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Resumo 
Em meio hospitalar, a manutenção de um ambiente estéril e não contaminado é fundamental 

exigindo práticas, como a utilização de equipamentos de proteção individual pelos profissionais 

de saúde ou utentes desses serviços como batas, toucas ou panos cirúrgicos descartáveis, para 

prevenir o risco de propagação de agentes infeciosos durante procedimentos médicos. No 

entanto, a utilização deste tipo de material descartável leva à produção de resíduos que têm 

como destino final atual a eliminação.  

 

O trabalho efetuado tem como objetivos consolidar o valor estimado, analisar alternativas de 

gestão e tecnologias economicamente viáveis que promovam a economia circular do 

polipropileno presente nos equipamentos de proteção hospitalar, por via da preparação para 

posterior reutilização como matéria-prima secundária, in-situ ou em unidades dedicadas ex-situ. 

A acrescentar aos muitos desafios associados à reciclagem de materiais plásticos, no sector 

hospitalar há ainda que ter em consideração as características específicas do design dos 

produtos que condicionam o reprocessamento, a eficácia da comunicação e dos procedimentos 

para a triagem primária dos mesmos e, não menos importante, a eventual limitação de espaços 

e de infraestruturas dentro dos hospitais que limitem a desagregação de materiais recicláveis e 

a valorização. 

 

Assim sendo, neste trabalho procedeu-se à análise química e física dos equipamentos de 

proteção, assim como o mapeamento dos resíduos hospitalares. Para a análise e avaliação do 

projeto proposto realizou-se ainda uma análise financeira e SWOT.  

 

Pretende-se assim abordar de uma forma integrada, multidisciplinar e inovadora esta temática à 

qual não pode dar passos fiáveis sem a colaboração dos atores principais, as unidades de saúde 

e das empresas que fazem a gestão dos RH. 

 

 

 

Palavras-chave: 

Equipamentos de Proteção Individual; Gestão de Resíduos Hospitalares; Polipropileno; Tecido 

Não Tecido; Valorização de Resíduos Hospitalares. 
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Abstract 
In a hospital environment, keeping a sterile and uncontaminated surrounding is essential and that 

requires practices such as, the use of personal protective equipment’s such as disposable gowns, 

surgical caps and surgical cloths used by healthcare professionals or the users of that services 

to prevent the risk of spreading infectious agents during medical procedures. However, the use 

of this type of disposable materials leads to the production of waste  which currently has as final 

destination its disposal. 

 

The work to be done will have as objectives secure the estimated value, to analyze 

management alternatives and economically viable technologies that are able to promote the 

circular economy of the polypropylene by means of preparation for posterior reuse as a 

secondary raw material, in-situ or in dedicated ex-situ units . In addition to the many challenges 

associated with plastic recycling and derived materials, in the hospital sector, it is necessary to 

have in mind the specific characteristics of the products design that are conditioning factors  for 

the reprocessing, the communication and the procedures effectiveness for the primary 

screening of those products and last but not the least, the eventual limitation of spaces and 

infrastructures within the hospitals that can limit the disintegration of recyclable materials and 

it’s valorization in-situ. 

 

In this work, the chemical and physical analysis of the protective equipment was carried out, as 

well as the mapping of the hospital wastes streams. For the analysis and evaluation of the 

proposed project a financial and SWOT analysis was also carried out. 

 

The aim is to address this thematic in an integrated, multidisciplinary and innovative way, which 

can not move forward without the main stakeholder’s. 

 

Key words: 

Personal Protective Equipment; Hospital Waste Management; Polypropylene; Non-Woven 

Fabric; Hospital Waste Valorization. 
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I. Introdução 

1. Equipamentos de Proteção Descartáveis em Polipropileno 
 

1.1 Definição e Aplicações 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) descartáveis utilizados nas unidades prestadoras 

de cuidados de saúde são produzidos a partir de Tecido Não Tecido (TNT), constituído 

normalmente por polipropileno (PP) e viscose, o que confere impermeabilidade e atóxicidade, 

impedindo a passagem de fluidos contaminantes. O TNT é um material utilizado para usos 

médicos e fins de primeiros socorros, clínicos ou de higiene. Para os técnicos de saúde, 

autoridades hospitalares e pacientes é de extrema importância o nível de proteção, quer para 

líquidos, quer para a flora microbiana, que o material oferece. 

As aplicações do TNT são vastas e com particularidade no meio hospitalar, onde é possível 

encontrar este material em batas descartáveis, toucas e revestimentos de calçado, conforme 

pode ser observado nas figuras 1 e 2; no bloco operatório encontram-se ainda diversos 

equipamentos constituídos por TNT, como o revestimento para material cirúrgico.  

 

Figura 1 - Exemplos de EPI descartável em TNT utilizadas em meio hospitalar. 

 

 
Figura 2 - Exemplos de variadas utilizações de EPI descartável em TNT no bloco operatório. 
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O TNT tem esta denominação porque não é confecionado segundo os métodos convencionais, 

uma vez que não passa por processos de tecelagem durante o fabrico. Num tecido produzido de 

forma convencional, as fibras encontra-se alinhadas; já no TNT as fibras encontram-se dispostas 

de forma aleatória, sem qualquer direção especifica.  

A densidade do TNT varia consoante o tipo considerado; por exemplo, um TNT composto por 

PP apresenta uma densidade de 0,91 g/cm3, enquanto que se o mesmo for de poliéster, a sua 

densidade é de 1,38 g/cm3 (Maroni et al, 1999). Assim sendo, as propriedades de um 

determinado TNT podem variar e estão dependentes de vários fatores, tais como o tipo de fibras 

utilizado, o arranjo das fibras, o tipo de processo de consolidação e do agente do mesmo. 

Consequentemente, o TNT obtido pode ser rígido ou suave, apresentar diferentes graus de 

resistência à força e assim apresentar ou não uma natureza descartável, como é a maioria do 

TNT de origem hospitalar, ou pelo contrário, ser um material com um tempo de vida útil bastante 

elevado, como são exemplo os sacos de TNT reutilizáveis (Patel e Bhrambhatt, 2008).  

O TNT tem aplicações para além do uso médico-higiénico, nomeadamente no mercado do 

vestuário, na indústria automóvel, construção, geotêxteis e agricultura; o que induz ao franco 

crescimento que se verifica no mercado do TNT e espera-se que atinja aproximadamente o valor 

1 524 mil milhões de euros até 2020, com uma taxa de crescimento anual estimada de 6,6% de 

2014 a 2020 (FIEP, 2017).  

1.2.1 Estrutura e Propriedades  

 

O polipropileno (PP) é um dos principais constituintes de EPI hospitalar descartável, como batas, 

toucas e protetores de sapatos. É um hidrocarboneto insaturado e apresenta apenas átomos de 

carbono e hidrogénio na sua composição. Pertence ao grupo das poliolefinas e é obtido a partir 

de um monómero denominado propeno, que por sua vez é obtido a partir do fracionamento do 

petróleo. O propeno é usualmente referido como propileno e a estrutura do PP apresenta-se na 

figura 3.  

 

Figura 3- Fórmula de estrutura do polipropileno.1 

                                                             
1 Fonte: https://www.colourbox.com/vector/polypropylene-molecule-vector-15627033 
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A formação do PP resulta da polimerização do propileno, um produto gasoso proveniente da 

destilação do petróleo. A reação de polimerização de um monómero num polímero de PP 

encontra-se ilustrada de forma esquemática na figura 4.  

 

 

Figura 4 - Processo de polimerização de moléculas de propileno (Fonte: Lucas, 2016). 

 

Relativamente às conformações, o PP pode assumir três tipos, o isotático, o sindiotático e o 

atático e entre eles difere o posicionamento do grupo metilo, que afeta a estequiometria e as 

suas propriedades.  

 

O PP é caracterizado como uma resina de baixa densidade que oferece um bom equilíbrio de 

propriedades térmicas, químicas e elétricas, acompanhadas de baixa resistência ao calor. É um 

produto de fácil moldagem, uma vez que apresenta uma elevada viscosidade a elevadas 

temperaturas, mantendo a sua estrutura molecular quando arrefecido. Destaca-se ainda que o 

PP é um dos polímeros disponíveis que apresenta maior versatilidade e com elevados índices 

de disponibilidade, uma vez que é possível encontrá-lo em praticamente todos os mercados 

consumidores de plástico (Rosato et al, 2001).   

 

O seu ponto de fusão pode variar consoante a sua cristalinidade. Enquanto que um polímero 

isotático apresenta um ponto de fusão teórico de 171ºC, as formas comerciais apresentam 

valores entre os 160 e os 166ºC, devido à sua conformação atática e à presença de zonas não 

cristalinas. Se este apresentar uma conformação sindiotática, o seu ponto de fusão irá baixar 

para valores que rondam os 130ºC (Maier et al, 1998).  

 

Para além das vantagens já abordadas, o PP pode dar origens a vários tipos de produto, 

consoante a forma que se pretenda, como por exemplo, componentes estruturais de automóveis, 

construção de pequenos barcos à vela, têxteis (TNT), tapetes, espuma estrutural e construção 

de embalagens de baixa densidade, conforme ilustrado na figura 5.  
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Figura 5 - Exemplos da presença do PP em diferentes materiais, com diferentes utilizações. 

 

 

1.2.2 Ciclo de Vida do Polipropileno 
 

Os produtos constituídos por PP degradam-se lentamente quando dispostos em aterros 

sanitários, necessitando de 20 a 30 anos para se decomporem completamente (Lucas, 2018). 

Deste modo, a reciclagem deste material representa uma vantagem a diversos níveis.  

Para que a reciclagem do PP seja economicamente viável, devem ser tidos em consideração 

vários fatores, como a redução da dificuldade e custos associados ao processo de reciclagem 

do PP. Este processo é constituído por várias fases, nomeadamente a colheita, triagem, limpeza, 

reprocessamento por derretimento e produção de novos produtos a partir do PP reciclado. Se 

possível, deve realizar-se também a separação do PP por cores, uma vez que este processo 

potencializa o valor de mercado, dado que é assegurado a homogeneidade do PP, facilitando os 

processos consequentes, como a trituração, granulagem em flocos ou a compactação em blocos. 

No fim deste processo, o PP pode ser revendido como matéria-prima secundária.  

 

Os produtos constituídos por plástico têm associado um código de reciclagem impresso. Estes 

códigos identificam os diferentes tipos de polímero e permite que sejam reciclados 

separadamente e sem contaminação da mistura reciclável. O código de identificação para o PP 

é o 5, conforme se pode observar na figura 6.  

Componentes Estruturais de  
Automóveis Construção de Barcos à vela Têxteis (Tecido não Tecido)

Tapetes Espuma estrutural
Embalagens de Baixa 

Densidade
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Figura 6 - Código de reciclagem do polipropileno.2 

 

Os estudos de avaliação de ciclos de vida analisam a matéria-prima desde a sua produção até 

à sua fase final, com o propósito de avaliar a sustentabilidade dos produtos constituídos por PP 

e por unanimidade, os estudos até à data apresentados mostram que o PP tem um potencial 

considerável para o desenvolvimento de produtos sustentáveis (BBF, 2018).  

 

Um dos métodos de reciclagem preferenciais é o de separação por sink-float, que baseia-se na 

premissa da baixa massa específica do PP, permitindo a sua flutuação, ao oposto de muitos 

outros polímeros. No entanto, no processo de reciclagem há que ter em conta a eventual 

degradação térmica do PP, uma vez que este fator compromete a intensidade estrutural do 

plástico, devido a ligações cada vez mais débeis entre os átomos de hidrogénio e carbono. Assim 

sendo, considera-se que o PP pode ser reciclado num ciclo fechado quatro vezes antes da 

degradação térmica apresentar os primeiros impactos negativos.  

 

A reciclagem do PP é considerada cada vez mais uma opção, dada a importância e viabilidade 

económica do processo. Uma das principais vantagens da reciclagem do PP é a redução do 

consumo de recursos finitos, nomeadamente o petróleo e o gás propeno. Quantificando, 

relativamente à produção de plástico a partir de petróleo e gás, há uma redução de 88% no 

consumo de energia se o plástico for produzido a partir de plástico usado.  

 

Para o processo de reciclagem, é possível recorrer-se a processos de separação com métodos 

eletromecânicos avançados, onde é realizada uma classificação automática, mais rápida e 

eficiente. No entanto, dada a grande quantidade de resíduos de plástico descartável, as opções 

não se sisem pela reciclagem, sendo necessário englobar os processamentos termoquímicos e 

a combustão waste to energy, mesmo que, conforme ilustrado na figura 7, esse não seja o 

cenário preferencial.  

 

                                                             
2  Fonte: https://www.quantumbalancing.com/recycle.htm 
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Figura 7 – Esquema da hierarquia da gestão de resíduos. Adaptado de: BBF, 2018. 

 

A Hierarquia de Resíduos (figura 7) fornece uma escala móvel que classifica as opções de gestão 

de resíduos de acordo com o que é favorável para o ambiente, com a melhor opção posicionada 

no topo da escala e a opção menos preferida na parte inferior. Deve ser dada a máxima 

prioridade à prevenção de resíduos e, pelo contrário, dever-se-á evitar o envio para aterro 

sanitário e a incineração sem recuperação de energia, uma vez que são os métodos menos 

preferenciais.  

 

Em suma, a gestão dos resíduos de PP é altamente complexa, uma vez que a produção e recolha 

de resíduos deve ser realizada a nível municipal ou intermunicipal, enquanto a reciclagem é feita 

a nível regional, nacional ou mesmo internacional, trazendo novas questões e barreiras à gestão 

de resíduos.  

 

 

1.2 Componentes adicionais do material descartável 
 

Os equipamentos hospitalares descartáveis, para além do TNT, geralmente possuem outros 

componentes que lhe conferem características específicas, como a resistência à chama e 

impermeabilidade extra. Por exemplo, as batas de proteção impermeável podem ter como 

constituinte poliéster, revestido por um filme de PE no exterior e um de PP no seu interior, como 

reforço adicional, apresentando assim barreiras protetoras mais resistentes (Rutala e Weber, 

2001).  

Para além dos componentes já descritos, pode ainda haver outros elementos, como a existência 

de elásticos nas mangas, máscaras e protetores ou punhos de algodão, componentes que 

Prevenção

Reutilização

Reciclagem

Técnicas de 
Recuperação

Deposição

Prevenção e redução; usando materiais menos perigosos. 

