível (L/kg) 15 25 

D
im

en
sã

o 
 

Comprimento (m) 2.12 8 

Largura (m) 1.25 1 

Altura (m) 3.84 2 

Peso (kg) 1850 4000 

O
pe

ra
çã

o Temperatura operacional 850ºC - 1320ºC 850 °C - 1100ºC 
Retenção de gás na 
câmara secundária  2s _ 
Monitorização de 
temperatura sim Não 