 

Verificação, limpeza, renovação, reparação itens inteiros ou 

peças de reposição. 

 
Transformação de resíduos numa nova substância ou produtos. 

Inclui a compostagem, caso se verifique o cumprimento dos 

protocolos de qualidade. 

 
Digestão anaeróbica, incineração com recuperação de energia, 

gaseificação e pirólise que produzem energia (combustíveis, 

calor e energia) e materiais de resíduos.  

 

 Aterro e incineração sem recuperação de 

energia.  
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conferem mais conforto e/ou desempenho para quem as utiliza, mas que podem influenciar as 

caraterísticas finais do material descartável, como o seu poder calorífico, o teor de PP presente 

em cada artigo, o seu potencial para reciclagem e consequentemente a qualidade do produto 

final após reciclagem. 

 

2. Resíduos Hospitalares 
 

2.1 Definição 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) entende-se por resíduos hospitalares (RH) 

todos os resíduos produzidos em instituições de cuidados de saúde, centros de pesquisa e 

laboratórios que realizem procedimentos médicos, incluindo ainda o mesmo tipo de resíduos 

produzidos por fontes menores e dispersas, como os resíduos resultantes dos cuidados de saúde 

prestados no domicílio (OMS, 2014, pp.3). Em Portugal, a definição presente no quadro 

legislativo declara que RH são todos os resíduos resultantes de atividades de prestação de 

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

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

procedimentos invasivos, tais como acupuntura, piercings e tatuagens (Decreto-Lei n. º73/2011, 

de 17 de junho). 

Os RH podem ser classificados em quatro grupos distintos e a sua classificação é estabelecida 

pelo Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto. Esta separação dá-se porque os resíduos 

produzidos nas unidades de prestação de cuidados de saúde públicas ou privadas, incluindo os 

cuidados domiciliários, podem constituir um importante problema para o ambiente e para a saúde 

pública. A constituição dos RH apresenta uma grande componente de resíduos urbanos ou 

equiparados e apenas uma pequena percentagem apresenta uma componente de resíduos 

perigosos.  

Os resíduos dos grupos I e II enquadram-se na categoria de resíduos não perigosos, enquanto 

os grupos III e IV são constituídos por resíduos perigosos, pelo que, ao contrário dos resíduos 

dos grupos I e II, necessitam de um tratamento especial. 

Os resíduos do Grupo I, categorizados como resíduos equiparados a urbanos, não apresentam 

exigências especiais no seu tratamento. Incluem-se nesta categoria:  

• Resíduos provenientes de serviços gerais e de serviços de apoio (gabinetes, salas de 

reunião, instalações sanitárias, jardins, armazéns e outros); 

• Embalagens e invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas e outros de natureza 

idêntica); 
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• Resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confeção e restos de alimentos 

servidos a doentes não incluídos no Grupo III.  

O Grupo II inclui os RH não perigosos, ou seja, não contaminados e sem vestígios de sangue, 

que não estão sujeitos a tratamentos específicos, podendo ser equiparados a urbanos. São 

exemplos de resíduos do Grupo II: 

• Material ortopédico, como talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminadas e sem 

vestígios de sangue; 

• Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue; 

•  Material de proteção individual utilizado em serviços gerais e de apoio, com exceção do 

utilizado para a recolha de resíduos; 

• Frascos de soro não contaminados, embalagens vazias de medicamentos ou de outros 

produtos de uso clínico comum, com exceção dos incluídos nos Grupos III e IV; 

O Grupo III, destinado a RH de risco biológico, que compreendem todos os resíduos suspeitos 

de estarem infetados com sangue ou outros fluídos corporais. Os resíduos deste grupo têm que 

passar por um processo de incineração ou por um processo de descontaminação e são, 

posteriormente, depositados em aterro sanitário para resíduos não perigosos. Inserem-se neste 

grupo: 

• Resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos, 

de unidades de hemodiálise, blocos operatórios, salas de tratamento, salas de autopsia 

e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação, à 

exceção dos resíduos considerados no Grupo IV; 

• Material utilizado em diálise e na administração de sangue e derivados; 

• Peças anatómicas não identificáveis e material ortopédico contaminado ou com vestígios 

de sangue; 

• Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com exceção dos que 

se inserem no Grupo IV; 

• Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue; 

• Material de proteção individual, como batas, aventais, luvas e máscaras, utilizado em 

cuidados de saúde e serviços de apoio em que haja contato com produtos contaminados. 

Por fim, o Grupo IV, que compreende os RH específicos e cuja incineração é obrigatória. 

Integram-se neste grupo: 

• Peças anatómicas identificáveis, como fetos e placentas, e produtos químicos e 

fármacos rejeitados, quando não existe legislação específica publicada; 

• Cadáveres de animais de experiencias laboratoriais;  

• Materiais cortantes e perfurantes, como cateteres e agulhas; 
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• Citostáticos3 e todo o material utilizado na sua manipulação e administração (Santiago, 

2014; APA et al, 2011). 

A DGS, em conjunto com a APA, redigiu uma tabela de correspondências entre os Grupos de 

RH e os códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER), disponível no Anexo I, dada a emergente 

necessidade de harmonização e de uniformização da classificação dos resíduos e tendo como 

objetivo uma maior e mais intuitiva classificação dos resíduos hospitalares em termos da LER e 

do preenchimento das Guias eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) e do Mapa 

Integrado de Registo de Resíduos (MIRR). 

 

2.2.1 Gestão de Resíduos Hospitalares 

Em Portugal, de acordo com o Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, os resíduos pertencentes 

aos Grupos I e II são caracterizados como resíduos não perigosos, sendo equiparados a 

Resíduos Urbanos (RU), uma vez que não apresentam exigências especiais na sua gestão e 

são habitualmente tratados, juntamente com os RU, nas infraestruturas de processamento, 

valorização ou eliminação de resíduos. Os RH dos grupos I e II estão classificados com o código 

LER 20 03, que refere-se a resíduos urbanos e equiparados e consequentemente, os municípios 

são geralmente as entidades responsáveis pela recolha deste tipo de resíduos. Como as 

unidades de prestação de serviços de saúde nem sempre efetuam a pesagem dos resíduos 

aquando a sua recolha, é impossível obter informações quanto à quantidade de RH não 

perigosos que sofrem incineração ou que são encaminhados para aterro sanitário. 

Em Portugal existem vários aterros sanitários para resíduos não perigosos de origem urbana e 

duas unidades de incineração de RU, distribuídos pelo território nacional continental, como é 

observável na Figura 1. Verifica-se uma maior concentração deste tipo de infraestruturas no 

Litoral Norte, contrastando com o Interior, onde se constata um menor número de aterros, fato 

explicado pela menor densidade populacional estas zonas. As centrais de incineração, uma na 

Zona da Grande Lisboa e outra na Zona do Grande Porto estão atualmente a ser operadas pela  

VALORSUL – Sistema Multiminucipal de Lisboa Norte, e pela LIPOR -  Serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, respetivamente.   

                                                             
3 Os citostáticos são substâncias farmacêuticas usadas no tratamento do cancro, geralmente usados na quimioterapia. 

O seu nome deriva do fato de estes agentes interferirem com, ou prevenirem, o crescimento e desenvolvimento de células 

(Fransman, 2006). 
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Figura 8- Localização dos aterros sanitários para resíduos não perigosos de origem urbana e das unidades de 

incineração de resíduos urbanos em Portugal Continetal. Fonte: APA et al (2011). 

Quanto aos resíduos dos Grupos III e IV, a sua eliminação só pode ocorrer em instalações 

devidamente licenciadas para atividades de gestão e operação de tratamento de RH, de acordo 

com o disposto na Portaria n.º 174/97, de 10 de março e com o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 

de agosto, que revoga o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de abril. A entidade licenciadora é a 

DGS, com exceção de incineração e coincineração, mediante parecer vinculativo da APA e da 

Autoridade para as Condições de Trabalho (Santiago, 2014).  

No final do ano de 2009, a gestão de RH dos Grupos III e IV era assegurada por cinco entidades 

com instalações devidamente licenciadas para o efeito e à data da execução do PERH 2011-

2016, em Portugal Continental existiam oito unidades de armazenamento temporário de RH, 

sendo que apenas uma se localizava no interior, em Castelo Branco. No entanto, uma vez que 

se encontravam estabelecidos circuitos de recolha a partir destas unidades, o território nacional 

encontrava-se totalmente abrangido. No que respeita a unidades licenciadas para o tratamento 

de resíduos do Grupo III, em 2009 existiam em funcionamento seis unidades de autoclavagem e 

seis unidades que se destinavam ao tratamento por descontaminação com germicida. Já para 

os resíduos do Grupo IV, à mesma data, existia uma única central de incineração em Portugal 

Continental; outra solução para os resíduos do Grupo IV seria a exportação, respeitando os 

requisitos do movimento transfronteiriço de resíduos.  
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Assim sendo, para os diferentes Grupos de RH existem diversas operações de eliminação e 

valorização em Portugal, como é observável na Tabela 1. 

Tabela 1 - Exemplos de operações de eliminação e valorização de resíduos hospitalares em Portugal. Fonte: Santiago 
(2014). 

 Operações de Eliminação Operações de Valorização 

Grupos I e II Aterro, Incineração 

Valorização, como 

compostagem, reciclagem de 

matais, vidro, papel, etc. 

Grupo III 
Autoclavagem, Desinfeção 

Química, Micro-ondas e 

Incineração 

--- 

Grupo IV Incineração --- 

 

Os RH do Grupo III podem ser sujeitos a um método de tratamento físico ou químico, como a 

autoclavagem, a desinfeção química e a radiação micro-ondas ou sujeitos a incineração. Após o 

pré-tratamento, os resíduos podem ser eliminados como resíduos não perigosos. Já os RH do 

Grupo IV são de incineração obrigatória e os resíduos citotóxicos e citostáticos devem sofrer 

uma incineração com temperatura igual ou superior a 1100 ºC, durante pelo menos dois 

segundos, uma vez que podem conter substâncias com teores superiores a 1% de moléculas 

halogenadas (Santiago, 2014).   

2.2.2 Operações de Eliminação e Valorização de Resíduos Hospitalares 
 

2.2.2.1 Técnicas de Descontaminação 
 
Desinfeção Química  
 

A desinfeção química baseia-se no princípio da destruição de microrganismos patogénicos 

presentes nos resíduos hospitalares, através da introdução de uma solução desinfetante ou 

germicida no recipiente em que os resíduos foram colocados. O processo pode ser 

complementado com trituração e/ou compactação. (Profico, 2004).  

 

Deste processo resulta um resíduo sem cheiro, no entanto acarreta alguns inconvenientes como 

a formação de águas residuais com uma elevada concentração de desinfetantes que podem 

inviabilizar o funcionamento da estação de tratamento de águas residuais e a não aplicabilidade 

deste método a todo o tipo de RH. 
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Deve ter-se ainda em consideração a resistência microbiológica aos desinfetantes; são exemplos 

desta resistência os esporos de bactérias, micobactérias, vírus hidrofílicos, vírus lipolifílicos, 

células vegetativas de fungos e esporos de fungos. Um desinfetante efetivo para um destes 

grupos de microrganismos será́ também eficiente em relação a todos os grupos de 

microrganismos menos resistentes. A eficácia da descontaminação é estimada a partir da taxa 

de sobrevivência dos organismos indicadores em testes microbiológicos (Prüss et al., 1999). 

 

A desinfeção química trata-se de um tratamento que apresenta custos económicos relativamente 

aceitáveis, face aos demais disponíveis no mercado. Atualmente, algumas empresas 

desenvolveram processos de tratamento químico para os resíduos hospitalares dentro de 

contentores com uma elevada variedade de formatos e tamanhos e, simultaneamente possíveis 

de se conjugarem com sistemas que possuem filtração de ar, trituração de resíduos e com a 

possibilidade de se poder efetuar a desinfeção química por via húmida ou seca (Prüss et al., 

1999). 

 

Autoclavagem  
 

O tratamento por autoclavagem ocorre por desinfeção com calor húmido. Neste tratamento, os 

resíduos são colocados numa câmara na qual é injetado vapor de água em sobrepressão (3-3,5 

bar) durante um período de tempo de aproximadamente 20 a 30 minutos, tendo como objetivo a 

destruição dos agentes patogénicos ou a sua redução a um nível que não constitua risco. Este 

processo inclui ciclos de compressão e de descompressão, de forma a facilitar o contacto entre 

o vapor e os resíduos, permitindo que o vapor chegue às superfícies a tratar; a temperatura deste 

processo atinge valores na ordem dos 135ºC. 

 

O tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III pela técnica de autoclavagem é eficaz, 

desde que os mesmos sofram uma preparação prévia de homogeneização, para que o vapor 

atinja toda a superfície sem que haja resistência à propagação do calor (Tavares, 2004). 

 

Este processo de tratamento tem as suas principais vantagens associadas ao facto de ser uma 

tecnologia bem conhecida, simples de operar, com custos de investimento e operação aceitáveis 

face às demais tecnologias disponíveis no mercado e bem aceite pelo público. Em relação às 

desvantagens, deve salientar-se que a eficiência de descontaminação é bastante sensível às 

condições de operação, que os resíduos não se tornam irreconhecíveis caso não seja associado 

a uma etapa de trituração e que podem ser produzidos cheiros desagradáveis (ECRI, 1998; 

HCWHE, 2004). Assim sendo, deve ser realizada uma monitorização no decorrer do processo, 

de forma a garantir que o tratamento é efetuado dentro das condições previstas. Para o efeito, 

podem ser utilizados indicadores químicos, que permitem registar alterações de cor que 

correspondem à relação tempo/temperatura, ou indicadores biológicos, como por exemplo tiras 
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de esporos de Bacillus subtilis ou Bacillus stearothermophilus, para assegurar a inativação dos 

microrganismos mais resistentes (Turnberg, 1996). 

 

Da autoclavagem resultam resíduos classificados como não perigosos, podendo normalmente 

ser depositados em aterros para resíduos não perigosos. Simultaneamente este processo gera 

ainda emissões gasosas e um caudal de águas residuais que precisa de ser eliminado (Infotox, 

2009). 

 

Técnica de Micro-Ondas  

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas, com uma frequência entre as ondas rádio e as 

ondas infravermelhas (Turnberg, 1996). Quando aplicadas ao tratamento de resíduos 

hospitalares, a descontaminação processa-se através do aquecimento do material pela interação 

entre as moléculas de água e a irradiação por micro-ondas (Muhlich, 2000), sendo que a maioria 

dos microrganismos é destruída com uma frequência de cerca de 2450 MHz. 

No tratamento por micro-ondas, após a trituração que é inerente ao processo, os resíduos 

passam a uma câmara onde são submetidos a vapor ou água aquecida por micro-ondas. A 

temperatura superior a 100ºC, ao longo de 20 a 30 minutos, cria uma atmosfera saturada de 

vapor que elimina os microrganismos patogénicos. A eficiência deste processo pode ser 

reforçada por um sistema misto de vácuo e pressão (Seiça, 1998; Prüss et al., 1999; Gomes, 

2000). 

A eficácia deste tipo de tratamento deve ser verificada periodicamente, através de testes 

microbiológicos, sendo utilizado, como indicador microbiano para determinar o tratamento efetivo 

dos resíduos, esporos de Bacillus subtillis. No tratamento por micro-ondas podem ser libertados 

materiais voláteis, bem como odores desagradáveis. À semelhança do que se verifica com os 

resíduos resultantes do processo de autoclavagem, os resíduos do tratamento por micro-ondas 

são considerados não perigosos (Infotox, 2009). 

Ionização 

A ionização engloba duas formas de tratamento (HOLMES et al., 1993), a radiação gama e a 

radiação de eletrões. A radiação gama faz uso da radiação gerada pelo radioisótopo Cobalto-60 

para descontaminação dos resíduos hospitalares. A radiação de eletrões envolve a utilização de 

um acelerador linear ou gerador de feixes de eletrões, sendo que os microrganismos presentes 

nos resíduos hospitalares são destruídos através de dissociação química e da rutura das paredes 

celulares. 

A aplicação desta tecnologia é limitada devido aos elevados custos que comporta, associados 

ao equipamento de proteção dispendioso, aos requisitos de operadores altamente qualificados 
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e às questões relacionadas com a eliminação da fonte radioativa (Tavares, 2004). Os resíduos 

tratados por estes processos mantêm a sua aparência apos o tratamento. 

Tratamento Térmico por Trituração  

O tratamento térmico por trituração realiza-se por ciclos, numa câmara onde o resíduo é aquecido 

por vapor e a descontaminação acontece pelo efeito da trituração com lâminas rotativas de alta 

resistência que elevam, por fricção, a temperatura aos 155ºC. No final do ciclo, é devolvido um 

resíduo tratado na forma de granulado seco com uma dimensão que varia entre os 2 a 3 mm de 

diâmetro. O equipamento inclui uma torre de condensação de vapor que sai da câmara e que 

poderá́ ser reutilizada no processo. 

 

2.2.2.2 Técnicas de Eliminação 
 

Incineração e Coincineração 

A incineração é um processo industrial de tratamento de resíduos por reação química de 

gaseificação de materiais orgânicos combustíveis, num espaço de tempo definido, através da 

presença forçada de oxigénio atmosférico (REINHARDT et al., 1991; GONÇALVES, 1998). A 

atividade de incineração está sujeita a licenciamento pela APA ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

127/2013, de 30 de agosto.  

O destino final do produto resultante deste processo depende do tipo de resíduos originados na 

queima. Normalmente do processo de incineração resultam resíduos classificados como cinzas 

e escórias de fundo e resíduos resultantes do tratamento dos efluentes gasosos, podendo este 

ser efetuado por via seca ou por via húmida. Os resíduos resultantes do processo de incineração 

devem ser sujeitos a ensaios laboratoriais e, se não forem considerados perigosos podem ser 

depositados em aterro para resíduos não perigosos, caso contrário deverão ser depositados em 

aterro para resíduos perigosos. No conjunto de cinzas e escórias podem estar presentes 

materiais metálicos, que devem ser encaminhados para valorização.  

Este processo de eliminação de resíduos produz energia térmica, que deve ser aproveitada para 

produção de energia elétrica, através da produção de vapor. A incineração é uma técnica de 

utilização comum na Europa para o tratamento de RH perigosos; alguns países recorrem a uma 

unidade dedicada, apenas para os resíduos do Grupo IV ou similares; outros incineram 

conjuntamente os resíduos dos Grupos III e IV. Nalguns países verifica-se ainda a prática de 

descontaminação e posterior incineração dos resíduos do Grupo III, juntamente com os RU. 
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Sistema de Plasma 

Este processo é semelhante ao da incineração mas sem combustão (HOLMES et al., 1993), pelo 

que decorre na ausência de oxigénio. Neste processo são utilizados arcos elétricos e o resíduo 

é transformado em plasma. Para tal, o material tem de estar a baixa pressão e a elevada 

temperatura (7000ºC a 12000ºC). As temperaturas elevadas permitem a destruição da matéria 

orgânica, bloqueando a possibilidade de formação de poluentes atmosféricos. O produto final 

deste processo é um inerte vitrificado (SEIÇA, 1998). 

 

2.2.2.3 Técnicas de Reciclagem 
 

Existem variadas técnicas de reciclagem agrupadas em diferentes tipologias, a reciclagem 

primária, secundária, terciária e quaternária. No capítulo II do presente trabalho são 

apresentados as diversas tipologias, com principal enfoque nas técnicas de reciclagem 

secundária.  

 

 

2.3 Operadores de Gestão de Resíduos Hospitalares em Portugal  
 

Os operadores de gestão de RH dos Grupos III e IV são entidades cuja atividade deve estar 

licenciada pelas entidades competentes, como por exemplo a APA e a DGS, cumprindo a 

Portaria n.º 174/97, de 10 de março e o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de abril, regulamentos 

responsáveis pelas instalações de armazenamento e de tratamento, por instalações de 

incineração, assim como pelo adequado encaminhamento dos resíduos resultantes das 

respetivas operações de gestão. Atualmente em Portugal existe um conjunto de entidades/ 

empresas licenciadas para a gestão de RH dos Grupos III e IV, dentro das várias operações de 

eliminação e valorização existentes. Nos parágrafos seguintes, apresentam-se as empresas de 

gestão de RH que atualmente operam em Portugal. 

A Cannon Hygiene Portugal, Lda opera em Portugal desde 1986 e tem seis Centros de Serviço 

distribuídos por Portimão, Setúbal, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Porto. Atualmente encontra-

se licenciada enquanto empresa operadora e gestora de RH e presta serviços de higiene 

feminina, operações de gestão de RH e outros resíduos e fornece ainda serviços e artigos de 

higiene e controlo de pragas, entre outros. Em Portugal, é a única entidade licenciada para o 

tratamento de RH do Grupo III por germicida. Este tipo de tratamento é usualmente destinado a 

pequenos produtores de RH, uma vez que o germicida é colocado no respetivo contentor e o 
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tratamento é efetuado ainda no interior do contentor, no próprio local de produção do resíduo. 

Posteriormente, os contentores são recolhidos pelo operador e encaminhados para os Centros 

de Serviço, sendo submetidos a armazenamento e reembalagem e em seguida enviados para o 

aterro de resíduos não perigosos (Santiago, 2014). Esta empresa pode ainda efetuar serviços 

de armazenamento de alguns RH pertencentes ao Grupo IV, nomeadamente objetos cortantes 

e perfurantes, fármacos rejeitados e certos produtos químicos.  

A AMBIMED – Gestão Ambiental, Lda foi fundada em 1996 e pertence ao grupo norte-americano 

Stericycle Inc. desde 2009. A sua área de trabalho incide na gestão de RH perigosos, tendo sido 

pioneira na introdução de novas tecnologias de tratamento, como a autoclavagem. Foi a primeira 

empresa em Portugal a licenciar-se enquanto operador de RH e atualmente o seu core business 

é o tratamento de RH do Grupo III por autoclavagem, possuindo um total de cinco unidades de 

tratamento, localizadas em Aljezur, Barreiro, Beja, Braga e Angra do Heroísmo, juntamente com 

duas unidades de transferência de resíduos, em Estarreja e Ponta Delgada, e uma unidade de 

triagem de resíduos não perigosos em Torres Vedras. A Ambimed pode também proceder à 

recolha de RH do Grupo IV e, nesse caso, os resíduos podem ser exportados, ao abrigo dos 

movimentos transfronteiriços de resíduos, para países como a Espanha, França, Bélgica e 

Alemanha; recentemente, podem ser reencaminhados para a estação de incineração gerida pela 

Ambimed, cuja localização é no Eco-Parque do Relvão, na Chamusca. O sistema de incineração 

é por pirólise controlada em forno rotativo, com uma capacidade de incineração de 5 400 t/ano 

(Santiago, 2014).  

O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais é uma associação privada sem fins 

lucrativos, estrategicamente organizada e posicionada para a oferta integrada de serviços com 

enfoque total no setor da saúde (SUCH, 2018). Fundada em abril de 1966, assegura a gestão 

de RH, garantindo a sua recolha em contentores próprios (com a devida reposição de 

contentores limpos), transporte e posterior tratamento. Esta entidade possui uma unidade de 

autoclavagem a laborar em Vila Nova de Gaia (Santiago, 2014) e uma unidade de incineração 

de RH, localizada no Eco Parque do Relvão, no concelho da Chamusca, que substituiu a unidade 

existente no Parque da Saúde, em Lisboa.  

O Somos Ambiente, ACE é um agrupamento complementar de empresas que tem por objeto 

principal a construção e exploração de um Centro Integrado de Valorização Energética e 

Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI4), bem como a prestação de 

serviços nesta área de acordo com uma estratégia de eficácia e eficiência, privilegiando as 

                                                             
4 O CIVTRHI é de inquestionável interesse nacional e constitui o maior Centro Integrado de Valorização Energética, 

Reciclagem e Tratamento de Resíduos (Hospitalares, Industriais e Animais), tendo em vista uma solução integrada e 

sustentável para o tratamento de resíduos perigosos, em linha com as melhores práticas internacionais, promovendo a 

melhoria do desempenho ambiental nos sectores da Saúde e Indústria, bem como o aperfeiçoamento das práticas 

ambientais em toda a cadeia de gestão de resíduos. Foi classificado como Projeto de Interesse Nacional (Somos 

Ambiente, 2018). 
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melhores políticas de sustentabilidade ambiental (Somos Ambiente, 2018). Esta entidade é 

responsável pela unidade que efetua tratamento de RH do Grupo III por micro-ondas, localizada 

no Eco Parque do Relvão.  

A figura 9 apresenta as várias instalações de tratamento e armazenamento temporário de RH 

em Portugal Continental, onde é ainda possível verificar-se a unidade de incineração localizada 

no Parque da Saúde, em Lisboa, atualmente desativada.  

 

Figura 9 - Localização geográfica das instalações de gestão de RH em Portugal Continental. Fonte: Santiago (2014). 

 

2.4 Enquadramento Legal 

Nas últimas décadas o setor da saúde tem apresentado uma evolução significativa no que se 

refere às infraestruturas e aos materiais utilizados para a prestação de cuidados de saúde. Esta 

evolução é acompanhada pela criação de normas e diretivas legais que permitam regular a 

produção, tratamento e valorização de resíduos. Nos parágrafos seguintes são apresentados os 

diplomas com maior destaque para o âmbito de estudo da presente dissertação de mestrado.  
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 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho - Altera e republica o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro e transpõem a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de novembro de 2008, prevê o enquadramento legislativo de diversas áreas no âmbito dos 

resíduos, dando origem ao Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR). Neste diploma são 

dadas várias definições, entre elas, a de resíduo hospitalar (RH) e preconiza que as orientações 

fundamentais de âmbito nacional da política de resíduos constem no Plano Nacional de Gestão 

de Resíduos (PNGR), que deve estabelecer regras orientadoras para os planos específicos de 

gestão de resíduos, pertencentes a áreas especificas de atividades geradoras de resíduos, 

nomeadamente, industrial, urbana e hospital, estabelecendo as respetivas prioridades a 

observar, metas a atingir e ações a implementar e as regras orientadoras da disciplina a definir 

pelos planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação [APA, 2018a]. 

Adicionalmente, este diploma cria e estabelece as regras de utilização do Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), plataforma a cargo da APA, que agrega toda a 

informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e às 

entidades que operam no setor dos resíduos. 

Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto – Publicado pelo Ministério da Saúde, estabelece as 

normas de gestão de RH, no que respeita à sua classificação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte e tratamento.  

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

unidades ou equipamentos de eliminação de resíduos hospitalares perigosos, bem como o 

regime de autorização da realização de operações de gestão de resíduos hospitalares por 

entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou equipamentos (Santiago, 

2014).  

Portaria n.º 335/97, de 16 de maio – Fixa as regras a que os transportes de resíduos em território 

nacional se encontram sujeitos. 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro – Revoga o Decreto-Lei n.º 322/95, de 28 de 

novembro e estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de 

embalagens e resíduos de embalagens. O Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho, altera os 

artigos 4.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97. 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março – Publica a LER, que abrange todos os resíduos, incluindo 

os RH, e as operações de valorização e eliminação de resíduos. 

Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – Define os elementos que devem acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos.  
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Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do 

SIRER. 

Portaria n.º 320/2007, de 23 de março – Revoga a Portaria n.º178/97, de 11 de março e é relativa 

ao mapa de registo de resíduos hospitalares. Com este diploma, as unidades prestadoras de 

cuidados de saúde pertencentes ou não ao Sistema Nacional de Saúde, ficaram com a 

obrigatoriedade de efetuar o seu registo no SIRER, dando cumprimento ao estipulado no artigo 

48º do Decreto-Lei n.º 178/2006. Este documento revoga ainda a Portaria n.º 1408/2006, de 18 

de dezembro, estabelecendo as regras de registo e a gestão da base de dados do SIRER.  

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto – Conhecido como o Regime das Emissões Industriais 

(REI), é um diploma de relevo para qualquer atividade emissora de poluentes, como uma 

instalação de incineração ou coincineração de resíduos hospitalares. Este diploma revoga o 

Decreto-Lei n.º 85/2005 , de 28 de abril. 

2.4.2 Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) 

Dentro do âmbito dos RH, em Portugal as orientações estratégicas consagram-se no Plano 

Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH), que tem como objetivo fornecer aos responsáveis 

um conjunto de informação capaz de os apoiar na tomada de decisão sobre os vários aspetos 

relacionados com os resíduos hospitalares. O primeiro PERH foi aprovado em 1999, através do 

Despacho Conjunto n.º 761/99, de 31 de agosto, denominando-se de PERH 1999-2005. Finda a 

sua vigência e dado que se manteve a necessidade de assegurar uma gestão adequada deste 

tipo de resíduos, que pela suas caraterísticas são considerados potencialmente perigosos e de 

elevado risco para a saúde e para o ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

juntamente com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Direção-Geral de Veterinária procederam 

à revisão do PERH para o período de 2011-2016, aprovado pela Portaria n.º 43/2011, de 20 de 

janeiro.  

O PERH 2011-2016 foi elaborado com o objetivo de reforçar as medidas em matéria de 

prevenção de RH, introduzindo a abordagem do ciclo de vida dos produtos e materiais e não 

apenas a fase de gestão do resíduo, colocando a tónica na redução dos impactes ambientais 

resultantes da produção e gestão de resíduos, e fortalecendo a noção do valor económico 

associado aos mesmos [APA, 2018b], alargando a sua abrangência à vertente da saúde animal. 

Este documento pressupõe convergência de sinergias por parte de diferentes stakeholders para 

a real e correta implementação e funcionamento do PERH, tendo em conta um entendimento no 

que se refere à responsabilidade partilhada. 

 À data do presente trabalho não foi ainda divulgado um PERH para os anos posteriores, não 

havendo portanto um plano estratégico para os anos subsequentes a 2016, continuando em vigor 

o PERH 2011-2016. 
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2.5 Classificação dos Equipamentos de Proteção Descartáveis em 
Polipropileno como Resíduo Hospitalar 

 

Os equipamentos de proteção descartáveis compostos por PP podem ser integrados em duas 

categorias de RH de acordo com a sua utilização e função. Caso não se encontrem 

contaminadas, podem-se classificar como Grupo II; no entanto ao mínimo vestígio ou suspeita 

de contaminação, como por exemplo sangue, o resíduo é classificado como Grupo III.  

 

Na possibilidade dos equipamentos de proteção em meio hospitalar serem classificados como 

Grupo II, estes podem seguir para aterro sanitário ou incineração; caso sejam classificados como 

Grupo III, podem ser incinerados ou em alternativa, sofrem um tratamento adequado de 

descontaminação, para posterior depósito em aterro sanitário para resíduos não perigosos.  

 

3. Descrição e Estrutura do Trabalho 
 
O EPI descartável constituído por TNT, objeto de estudo do presente trabalho, não sofre qualquer 

tratamento de valorização em Portugal, no entanto é necessário encontrarem-se alternativas 

mais sustentáveis e economicamente viáveis para este tipo de RH. Um dos motes a ter em conta 

é a economia circular do PP por via da utilização ou preparação para a reutilização do TNT, como 

matéria-prima secundária, reduzindo a exploração de recursos naturais e simultaneamente, 

levando á redução e valorização de resíduos compostos por PP (Comissão Europeia, 2015). Na 

figura seguinte é possível observar-se a representação esquemática da economia circular do PP. 
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Figura 10 - Representação esquemática da economia circular do PP. Fonte: Lucas (2016). 

 

No Decreto-Lei n.º 73/2011, artigo 7.º, é estabelecida a hierarquia de gestão de resíduos (figura 

7), identificando a ordem de prioridade relativa à prevenção dos resíduos. Primeiramente 

encontra-se a prevenção e redução, que induz à redução da quantidade de reduzidos 

produzidos. Assim sendo, e dentro do contexto dos RH, dever-se-á analisar quais os serviços 

onde o uso de EPI descartável é realmente imprescindível, devendo-se reduzir a sua utilização 

nos serviços médicos em que a sua utilização não seja estritamente necessária.  

 

Concluída a fase anterior, o próximo passo será a preparação para a reutilização. Os materiais 

que podem ser substituídos por materiais reutilizáveis, como são exemplo as batas hospitalares, 

deverão ser substituídos, uma vez que o material reutilizável apresenta um menor impacto para 

o meio ambiente e com desempenhos e custos semelhantes a médio e longo prazo, segundo 

autores como Schmidt (2000), Rutala e Weber (2001),  Zins (2006) e Overcash (2012). 

 

No caso das unidades hospitalares não considerarem a última alternativa, deverá recorrer-se à 

reciclagem, mecânica ou química, permitindo conferir uma nova vida/utilização ao material. Num 

patamar inferior dever-se-á considerar outros tipos de valorização, como a valorização 

energética, através da incineração com recuperação de calor, ou a produção de combustíveis 

derivados de resíduos (CDR), através da adição de PP proveniente de EPI descartáveis de TNT 

composto por PP, que promove a homogeneização em termos energéticos. Em última 

circunstância, encontrar-se-á a eliminação, como a deposição em aterro sanitário, alternativa que 

deverá ser utilizada como ultimo recurso, quando nenhuma das alternativas anteriormente 

descritas nos patamares superiores for considerada viável.  
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Atualmente em Portugal a maioria dos RH descartáveis tem como destino final o aterro sanitário 

ou a incineração com produção de energia (Lucas, 2016). Assim sendo é necessário analisar e 

preparar outras metodologias que deem primazia à reutilização e reciclagem, concedendo um 

destino final mais adequado a resíduos como o PP. 

 

Assim sendo, no capítulo II é realizada uma análise detalhada ao estado da arte, ou seja, 

analisou-se a história dos RH e o desenvolvimento destes ao longo dos tempos, assim como a 

situação internacional e os trabalhos de valorização mais relevantes que foram desenvolvidos 

em contexto internacional. São ainda apresentadas as soluções de reciclagem presentes na 

hierarquia de gestão de resíduos que podem ser aplicadas aos EPI descartáveis e, por fim, o 

estudo de Stanford (2013), base de comparação e apoio para o desenvolvimento do projeto 

apresentado no capítulo III. 

 

Ainda neste trabalho, no capítulo III é apresentado um projeto que considera uma metodologia 

para a valorização de EPI descartável de TNT constituído por PP. Para o desenvolvimento deste 

projeto foi necessário saber as metodologias disponíveis, e as respetivas vantagens e 

desvantagens; onde os trabalhos desenvolvidos por Lucas (2016) são de extrema importância, 

sendo a base do estudo desenvolvido, à semelhança de Stanford (2013). Após a escolha da 

metodologia de valorização, foi necessário mapear os RH nas unidades de prestação de 

cuidados de saúde, a fim de poder identificar as principais fontes de produção de PP e os 

principais erros cometidos na triagem dos mesmos. Posteriormente desenvolveram-se os 

trabalhos laboratoriais, que permitiram saber as composições dos mais variados EPI 

descartáveis gentilmente cedidos pelas unidades hospitalares visitadas. No capítulo III são ainda 

discutidos os vários resultados obtidos, como o conteúdo energético e teor de cinzas dos EPI, 

as características dos hospitais considerados no estudo, assim como as estimativas dos 

respetivos consumos de EPI descartáveis de TNT composto por PP. Por fim, realizou-se ainda 

uma análise financeira à aplicação do projeto, considerando alguns princípios base e fazendo 

algumas suposições.  

 

No capítulo IV são apresentadas as principais conclusões, assim como os trabalhos que devem 

ser desenvolvidos em trabalho futuro, dentro do âmbito do projeto apresentado.   
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II. GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES - 
ESTADO DA ARTE 

A gestão de resíduos é uma setor que se tem desenvolvido ao longo dos tempos a passo com a 

evolução das sociedades humanas (Levy et al, 2006). Desde a formação dos primeiros 

agregados populacionais, que o Homem tenta encontrar estratégias e gerir os resíduos 

produzidos, ainda que recorrendo a métodos primários e baseados no senso comum; no entanto, 

com a revolução industrial dá-se simultaneamente um rápido crescimento urbano, acentuando 

os problemas da gestão de resíduos. Nesse período, aliado à produção em grande escala de 

resíduos, são introduzidos novos materiais, maioritariamente inorgânicos, dando origem a 

resíduos com caraterísticas dispares das que até à data existiam, criando novos desafios, no que 

concerne à sua eliminação, iniciando-se assim o processo de sistematização da gestão de 

resíduos através da criação dos primeiros serviços de recolha de resíduos e esgotos.  

Com o decorrer do tempo acontecem mais desenvolvimentos e é na primeira metade do século 

XX, em Inglaterra e nos Estados Unidos da América, que surgem as primeiras soluções idênticas 

aos atuais aterros sanitários (Levy et al, 2006). O primeiro documento oficial europeu que 

regulamenta os resíduos data de 1975 (Diretiva Europeia 75/442/CEE) e foi elaborado com o 

intuito de uniformizar a política de gestão de resíduos, nos países da União Europeia (UE).  

Relativamente a Portugal, o primeiro diploma surge no ano de 1985 (Decreto-Lei n.º 488/85), 

com o objetivo de regulamentar a gestão de resíduos a nível nacional. Ainda dentro do panorama 

nacional, até à década de 1990, a grande maioria dos resíduos produzidos eram encaminhados 

para lixeiras a céu aberto, depositados sobre solo não protegido, onde eram queimados para 

redução do seu volume, sem qualquer controle ambiental e sem preocupações com a saúde 

pública. Nessa época, os resíduos não eram diferenciados por categorias de acordo com a sua 

natureza ou origem, contudo, as unidades de saúde e as indústrias tinham a imposição de 

elaborar registos atualizados dos resíduos produzidos ou recolhidos (Vieira, 2014).  

1. Aspetos Gerais 

Dada a natureza, diversidade e perigosidade dos RH, a sua gestão é consequentemente 

complexa e onerosa, uma vez que são necessários procedimentos específicos de manipulação 

e tratamento diferenciado (Vieira, 2014). Da totalidade dos RH produzidos, onde se incluem os 

equipamentos hospitalares descartáveis, estima-se que entre 75% a 90% são comparáveis a 

resíduos domésticos e usualmente denominados de “não perigosos”, portanto podem receber 

um tratamento e/ou destino final semelhantes aos dos RU, assim como utilizar as mesmas 

infraestruturas e equipamentos de tratamento e eliminação, nomeadamente os aterros sanitários 

e centrais de incineração (OMS, 2014). Consequentemente, os restantes 10%-25% são 

considerados resíduos perigosos, pelas suas caraterísticas físicas, químicas e biológicas, 

representando um risco para a saúde e para o ambiente. Estes resíduos pertencem aos Grupos 
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III e IV e a lei prevê para estes grupos um procedimento de tratamento específico e que deve ser 

respeitado pelas entidades competentes.  

O Despacho 242/96 de 5 de Julho dita ainda que “cada unidade de saúde deve ter um plano 

adequado à sua dimensão, estrutura e à quantidade de resíduos produzidos para a circulação 

destes. Devendo o circuito ser definido segundo critérios de operacionalidade e de menor risco 

para doentes trabalhadores e público em geral”. 

Os trabalhos apresentados em Insa et al. (2010) propõem um conjunto de critérios nos quais a 

gestão de RH deve assentar para assegurar a máxima eficácia, nomeadamente a definição clara 

de RH e da legislação que regulamenta esta área, classificação homogénea dos RH, redução da 

quantidade de resíduos produzidos na fonte e implementação de tecnologias de tratamento 

sustentáveis.  

A nível operacional são ainda realizados estudos como os publicados por Young et al. (2009), 

Tsakona et al. (2007), Jang et al. (2006), que avaliam as etapas mais eficientes das sequências 

operacionais da gestão de RH e as que carecem de melhorias em todo ou alguma parte do 

processo. 

Relativamente às problemáticas da gestão de RH, registou-se um crescimento neste campo na 

década de 1990, essencialmente potenciado pelo aumento da esperança média de vida, pelo 

maior acesso da população aos cuidados de saúde, pelo aumento da incidência de patologias 

crónicas e pela crescente utilização de materiais e equipamentos descartáveis (Caetano, 2009). 

Neste mesmo ano, com a publicação do Despacho n.º 16/90, de 21 de agosto, algumas unidades 

de saúde iniciaram a recolha seletiva de resíduos contaminados em sacos devidamente 

preparados para o efeito, que eram posteriormente incinerados em unidades instaladas nos 

hospitais, enquadrados pela legislação legal então existente. Ainda neste período constatou-se 

que as estruturas e tratamentos disponíveis eram insuficientes face às necessidades de proteção 

pública e preservação do ambiente, levando à criação de um quadro legislativo específico, que 

contribuísse para uma melhor triagem dos vários componentes que constituem este tipo de 

resíduos (Tavares, 2004).  

No seguimento da publicação do Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, o Ministério da Saúde 

marcou a sua posição no que toca à problemática, apresentado uma nova classificação dos RH, 

garantindo uma separação seletiva na origem e permitindo o recurso a diferentes tecnologias de 

tratamento, de acordo com o tipo de resíduos (Tavares, 2004). Resultado da continuidade dos 

crescentes níveis de conhecimento sobre a perigosidade dos RH, foram realizados trabalhos que 

levaram ao desenvolvimento e constante atualização do quadro legislativo regulador do setor, 

dado o conhecimento relativo à importância do estabelecimento de práticas de gestão eficazes, 

desde a produção até à valorização e/ou eliminação de RH. (Botelho, 2012) 
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Ainda na mesma década e dentro das premissas anteriores, em 1999 é publicado o primeiro 

Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH), onde para além das bases orientadoras e 

objetivos para o setor público e privado no âmbito da gestão de RH, são estabelecidas as metas 

e estratégias a aplicar em dois momentos diferentes, no ano de 2000 e no ano de 2005. Da 

avaliação do PERH 1999-2005, conclui-se que existe um balaço positivo relativamente à 

concretização das metas preconizadas, verificando-se melhorias significativas na gestão dos RH; 

no entanto algumas metas não foram atingidas ou foram apenas parcialmente cumpridas e das 

que se consideraram pertinentes, transitaram para o enquadramento do PERH 2011-2016.  

O PERH 2011-2016 para além das metas que transitaram do PERH 1999-2005, conta com os 

diplomas legais estruturantes, já presentes no PERH anterior e que se mantiveram em vigor, 

juntamente com as novas diretrizes legais, disponíveis no Anexo II deste documento. No PERH 

2011-2016 foi ainda tido em conta o maior conhecimento da variabilidade de substâncias e 

materiais que compõem este tipo de resíduos e os riscos para a saúde e para o ambiente que 

advêm do seu ciclo de vida (Vieira, 2014). Atualmente ainda não foi elaborado um PERH mais 

recente, onde conste uma avaliação das metas e objetivos do documento anterior, assim como 

as novas metas e estratégias a aplicar e atingir. 

1.1 Tratamento de Resíduos Hospitalares na Europa 
 

Na Alemanha estima-se que entre 75 a 90% dos resíduos gerados em unidades de saúde alemãs 

possam ser comparadas a RU, ou seja, RH pertencentes aos Grupos I e II. A triagem e 

acondicionamento dos resíduos é atualmente realizada recorrendo a contentores de plástico 

reutilizáveis, que são limpos e desinfetados a cada recolha de RH. Sabe-se ainda que a maioria 

dos RH que não podem ser reciclados, seguem para incineração (Hansen, 2014).  

 

Em França foi aplicado um equipamento, o Sterilwave, aprovado em 2014 pelo Ministério da 

Saúde francês, que adaptou a legislação aos novos requisitos legais necessários. Este 

equipamento permite atender aos padrões mais rígidos de redução ambiental e bacteriológica. 

Com este equipamento, as unidades de saúde conseguem tratar até 500L de RH por hora 

(50kg/h) com total segurança (Bertin Medical Waste, 2018). O funcionamento do equipamento 

consiste num conceito inovador que recorre a lâminas de trituração rotativa para moer qualquer 

tipo de resíduos, incluindo objetos metálicos, conforme se pode observar na figura seguinte. Os 

resíduos biológicos são esterilizados por micro-ondas e convertidos em resíduos inertes, 

reduzindo seu volume em cerca de 80% e seu peso em 25%. Os impactos ambientais e os custos 

operacionais são consideravelmente reduzidos, garantindo a segurança do operador. Como usa 

tecnologia de micro-ondas, a Sterilwave não precisa de um gerador de vapor, portanto não há 

risco de excesso de pressão, assim como nenhum efluente líquido é produzido. Uma vez que os 

resíduos são compactados ao máximo e a instalação do equipamento requer apenas 12m2, não 

é necessária qualquer infraestrutura adicional.  
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Conforme se pode observar na figura 12, o equipamento tem um ciclo de 30 minutos e atinge 

temperaturas até 110ºC. Quando comparado com as restantes metodologias mais conhecidas, 

apresenta mais vantagens, destacando-se a possibilidade de instalação imediata, a emissão de 

Figura 11 - Demonstração da aplicação e produto final do equipamento Sterilwave .Fonte: Bertin Medical Waste 
(2018). 

Figura 12 - Informações referentes ao desempenho e metodologia de funcionamento do equipamento Sterilwave. 
Fonte: Bertin Medical Waste (2018). 
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zero efluentes e permite ainda pegar no RH e transformá-lo em RU ou equiparado, ou seja, 

esterilizada e consegue torna-lo num RH de Grupo II. A nível logístico, este procedimento permite 

ainda otimizar o transporte de resíduos, uma vez que os camiões de recolha utilizam 

praticamente todo o espaço útil para o transporte de resíduos, dado que os resíduos se 

encontram na forma mais reduzida possível. 

 

Na Dinamarca, o Healthcare Plastics Recycling Council Europe e o Aarhus University Hospital 

organizaram recentemente um workshop focado em soluções de economia circular relacionadas 

com plásticos e embalagens gerados nas unidades prestadoras de cuidados de saúde. Este 

evento reuniu diversas partes interessadas, como fornecedores de plástico, fabricantes de 

dispositivos médicos, hospitais e recicladores; da agenda do evento, onde foram abordados os 

desafios atuais na reciclagem de plásticos dentro do panorama europeu, resultaram possíveis 

soluções baseadas na colaboração da cadeia de valor.  

Do workshop surgiu a expectativa de que as empresas assumam a responsabilidade pelo pós-

vida dos seus produtos. Alguns representantes de empresas, como a Baxter, BD, B.Braun, 

Borealis, Fresenius, LyondellBasell, Johnson & Johnson, Stena e Suez, juntamente com os 

hospitais locais, assumiram a responsabilidade de desenvolver projetos em torno da análise de 

dados para entender melhor o tipo, volume e fluxos de equipamentos de proteção individual 

descartável nas unidades prestadoras de cuidados de saúde (Healthcare Plastics Recycling 

Council, 2017).  

Neste workshop chegou-se à conclusão que existe a responsabilidade e necessidade de 

gerenciar melhor os RH, a partir do mapeamento do fluxo de resíduos, o que irá permitir 

identificar as oportunidades de reciclagem. Para além das conclusões, o workshop permitiu ainda 

desenvolver uma plataforma para envolver e colaborar com outros participantes da cadeia de 

valor, com o objetivo de potenciar resultados.  

Da continuidade dos trabalhos desenvolvidos, o grupo de estudo programou um projeto no 

Aarhus University Hospital em Novembro de 2016, considerando como base um estudo 

publicado pela Stanford University Medical Center em 2013, sobre um projeto piloto no hospital 

da academia. O projeto consistiu em alocar enfermeiras na separação de plásticos limpos de 

contaminados, durante um período de 48 horas. A cada grupo de profissionais associou-se uma 

área de trabalho com diferentes dimensões. Após o estudo, chegou-se à conclusão que quanto 

mais controlada é a área, melhores são os resultados da triagem e classificação de RH. Outro 

fator influenciador é o grau de disponibilidade dos enfermeiros, ou seja, os profissionais 

destinados ao atendimento direto de utentes têm menos disponibilidade para a classificação dos 

RH do que os profissionais em áreas mais planejadas, como as salas de operação, farmácias e 

departamentos de imagiologia e radiologia (Healthcare Plastics Recycling Council, 2017). 

O estudo indica ainda que os trabalhos futuros deveriam começar por simplificar o número de 

tipos de plásticos disponíveis, assim como fornecedores de materiais, uma vez que da análise 
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da triagem realizada pelos enfermeiros identificaram-se 162 fornecedores nas amostras do 

exercício. Sugere-se portanto que os proprietários das empresas produtoras comecem a 

simplificar os processos de embalamento, limitando o número de polímeros nos produtos e que 

rotulem assertivamente a sua tipologia de reciclagem. 

Por fim, o estudo dinamarquês propôs a criação de um guia processual, com base na economia 

circular, onde primeiramente é definido o design e o modo de fabrico do produto, posteriormente 

o produto é posto no mercado para utilização (nas unidades de saúde), e de seguida os resíduos 

devem ser recolhidos e triados para recuperação, com o objetivo de seguirem para a formulação, 

ou seja, para o método de reciclagem mais vantajoso, sendo o produto final moldado às 

necessidades do mercado e por fim, o produto deverá ser testado, entrando novamente no 

mercado para utilização do consumidor. Na figura 13 é apresentando um esquema que 

sistematiza o raciocino descrito (Healthcare Plastics Recycling Council, 2017). No entanto deve 

ser feita a ressalva que o PP só tolera até quatro processos de reciclagem, mantendo as suas 

propriedades físicas e químicas praticamente intactas (Thomas, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Mercado dos Equipamentos de Proteção Descartáveis em 
Polipropileno   

Relativamente ao mercado nacional de PP no âmbito do setor médico-hospitalar, não são 

disponibilizados dados quanto a consumos, assim como não se encontram nas mais variadas 

plataformas de informação dados de relevo. A nível de produção de polímeros, Portugal não se 

destaca na produção em grande escala quando comparado com os demais produtores europeus 

de polímeros, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália e Espanha. Atualmente em 
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Figura 13 - Esquema processual desde a conceção até ao fim de vida de um produto, segundo o conceito de Economia 
Circular. Fonte: Healthcare Plastics Recycling Council, 2017. 
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Portugal apenas existem duas unidades de produção de polímeros com maior destaque, 

nomeadamente a Resiquimica, que se dedica à produção de PVC e a Repsol, em Sines que 

produz polietileno (PE). 

Relativamente aos consumos de TNT constituído por PP no setor médico-hospitalar, o aumento 

dos gastos com a saúde e a prevenção da segurança são alguns dos fatores que induzem ao 

aumento dos consumos. Da análise da figura 14, podemos observar que os preços do PP 

integrado em TNT têm vindo a aumentar, atingindo valores mais altos no continente Europeu e 

na América do Norte. Na figura observa-se ainda que é expectável que o cenário se mantenha, 

assim como a taxa de crescimento, dados que acompanham a previsão do crescimento 

populacional e do envelhecimento da população. 

 

 

Figura 14 - Gráfico da evolução do preço do PP incorporado em TNT, desde 2013 até à previsão de 2024. O gráfico 
expressa-se em USD por Kg. Fonte: Global Market Insights, 2017. 

 

Dado que o TNT dos EPI é maioritariamente composto por PP com reduzido grau de 

contaminação, este tem vindo a ser valorizado no mercado de matérias-primas secundárias. O 

valor de PP neste mercado sofreu um aumento considerável até 2011, atingindo valores na 

ordem dos 1,50 €/kg. Após este período, observa-se um decréscimo para valores na ordem dos 

0,90 €/kg. Esta informação pode ser consultada no gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Variação ao longo dos anos do valor do mercado em €/kg de pellets de PP reciclado 5 

 

 

Com o gráfico 2 observa-se que o valor dos flocos de PP é mais reduzido, no entanto o padrão 

de crescimento e decréscimo é semelhante ao dos pellets. No entanto, há que notar que ambos 

têm valores inferiores ao TNT de PP. Assim sendo, conclui-se que o preço de TNT composto por 

PP reciclado consegue competir com o TNT de PP virgem, uma vez que apresenta valores de 

custo inferiores, o que permite considerar ainda os custos associados ao fabrico de TNT a partir 

de PP reciclado, permitindo ainda assim que apresente preços competitivos no mercado.  

 

Gráfico 2 - Variação ao longo dos anos do valor do mercado em €/kg de flocos de PP reciclado5 

 

A figura 15 faculta uma análise do potencial de crescimento do mercado de TNT nas mais 

diversas áreas económicas. Como se pode constatar, a análise baseia-se na oportunidade de 

                                                             
5  Fonte: adaptado de http://www.plasticsnews.com/resin/recycled-plastics/historicalpricing?grade=1340802 |Vol2 
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receita que determinado segmento pode oferecer, simultaneamente com a habilidade que cada 

segmento possui para entrar no mercado com um novo produto e ganhar quota de mercado, 

tendo em consideração a forte competitividade de cada mercado. 

 
Figura 15 - Análise do potencial de crescimento do TNT. Fonte: Global Market Insights, 2017. 

 

 

Por fim, regista-se ainda que o PP é a matéria-prima de maior destaque para o fabrico de TNT à 

escala global, produto que tem vindo a ganhar cada vez mais aceitação e importância nos últimos 

tempos devido à sua qualidade superior em relação a outros TNT, particularmente para produtos 

e equipamentos de proteção e higiene descartáveis. No entanto, os polímeros como o PP são 

abrangidos por um mercado altamente volátil por natureza, com determinados desequilíbrios 

entre a oferta e procura; o mercado sofre aumentos ou decréscimos súbitos devido a vários 

fatores, nomeadamente questões geopolíticas, demográficas e questões regulatórias (Global 

Market Insights, 2017). A presença de um grande número de fabricantes de PP no mercado, 

garante o fornecimento ininterrupto da matéria-prima, e consequentemente a mudança de 

fornecedor de matéria-prima tem custos diminutos para o consumidor, uma vez que existe uma 

larga oferta no mercado. A capacidade de rápida expansão da Ásia e do Médio Oriente, tornam 

os mercados Europeus e da América do Norte vulneráveis às importações do PP de baixo custo; 

por este motivo estão a ser analisadas alternativas à utilização de petróleo bruto para a produção 

de PP, nomeadamente a utilização de shale gás, o que induzirá ao crescimento do mercado da 

América do Norte.   
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1.3 Estudo de Stanford 
 

Em setembro de 2011, o Stanford Hospital & Clinics, no Reino Unido, lançou sua primeira 

iniciativa de reciclagem clínica na sala de cirurgia principal; o centro de cirurgia ambulatória 

seguiu os mesmos passos em novembro do mesmo ano. Preparando-se para expandir ainda 

mais o programa de reciclagem em vários ambientes clínicos, o Stanford Hospital & Clinics fez 

parceria com o Healthcare Plastics Recycling Council no verão de 2012 para realizar um estudo 

piloto.  

 

Com este estudo documentou-se o tipo, volume e fluxo de material reciclável nos departamentos 

alvo do hospital, assim como o processo de reciclagem clínica, incluindo lições aprendidas e 

recomendações de processos. Foi ainda analisado o processo de estabelecimento de um 

programa de reciclagem dentro do ambiente clínico. 

 

O estudo piloto teve a duração de seis meses e permitiu obter os perfis de resíduos de nove 

departamentos alvo, assim como as respetivas recomendações para uma reciclagem de 

qualidade em cada departamento.  

 

A avaliação englobou departamentos de três distintas áreas, nomeadamente a área de 

procedimentos, a de atendimento ao público e a de assistência clínica secundária, conforme 

ilustrado na imagem 16: 

 

 
Figura 16 - Departamentos avaliados no estudo de Stanford, organizados pela área de procedimentos correspondente. 

Fonte: Stanford (2013). 

  

O Stanford Hospital & Clinics desenvolveu um programa de reciclagem economicamente viável, 

contando com a intervenção dos médicos, enfermeiros, restantes profissionais e uma empresa 

recicladora externa ao hospital.  

 

Do projeto piloto, o Stanford Hospital & Clinics obteve benefícios financeiros significativos 

associados à reciclagem de EPI descartáveis de TNT, dado que a recolha para reciclagem teve 

um custo inferior de cerca de 75% face aos custos associados à recolha convencional. 
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O estudo foi dado como concluído em março de 2013, no entanto os dados recolhidos continuam 

a ser utilizados para a expansão do programa de reciclagem a todo o hospital de Stanford. Os 

dados são usados em concreto para estimar projeções, considerando os devidos desvios, assim 

como planear e iniciar programas inteligentes, dentro do mesmo âmbito. 

 

Do estudo resultam ainda dados relativos a consumos, devidamente associados a 

departamentos e atividades, nomeadamente consumos em bloco operatório, regime de 

ambulatório e centro de imagiologia e exames complementares, conforme disponível na tabela 

2. Estes dados são utilizados no capítulo III deste trabalho, como modelo para a obtenção de 

valores de consumos para os hospitais em estudo, dado que não é disponibilizada informação 

detalhada para os hospitais portugueses.  

 

Tabela 2 - Dados relativos ao hospital de Stanford (2013), que foram usados como modelo para os hospitais portugueses. 

Stanford Hospital Nº de Camas Staff Internamentos Visitas em 
Ambulatório 

613 7 000 26 000 600 000 

 

 

2. Triagem e Acondicionamento dos Resíduos Hospitalares 

Uma das fases mais importantes para a minimização e gestão efetiva dos RH produzidos é a 

sua triagem no local de produção. Esta operação é a base de uma gestão integrada dos RH nas 

unidades de saúde, uma vez que assim se garante a redução dos riscos para a saúde e para o 

ambiente associados a potenciais contaminações, resultantes do cruzamento de resíduos com 

risco biológico associado e ou de incineração obrigatória, induzidas por circuitos inapropriados 

ou por misturas inadvertidas ou, ainda, por falta de formação/informação dos profissionais 

envolvidos (Santiago, 2014). 

Uma correta e exímia triagem na fonte de produção de RH é de extrema relevância, no entanto 

compreende-se que exista uma dificuldade em atingir uma eficácia total, devido a razões de 

exequibilidade prática. Assim sendo, a formação dos profissionais e técnicos de saúde é de 

extrema importância, no que se refere a conhecimentos para efetivarem a necessária e correta 

separação dos RH. Após a triagem, é necessário dispor-se de um sistema eficiente de 

acondicionamento e armazenamento de resíduos, para evitar mais uma vez qualquer risco de 

contaminação.  
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Figura 17 - Exemplo de documento informativo por parte de um OGRH para os profissionais de saúde. Fonte: Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa (2018). 

Como é observável na figura 17, as entidades OGRH promovem e publicitam documentos 

informativos que permitem manter e esclarecer os profissionais de saúde e a sociedade em geral 

relativamente aos contentores corretos para cada um dos quatro grupos de RH, bem como a cor 

associada a cada um dos contentores; cada uma das cores associada a diferentes graus de risco 

e contaminação.  
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2.1 Análise aos contentores para o acondicionamento dos Resíduos 
Hospitalares 

 

Em Portugal são utlizados contentores reutilizáveis de plástico para a recolha de RH e a sua 

utilização é exclusiva para resíduos com risco biológico, uma vez que são projetados para conter 

e selar os RH contaminados, mesmo durante o transporte dos mesmos até aos locais de 

eliminação ou tratamento. 

 

Recentemente surgiram os contentores para RH em cartão (figura 8), como uma opção aos 

atuais contentores de plástico reutilizáveis. Denominados de contentores de resíduos 

hospitalares em papelão, são como o nome indica, constituídos com proteção dupla, ou seja, por 

papel reciclado (normalmente a 75%) e um forro de polietileno de alta densidade, equipados 

ainda com fechos para a selagem do contentor. Têm um design leve, ecológico e quando 

entregues para utilização encontram-se dobrados em forma plana, o que permite reduzir os 

custos com o transporte e armazenamento do equipamento. Após a sua utilização, devem seguir 

para incineração ou autoclavagem (Grimmond, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para uma análise mais aprofundada, apresenta-se de seguida uma tabela(3) onde se comparam 

as vantagens e desvantagens de cada tipologia de contentor. 

 

 

 

 

Figura 18 - Exemplos de contentores de cartão para a recolha de RH. 
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Tabela 3 - Vantagens e desvantagens dos respetivos contentores de RH disponíveis no mercado. Fonte: Grimmond, 
(2013) 

 Vantagens Desvantagens 

Contentores 

Plásticos 

• Menos emissões de gases com 

efeito de estufa, uma vez que o 

material é reutilizável. 

• Menor impacte ambiental, uma 

vez que não há depósito em 

aterro dos contentores de 

plástico. 

 

• Elevado investimento 

inicial. 

• Maior risco de 

transmissão de doenças 

e organismos 

patogénicos para 

manipuladores, como os 

profissionais de saúde e 

utentes. 

• Neglicência do aspeto 

visual. 

Contentores 

de Papel 

• As caixas de cartão são leves e, 

portanto, são muito fáceis de 

manusear durante a embalagem, 

o carregamento e a descarga. 

• A matéria-prima necessária para 

fabricar caixas de papel reciclado 

é de baixo custo, o que diminui o 

investimento necessário, assim 

como o impacto associado ao 

consumo de matérias-primas 

virgens. 

• As caixas de cartão possuem 

melhores recursos de impressão 

e grafismo. Assim sendo, 

funcionam melhor para o ramo do 

marketing, consciencialização e 

promoção da informação. 

• Dado que este material não é 

reutilizável, o risco de 

transmissão de doenças e 

organismos patogénicos é menor. 

 

• Menor resistência às 

tensões mecânicas. 

• Menor resistência a 

líquidos. 

• Não são reutilizáveis, 

pelo que só dão para 

uma única utilização.  

 

 
 

 

 

No trabalho de Grimmond (2013) é ainda referido que o aspeto visual e design dos contentores 

é um aspeto relevante, porque a forma como são concebidos pode aumentar evidência e a forma 

como o utilizador processa a informação, tendo que ser o mais natural e explicito possível. O 

esquema de cores é essencial, assim como a informação, legendagem e rotulagem. É ainda 

referido que o grupo profissional dos enfermeiros é o que deve sofrer mais formação sobre a 

triagem de RH, dado que estudos compravam que são o grupo com mais impacto para uma 

possível redução de RH. Na figura 19 é dado um exemplo de contentores de cartão com algumas 

das caraterísticas consideradas fulcrais para uma eficiente triagem e recolha de RH. 
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3. Reciclagem   

A reciclagem é um processo que pode ser avaliado em quatro categorias, a reciclagem primária, 

secundária, terciária e quaternária. A reciclagem primária consta na reciclagem das sobras de 

material de origem industrial (production scrap), onde as mesmas são aproveitadas para 

confecionar o material produzido por determinada industria. Na reciclagem secundária, também 

conhecida como mecânica, dá-se o processamento mecânico dos resíduos e produtos 

resultantes da atividade dos consumidores. Já a reciclagem terciária envolve processamento 

químico ou térmico do material, como por exemplo processos de pirólise ou hidrólise, onde os 

plásticos são convertidos em monómeros ou em combustível. Por fim, defende-se ainda a 

existência da reciclagem quaternária, que consiste na incineração dos resíduos e consequente 

produção/recuperação energética (Wang, 2010). 

3.1 Reciclagem primária e secundária 
 

A reciclagem primária permite reciclar material das instalações de produção que é dado como 

desperdício e como tal, não se encontra misturado com outros materiais, não estando assim 

contaminado. Este tipo de reciclagem tem portanto um processo mais facilitado e com custos 

associados mais reduzidos, para além que apresenta um benefício para os produtores, dado que 

reaproveitam um material que de outro modo seria eliminado. Pelo contrário, na reciclagem 

secundária, o material encontra-se usualmente misturado com outros resíduos, pelo que é 

necessário passar por uma fase de pré-tratamento (onde tem que ser triado e previamente 

lavado) para que sejam removidos todos os contaminantes, levando ao incremento dos custos, 

pelo que a reciclagem secundária apresenta custos mais elevados, face à reciclagem primária 

(Achilias, et al, 2006). 

 

Figura 19 - Contentores de cartão com diferentes volumes, cores, e rotulagens. 
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A reciclagem secundária de TNT não é economicamente viável enquanto atividade única para 

uma determinada empresa, dado que não existe quantidade de resíduo disponível no mercado 

que viabilize esta ideia, assim sendo, uma empresa dedicada à reciclagem de TNT terá que 

reciclar outros materiais ou, em alternativa deverá encaminhar-se o TNT a reciclar para 

produtores que promovam a reciclagem primária, incorporando-os assim na mesma linha de 

reciclagem (Lucas, 2016). 

  

No seguimento do parágrafo anterior, a nível internacional começam a registar-se casos de 

sucesso relativamente à reciclagem de TNT de origem hospitalar. Um exemplo é um hospital, 

situado em São Paulo, Brasil, que iniciou a reciclagem de TNT a partir de mantas deste material, 

conseguindo encaminhar 40 toneladas deste material para reciclagem após o primeiro ano do 

projeto. A gestão hospitalar aliou-se a um produtor, que apresentou os requisitos necessários 

para reciclar este tipo de material. A metodologia de recolha passa pela colocação das mantas 

em sacos separados dos restantes resíduos, após a sua utilização, de modo a que as mesmas 

não sejam misturadas com os restantes resíduos contaminados; as mantas são posteriormente 

reencaminhas para a reciclagem na empresa produtora, juntamente os desperdícios realizados 

no processo de produção, aliando-se a reciclagem secundária no processo de reciclagem 

primária (Castro, et al, 2013). 

 

O exemplo anteriormente apresentado trata-se de reciclagem convencional de TNT, no entanto 

existe um método alternativo para o processamento dos equipamentos de proteção descartáveis 

em PP, que pode ser reproduzidos e aplicado nas mais diversas unidades de saúde. O método 

de compactação a quente de TNT hospitalar, da empresa Thermal Compaction Group, 

apresenta-se uma alternativa ao método de reciclagem convencional.  

 
3.1.1 Compactação a quente de TNT hospitalar – Thermal Compaction 

Group 
 

A Thermal Compaction Group é uma empresa britânica que desenvolveu várias tecnologias que 

permitem a reciclagem de vários tipos de materiais de um modo simples e eficaz, permitindo a 

redução do volume de resíduos e a produção de materiais 100% recicláveis (Lucas, 2016). Este 

equipamento está atualmente a ser testado em projetos piloto em hospitais situados no Reino 

Únido, onde existe um elevado interesse neste tipo de tecnologia, segundo informações cedidas 

pela Thermal Compaction Group. Em Lucas (2016) sabe-se ainda que países como a Austrália, 

Estados Unidos da América, Holanda e Nova Zelândia já mostraram também o seu interesse 

nesta tecnologia, apresentando disponibilidade para desenvolver projetos dentro deste âmbito.  

 

Para a reciclagem de TNT de origem hospitalar, a empresa desenvolveu um equipamento, 

denominado de Sterimelt, que conceptualmente se assemelha a um forno de larga escala, com 
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as seguintes dimensões: 2,43m de altura, 1,65m de largura e 25 cm de profundidade. Na figura 

20 é possível observar-se o equipamento da Thermal Compaction Group. 

 

 

 

Conforme se pode observar pela análise, a empresa detentora do equipamento refere que o 

processo de utilização é bastante simples; após a introdução do material de proteção descartável 

composto por PP, a porta do equipamento é encerrada e ao operador responsável pelo processo 

é apenas solicitado que pressione um botão para que o processo se inicie. Após o ciclo de 

operação, os blocos resultantes são removidos pelo operador e deverá ser introduzida nova 

porção de material de PP, reiniciando-se novamente o processo. Para que a pressão se 

mantenha reduzida durante a operação, o equipamento está provido de um pequeno ventilador. 

Os gases produzidos no decorrer da operação não são considerado nocivos, no entanto estes 

são encaminhados para um filtro de mangas e posteriormente seguem para um filtro de carvão 

ativado, com o intuito de reduzir os odores no ambiente de trabalho. 

 

O material em PP alvo deste processo de reciclagem, quando introduzido no equipamento, é 

submetido a uma temperatura de 280ºC durante pelo menos 20 minutos, o que permite a total 

eliminação de qualquer contaminação, esterilizando-o. O material de proteção descartável 

composto por PP é derretido, e quando em estado líquido, o material é introduzindo em moldes 

que lhe conferem a forma de barras de PP, conforme ilustrado na figura 21. Estes blocos, 

segundo dados da Thermal Compaction Group, apresentam uma massa de 12 a 20 kg e uma 

redução volumétrica de cerca de 85%.  

 

Figura 20- Equipamento utilizado para a compactação térmica de TNT. Fonte: Thermal Compaction Group (2018). 
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Figura 21 - Blocos de PP resultantes da compactação térmica de equipamento de proteção composto por PP 

descartável.6 

3.1.2 Método de reciclagem de PP convencional  
 

O processo convencional de reciclagem de PP consiste na trituração de material composto por 

PP e posterior processo de extrusão, finalizando com a peletização do produto final. Na fase de 

trituração, o material é arrefecido com o objetivo de facilitar a fragmentação e colocado no 

triturador, reduzindo o seu tamanho. Com a extrusão, o material já triturado é forçado a passar 

num molde ou numa fieira, para se obter um formato alongado. Este tipo de mecanismo é 

composto por um instrumento que permite remover os gases voláteis resultantes do acabamento 

das fibras, humidade, lubrificantes, entre outros. Por último, o produto final é encaminhado para 

uma matriz, onde é arrefecido e cortado em pellets (Wang, 2010).  

 

Relativamente a este método, a Starlinger, empresa internacional austríaca, é a entidade melhor 

posicionada no mercado, dedicada à produção de sacos, embalagens e têxteis tecidos a partir 

de fibras de plástico, assim como equipamentos de reciclagem de vários tipos de plásticos, 

nomeadamente PE, PP, poliéster e poliamida. Esta entidade tem uma linha de reciclagem que 

para além de TNT de PP, PE e poliéster, pode ser ainda utilizada para outros materiais, como 

por exemplo fibras, filamentos e outros materiais rígidos, flexíveis e difíceis de triturar.  

 

Na linha de reciclagem, o material é introduzido num triturador, sem qualquer necessidade de 

ser previamente cortado. O material é pressionado contra o rotor com auxílio de um impulsor 

hidráulico, onde é triturado a frio. De seguida o material sofre arrefecimento a uma escala 

mínima, para que seja possível utilizar a energia gerada na fase da trituração no processo de 

                                                             
6 Fonte: https://twitter.com/TCG_LTD/media 
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extrusão, que por sua vez ocorre numa extrusora de parafuso simples. Opcionalmente pode ser 

realizado um processo de desgaseificação, com o objetivo de remover os compostos voláteis do 

material fundido. 

 

Por fim, o material é encaminhado para vários filtros, de modo a remover todos os contaminantes 

sólidos, procedendo-se finalmente à formação dos pellets, que pode ser conseguida a partir de 

três tipos de peletizadores, nomeadamente o water ring pelletizer, strand pelletizer ou underwater 

pelletizer. Na figura 22 pode observar-se um exemplo de pellets resultantes dos vários processos 

descritos. 

 

 
Figura 22 - Exemplo de pellets de TNT composto por PP a partir da reciclagem convencional.7 

 

 

Os pellets resultantes da reciclagem convencional de TNT podem ser encaminhados para 

diversos fins, dependendo do tipo de TNT de que se trata. No caso dos pellets de PP, estes 

podem ser utilizados para a produção de novos equipamentos compostos por TNT de PP, no 

entanto a sua aplicação encontra-se dependente da sua estrutura, que pode variar entre a 

Spunbond, SMS ou Meltblown, por exemplo. O processo da reciclagem convencional de TNT 

composto por PP segundo o método de Starlinger pode ser observado esquematicamente na 

figura 23.  

 

                                                             
7 Fonte: https://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/ 



  
  55 
 

 
Figura 23 - Representação esquemática das alternativas do processo de reciclagem convencional de TNT. Fonte: 

Lucas (2016). 

 

 

3.2 Reciclagem terciária 
 

Os plásticos que sofrem um processo de reciclagem terciária são aqueles que não conseguem 

sofrer reciclagem por via mecânica, devido a fatores como o grau de contaminação, a dificuldade 

dos separar de certos plásticos provenientes dos RU e a ausência de mercado para alguns tipos 

de plástico, o que interfere na viabilidade económica de um processo de reciclagem por via 

mecânica.  

 

A reciclagem terciária consiste na degradação química ou térmica dos polímeros que são 

convertidos em monómeros ou outros químicos de interesse comercial e financeiro. Neste 

processo o grau de contaminação não é um problema tão relevante como na reciclagem 

mecânica, uma vez que as tecnologias mais recentes estão preparadas para receber plásticos 

com vários graus de contaminação, que requerem um pré-tratamento pouco significativo antes 

de prosseguirem no processo. A pirólise e a gaseificação são dois exemplos de processos de 

conversão de polímeros por via química. 

 

O PP é um polímero constituído essencialmente por carbono e hidrogénio, pelo que a 

inexistência ou o reduzido teor de água na sua composição permite que este apresente um 

elevado poder calorífico e a ausência de oxigénio na sua composição torna o combustível não 

ácido e não corrosivo, ao contrário dos combustíveis convencionais (Lucas, 2016).  

 

Para a reciclagem de polímeros de PP, existem duas vias para a reciclagem terciária, a 

degradação por via térmica ou catalítica. A degradação térmica, também conhecida por cracking 

térmico, consiste num tratamento térmico onde os plásticos são submetidos a elevadas 

temperaturas, o que induz à rotura da estrutura molecular pela ação do calor, decompondo as 

moléculas orgânicas em moléculas de menor dimensão. Os produtos líquidos e gasosos da 
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operação de degradação podem ser posteriormente utilizados como combustível e o processo é 

influenciado por parâmetros como a temperatura e o tempo de reação (Blazsó, 2010). 

 

Este processo acontece com temperaturas situadas usualmente entre os 500 e 900ºC. Quando 

o PP, à semelhança do PE, é degradado a temperaturas superiores a 700ºC, são produzidos 

compostos aromáticos e olefinas. O processo quando ocorre dentro destas temperaturas mais 

elevadas, tem como intuito a maximização da fração gasosa e as olefinas podem ser utilizadas 

como monómeros após a separação para a produção de poliolefinas. 

 

Quando as reações dão-se com temperaturas mais baixas, situadas em os 400 e 500ºC, o 

processo denomina-se de termólise, no qual resultam três frações, nomeadamente um gás de 

alto teor calorífico, um óleo de hidrocarbonetos condensáveis e ceras que são constituídas 

maioritariamente por parafinas e carvão carbonizado (Lucas, 2016). A fração gasosa pode ser 

utilizada como fonte de energia para a pirólise após a combustão. A fração liquida, ou seja, o 

óleo de hidrocarbonetos é constituído maioritariamente por olefinas e parafinas, verificando-se 

ainda a presença de alguns vestígios de compostos aromáticos (Achilias et al, 2007). 

 

Existem vários fatores que influenciam a conversão dos polímeros bem como a qualidade do 

combustível. No caso do PP, a sua decomposição é simplificada com a presença de poliestireno, 

dado que este catalisa a reação de formação de radicais (Kunwar et al, 2016).  

  

Da degradação resultam vários produtos, como o gás, o combustível e o resíduo sólido; todos 

eles com várias e diferentes utilizações. O gás resultante pode ser reencaminhado novamente 

para o sistema, enquanto produtor de energia, ou queimado em flares A maioria dos sistemas 

reaproveita a energia deste gás, que consegue colmatar cerca de um terço das necessidades 

energéticas de todo o sistema. Em relação ao combustível, este produto encontra-se dependente 

da temperatura no qual foi produzido; a gasolina, o gasóleo ou petróleo bruto podem ser obtidos, 

desde que sejam refinados antes de seguirem para o consumo ou comercialização. Por fim, o 

resíduo sólido corresponde ao material resultante do processo da pirólise completo, após a 

recuperação do combustível. Este último produto pode ser reencaminhado para aterro sanitário, 

para a construção de estradas ou como material de cobertura, ou pode ser ainda reencaminhado 

para incineração, dado o elevado teor energético, para recuperação de energia (Kunwar et al, 

2016). 

 

3.3 Reciclagem quaternária 
 

Considera-se reciclagem quaternária a valorização energética a partir de resíduos. Quando os 

RH não perigosos se encontram misturados com RU ou com RH do Grupo III podem seguir para 

recuperação de energia em unidades de incineração de RH perigosos, com o objetivo de produzir 

energia elétrica ou térmica, o que contribui para uma maior independência energética.  
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Em 2014 verificou-se que 19% dos RU seguiram para incineração com valorização energética. 

Em Portugal Continental existem duas centrais de incineração de RU, uma situada em Lisboa, 

explorada pela Valorsul, e outra no Porto, pertencente à Lipor, ambas com autorização para 

receberem RH não perigosos. Desde 2015 que existem duas centrais de incineração destinadas 

a RH perigosos, ambas situadas no concelho da Chamusca (distrito de Santarém); uma 

pertencente à SUCH e outra à Ambimed, duas empresas OGRH.  

 

Na maioria dos casos, a reciclagem secundária e terciária são opções preferenciais de 

valorização face à incineração no que toca aos parâmetros ambientais, no entanto a incineração 

deve ser analisada e considerada como uma alternativa de valorização energética, uma vez que 

esta operação é preferível à deposição em aterro sanitário. Assim sendo, esta opção deverá ser 

considerada e utilizada apenas quando as metodologias da reciclagem secundária e terciária 

não são viáveis. Deve ainda referir-se que têm-se desenvolvido trabalhos no âmbito do 

desenvolvimento tecnológico aplicado a processos de incineração e maximização dos produtos 

resultantes, assim como minimizando os impactes ambientais associados à combustão 

incompleta dos resíduos, aumentando o rendimento e a eficiência energética destas unidades 

(Lucas, 2016).  
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III. PROJETO “HOSPITAL COM OPERAÇÃO DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES” 

 

1. Apresentação do Projeto 
 

Paralelamente aos trabalhos realizados para a presente Dissertação de Mestrado, foi 

desenvolvido um projeto cujo principal objetivo é o desvio de aterro e da incineração dedicada 

de RH descartáveis do grupo II e III (por exemplo estimou-se ca. 300 t/ano de PP só em batas, 

i.e., uma pequena fração dos descartáveis, segundo estudos de Lucas, 2016), transformando-os 

em barras de PP, permitindo a sua reintrodução no mercado e, promovendo, deste modo, uma 

economia circular. Pretende-se igualmente eliminar, nas Unidades de Saúde, o desperdício de 

uma matéria-prima com elevada procura no mercado, o PP. 

O segundo objetivo deste projeto é promover o metabolismo técnico cradle-to-cradle do PP dos 

descartáveis, maioritariamente em regime de upcycling, para o que, além da implementação 

adequada da tecnologia, o modelo de aquisição de equipamentos e da gestão do produto final 

serão determinantes. 

Este projeto considera-se inovador a nível nacional, existindo alguma experiência em casos de 

estudo de sucesso na Áustria e Reino Unido, contando-se para o desenvolvimento e 

implementação da tecnologia base com dois parceiros tecnológicos; a Thermal Compaction 

Group (TCG), que dispõe de equipamento à escala piloto/comercial e com o Instituto Superior 

Técnico que desenvolveu a ideia e que possui experiência na área de I&DT de projetos com a 

indústria, na gestão de resíduos, na transformação/caracterização de polímeros e 

controle/monitorização de patogéneos e COVs. 

A solução idealizada neste projeto baseia-se na transformação física do resíduo com 

eliminação/esterilização de contaminantes de risco biológico e a produção de barras de PP com 

adequado índice de fusibilidade para reutilização.  

A solução preconizada é ambientalmente favorável, uma vez que a produção de PP virgem emite 

ca. 1,4 kg CO2/ kg de PP, com um consumo elétrico de 0,5 kWh/kg de PP, enquanto que as 

emissões de CO2 no processo de tratamento preconizado são desprezáveis e o consumo de 

eletricidade prevê-se na ordem de 0,5kWh/kg de PP (Rem, 2009). 

Este projeto reúne potenciais impactos, nomeadamente para as partes envolvidas. A curto e a 

médio prazo são expectáveis impactos a nível económico, como a criação de um novo modelo 

de negócios que potencializa não só a criação de novos postos de trabalhos, como a redução 
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substancial da quantidade de RH dos grupos II e III constituídos por PP, cujo destino final é 

atualmente a incineração dedicada.  

A nível ambiental este projeto reflete impactos positivos de elevado caracter económico, social e 

ambiental, uma vez que o inadequado armazenamento ou um inadequado transporte destes RH 

pode colocar a saúde pública e o meio ambiente em risco. A reintrodução da matéria-prima no 

mercado, a partir da remanufactura do PP, permite não só a reutilização de recursos, como ainda 

a promoção da economia circular evitando a emissão de gases de efeito de estufa no 

reprocessamento comparativamente à produção de material virgem e a que ocorreria aquando 

da sua eliminação. 

Deve ainda referir-se que ao longo do desenvolvimento do projeto, a realização de uma triagem 

promotora de boas práticas no que toca ao manuseamento e seleção dos produtos a encaminhar 

para os circuitos adequados é fundamental para garantir a minimização de potenciais impactos 

negativos, sendo esta vertente garantida pelo Operador de Gestão de Resíduos Hospitalares 

(OGRH) que deverá oferecer um serviço de formação, sensibilização e informação para os 

profissionais de saúde, sobre a gestão destes resíduos, principalmente no que diz respeito à sua 

triagem. 

Por fim, a comunidade científica, em especial o Instituto Superior Técnico, terá a oportunidade 

de aprofundar o seu conhecimento científico no setor da gestão de RH, beneficiando não só a 

própria comunidade científica, como o País em geral.  

Para este projeto definiu-se uma área de estudo que compreende o Centro Hospitalar Lisboa 

Central. Para esse exercício foi necessário considerar os dados disponíveis no Instituto Nacional 

de Estatística (INE) e os dados cedidos gentilmente pela SUCH (Serviço de Utilização Comum 

dos Hospitais). No INE apenas são disponibilizados os dados totais por região, portanto, foi 

necessário considerar toda a área metropolitana de Lisboa, ou seja, foram considerados 17 

hospitais públicos, agregados entre eles por diferentes Centros de Administração. A analogia 

entre os dados recolhidos (total por região) e os hospitais públicos foi realizada tendo em 

consideração o número de camas de cada unidade. Na tabela 3 apresentam-se os 17 hospitais 

públicos, organizados pelos Centros de Administração correspondentes; são ainda apresentados 

os números de camas por unidade hospitalar. O número de camas por unidade hospitalar é a 

base de comparação de estudo. 
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Tabela 4 - Unidades hospitalares e número de camas correspondentes na área metropolitana de Lisboa. Fonte: INE 
(2016)1 e SUCH (2018)2. 

Centros de 
Administração Hospitais Número de Camas 

Centro Hospitalar Lisboa 

Central 

Hospital S. José 9002 

Hospital Santo António dos 

Capuchos 
5002 

Hospital Curry Cabral 9002 

Maternidade Alfredo Costa 1952 

Hospital Santa Marta 2552 

Hospital D. Estefânia 2202 

Centro Hospitalar Lisboa Norte 

Hospital Pulido Valente 

10761 

Hospital Santa Maria 

Centro Hospitalar Lisboa 

Ocidental 

Hospital São Francisco Xavier 

8131 Hospital Egas Moniz 

Hospital de Santa Cruz 

Independentes 

Instituto Português de 

Oncologia de Lisboa 
2731 

Instituto de Oftalmologia Dr. 

Gama Pinto 
1001 

Hospital de Cascais 2771 

Hospital Beatriz Ângelo 4241 

Hospital Fernando Fonseca 7721 

Hospital Júlio de Matos 1191 
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2. Metodologia 
 

Numa fase preliminar contactaram-se vários hospitais públicos da área metropolitana de Lisboa, 

nomeadamente, o Centro Hospitalar Lisboa Central, o Centro Hospital Lisboa Norte, por diversas 

vias, designadamente através da SUCH, e-mail, telefone e pessoalmente, de modo a obter 

informações acerca da produção de RH e de Equipamento de Proteção Descartável (EPI). Dos 

contatos realizados, pretendeu-se recolher dados relativos aos seguintes tópicos:  

 

• Quantidade de RH produzido de cada grupo;  

• Frequência de recolha dos RH;  

• Destino e tipo de tratamento dos RH recolhidos;  

• Quantidade de EPI utilizada anualmente;  

• Serviços nos quais os EPI são mais utilizados;  

• Custos de aquisição de EPI. 

 

Com o objetivo a obter a quantidade de EPI utilizado anualmente a nível nacional, foram 

contactadas diversas entidades, como a SUCH, o Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar Lisboa Central, o Conselho de Administração Centro Hospitalar Lisboa Norte a 

Direcção-Geral da Saúde, a Administração Central de Sistemas de Saúde, APA e Administração 

Regional de Saúde, não tendo sido, no entanto, possível obter o valor solicitado. 

Consequentemente, é realizada uma estimativa a partir dos dados recolhidos, tendo sido 

utilizado como ponto de referência o número de camas de cada unidade hospitalar. A estimativa 

baseou-se nos resultados de um estudo de Stanford, de 2013. A partir deste estudo é feita uma 

analogia entre o número de camas do hospital e o número de internamentos, regimes de 

ambulatório e pessoal espacializado a trabalhar em cada unidade hospitalar. De seguida é 

associado um consumo de EPI descartável, tendo como base mais uma vez os valores do estudo 

de Stanford (2013).  

 

Para este trabalho foi ainda necessário realizar uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de 

encontrar várias soluções já existentes no mercado ou em fase de estudo, relativamente à 

temática da gestão dos EPI descartáveis. Para o efeito, foram analisados artigos científicos, 

relatórios, estudos de mercado, legislação portuguesa e europeia, tendo-se ainda pesquisado 

casos de estudo e empresas relevantes, de modo a obter uma melhor perceção da viabilidade 

de determinadas alternativas. 
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2.1 Métodos Analíticos 
 

2.1.1 Determinação do Poder Calorífico Superior  
 

A determinação Poder Calorífico Superior (PCS) dos EPI descartáveis tem por objetivo 

determinar a viabilidade do seu encaminhamento para alternativas de valorização energética. 

Nesta técnica, uma porção de amostra de cada artigo com os contaminantes (por exemplo os 

elásticos) devidamente retirados é pesada e queimada numa bomba calorimétrica sob condições 

de alta pressão de oxigénio, promovendo assim a combustão completa. O método utilizado tem 

por base a especificação técnica CEN/TS 15400:2006 (figura 24). 

 

As amostras são preparadas seguindo uma determinada ordem processual; as amostras de EPI 

descartável são pesadas, cortadas em tiras e congeladas recorrendo a azoto líquido, o que 

facilita moagem, e finalmente são trituradas no moinho de lâminas. O equipamento usado em 

laboratório denomina-se de Retsch SM200. As amostras foram trituradas em três ciclos 

sequenciais com crivos de 10, 4 e 1 mm, com uma malha do tipo quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Após a preparação das amostras, procedeu-se à formação de pellets, recorrendo-se uma prensa 

manual. O pellet é pesado e, seguidamente é colocado no cadinho metálico da bomba 

calorimétrica, e posteriormente enrola-se um fio de algodão no filamento da bomba calorimétrica. 

O equipamento utilizado foi o LECO AC600 (figura 25). Após o fecho da bomba, pressuriza-se 

com O2 a 30 atm e o PCS é quantificado. Caso ocorra formação de resíduo após o ensaio de 

calorimetria, este é pesado posteriormente. 

 

 

Figura 24 – À esquerda observa-se um moinho de corte semelhante ao usado nos trabalhos práticos e à direita um 
exemplo de crivos com diferentes malhas do tipo quadrado. Fonte: Retsch (2018). 
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Figura 25 – Bomba calorimétrica, LECO AC600. Fonte: LECO, 2018. 

 

2.2  Determinação do teor de cinzas  
 

Após a queima dos pellets das amostras, os que apresentaram um resíduo seguiram para a 

análise do teor de cinzas. A amostra segue para a secagem das amostras em estufa a 105ºC, 

onde os pratos de porcelana são aquecidos numa mufla a 550ºC durante um tempo mínimo de 

60 minutos, sendo depois arrefecido numa placa de metal durante alguns minutos. Os pratos são 

posteriormente transferidos para o exsicador, no qual são arrefecidos até à temperatura 

ambiente. A mufla utlizada neste procedimento experimental foi a Nabertherm L3/S27. 

 

2.2.1 Formação de Cinzas – Rampa de Aquecimento  
 

Os cadinhos de prato com a amostra são pesados e colocados na mufla, com a rampa de 

aquecimento apresentada na Tabela 4.  

 

 

Tabela 5 - Rampa de aquecimento para a determinação do teor de cinzas em EPI. 

 

 

 

 

 

Temperatura (oC) Tempo (Minutos) 

0 - 250 50 

250±10 60 

250-550 60 

550±10oC 120 
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De seguida, os pratos são retirados e deixados a arrefecer num suporte metálico durante alguns 

minutos, sendo novamente transferidos para um exsicador até atingirem a temperatura ambiente. 

Os pratos com as cinzas são pesados, sendo novamente colocados dentro do exsicador e 

levados à mufla a 550ºC durante 30 minutos até se atingir uma massa constante.  

 

2.2.2 Determinação do teor de cinzas  
 

Para determinar o teor de cinzas em base seca , expresso pela fração mássica em percentagem 

(%m/m) é dada pela equação (1), onde !"#$%&+'()*$+ é a massa do prato mais as cinzas, em 

gramas, !"#$%&, !"#$%&+$!&+%#$ é a massa do prato com a amostra, em g e , (% -. h. ) é o 

teor de humidade em base húmida, expresso em percentagem por massa.  

 

 

(1) 

 

2.3  Modelação dos Sistemas de Gestão de Resíduos Hospitalares 
 

A modelação dos sistemas de gestão de resíduos hospitalares surge da necessidade de otimizar 

o sistema de resíduos para reduzir os encargos ambientais e os custos económicos, melhorando 

a aceitabilidade social. A metodologia serve para explicar como funciona o sistema e permitem 

obter uma melhor cooperação e comunicação entre os envolvidos no processo de tomada de 

decisão. A metodologia definida permite aos stakeholders tomar a melhor decisão, face às 

circunstâncias, assim como determinar o conjunto de ações mais aceitáveis. 

 

Considerando o ciclo de vida completo dos RH, desde a prevenção de resíduos até à disposição 

final, todo o ciclo faz parte do processo de tomada de decisão.  

 

Num hospital, todos os departamentos e unidades geram resíduos, no entanto a taxa geradora 

não é igual entre elas. É também importante saber que existe uma preferência por materiais 

reutilizáveis. Assim sendo, as equipas que gerem os RH precisam de tomar decisões 

estratégicas com base nos custos associados e nas opções existentes no mercado.  

 

Para este ponto recorreu-se à metodologia Strategic Waste Achievement Program (SWAP), cujo 

objetivo é projetar uma ferramenta estratégica que pode ser usada em entidades de média e 

larga escala, para o gestão de resíduos, de forma a satisfazer as necessidades e exigências de 

todas as partes envolvidas. Esta metodologia envolve quatro etapas, (1) o scoping do projeto, 

(2) realização de uma lista para possíveis ações de gestão de resíduos, (3) seleção das ações 
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de gestão de resíduos mais apropriadas, e por fim (4) a implementação das ações de gestão de 

resíduos acordadas. 

 

Para fazer a seleção das ações de gestão mais adequadas, recorreu-se ao Structured Systems 

Analysis Design Method (SSADM), uma metodologia utilizada pelo Reino Unido para o 

desenvolvimento de documentos governamentais relativos a sistemas de informação. Esta 

metodologia é disponibilizada a qualquer cidadão, sem qualquer custo associado. Como o 

resultado deste método é uma representação diagramática do sistema, pode ser usado como 

um documento de discussão entre todos os stakeholders. Na figura 26 apresentam-se os cinco 

símbolos considerados nos esquemas resultantes dos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

 

 
Figura 26 - Simbologia utilizada no mapeamento do fluxo de resíduos. 

 

Da leitura da figura 26, observa-se a entidade externa, que consiste numa fonte ou destino de 

um fluxo de dados que está fora da área de estudo. Já a caixa de processo demonstra uma 

transformação ou manipulação de fluxos de dados dentro do sistema; em segundo lugar, um 

local aparece à direita do identificador e descreve onde no sistema ocorre o processo ou quem 

realiza a transformação; deve ser ainda colocado um título descritivo no centro da caixa, 

preferencialmente uma frase simples e imperativa. O fluxo de dados mostra o fluxo de 

informações desde a origem até ao destino; as informações fluem sempre para ou de um 

processo e podem ser escritas, verbais ou eletrónicas. O banco de dados funciona como um 

armazenamento de dados para obter informações dentro do sistema. Por fim, o fluxo de recursos 

mostra o fluxo de qualquer material físico desde o ponto de origem até ao seu destino. No 

exercício realizado, assumiu-se que o fluxo de dados engloba todo o tipo de fluxos que ocorre 

numa unidade de prestação de cuidados de saúde.  
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Para a criação dos diagramas de fluxo seguiram-se determinadas regras que se aplicam 

principalmente aos fluxos de dados, processos e armazenamentos de dados. As regras são:  

 

• Os fluxos de dados e os fluxos de recursos são permitidos entre entidades e 

processos externos, no entanto, não são permitidos entre diferentes entidades 

externas, assim como entre entidades externas e armazenamentos de dados. 

• Os fluxos de dados e os fluxos de recursos são permitidos entre processos e 

entidades externas e entre processos e armazenamentos de dados. São igualmente 

válidos entre diferentes processos. Noutras palavras, os processos podem 

comunicar com todas as outras áreas do diagrama de processos de negócios. 

• Os fluxos de dados e os fluxos de recursos são permitidos entre armazenamentos 

de dados e processos. No entanto, os fluxos não são permitidos entre 

armazenamentos de dados e entidades externas ou entre um armazenamento de 

dados e outro. Na prática, isso significa que os stocks de dados não podem iniciar 

uma comunicação de informações, uma vez que exigem um processo para fazer 

isso (Woolridge A. et al, 2005). 

 

Por fim, para o projeto em estudo considera-se importante identificar o porquê e onde é que os 

RU e os RH do Grupo II e III produzidos nos hospitais estão a ser colocados. As principais 

técnicas utilizadas para realizar a investigação foram a observação dos locais visitados e as 

entrevistas. 

 

3. Processo de Reciclagem “Thermal Compaction Group” 
 

O equipamento Sterimelt, desenvolvido pela Thermal Compaction Group apresenta uma 

capacidade máxima de 2m3 e em fase de operação regista uma média de consumos de 5,5 kWh 

de eletricidade, podendo atingir uma potência máxima de 15kW. No decorrer do processo 

atingem-se temperaturas na ordem dos 280ºC, o que se traduz num produto final livre de 

contaminantes, com vantagens económicas consideráveis, uma vez que a gestão de RH 

perigosos apresenta custos mais elevados, comparativamente à gestão de RH não perigosos 

(Lucas, 2016). Este processo permite ainda a redução do volume de resíduo em 85%, 

compactando-o em blocos de fácil transporte 8. 

Dado que o produto final apresenta-se em forma de barras de PP, e não em forma grânulos, o 

valor destas barras não é tão elevado quando comparado com o preço dos pellets de PP. 

Contudo, esta técnica apresenta custos operacionais inferiores e as barras resultantes podem 

ser vendidas a preços que rondam os 200€/t. 

                                                             
8 http://www.tcg.ltd/our-products/the-sterimelt-machine.html 
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3.1 Análise Financeira 
 

O processo em análise baseia-se numa técnica simples e com reduzidos custos económicos. No 

entanto é necessário proceder-se a uma análise financeira de modo a avaliar a viabilidade da 

implementação do equipamento em questão. Nos trabalhos desenvolvidos por Lucas (2016) é 

realizada uma análise financeira na qual o presente trabalho se baseia, alterando e atualizando 

alguns parâmetros, dado o atual cenário. Na tabela 5 são apresentados os parâmetros referentes 

às características do equipamento e os custos de operação associados.  

 

Tabela 6- Parâmetros considerados para a análise da viabilidade de implementação de um equipamento de reciclagem 
de TNT produzido pela empresa Thermal Compaction Group. 

Parâmetros  Valores Unidades 
Nº de semanas/ ano4 51  

Nº dias/semana4  5  

Nº ciclos/dia4 10  

Nº blocos/ciclo4 3  

Massa/bloco de PP1 16 kg 

Valor de mercado dos blocos de PP2 200 €/t 

Salário mensal (1 funcionário; 8h/dia) 4 690 €/mês 

Consumo médio de energia elétrica2 5,5 kWh 

Duração do ciclo2 1,5 h 

Custo kWh1 0,17 €/kWh 

Taxa de recolha de RH 4 40 €/t 

Custo de Licenciamento 3 8 000 € 

Custo do equipamento2 56 866,60 € 

1Fonte: Lucas (2016). Valor médio; a massa de um bloco de PP está compreendida entre os 12 e 20kg;        

2 Valor gentilmente cedido pela empresa Thermal Compaction Group, atualizado à taxa de câmbio (1£ 

corresponde a 1,13733€); 3 Valor obtido no módulo do Licenciamento Único Ambiental, alojado no SILIAmb. 

4 Valores estimados para o exercício em questão, tendo em conta os valores praticados e os cenários reais 

do País. 

 

Com o cenário considerado, o equipamento processaria 122,4 t/ano de PP. Para o 

acompanhamento do processo é necessário um funcionário alocado a tarefas como a introdução 

dos materiais dos Grupos II e III compostos por PP no equipamento, manuseamento e posterior 

recolha dos blocos de PP formados, assim como o consumo energético necessário ao 

funcionamento do equipamento. Assim sendo, calcularam-se as despesas e ainda as receitas, 

provenientes da venda das barras de PP resultantes, considerando o valor de mercado cedido 

pela empresa Thermal Compaction Group, bem como a taxa de recolha de RH, ca. 40€/t, dado 

que se assume que o valor da taxa diminui, uma vez que o equipamento poderá ficar alojado nas 
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instalações dos respetivos hospitais, sendo portanto necessário adaptar os valores atualmente 

praticados (ca. 60€/t) a esta nova realidade. 

 

Neste exercício são considerados dois turnos diários, assim como se prevê que apenas 25% do 

tempo laboral deste funcionário seja dedicado às operações relacionadas com a técnica em 

análise. São ainda considerados os encargos sobre renumerações.  

 

Considerando a aquisição do equipamento recorrendo a um crédito, a uma taxa de juro de 4%, 

um tempo de vida útil de 10 anos e assumindo um mercado cujo crescimento é de 3% ao ano, 

dado que nos últimos 50 anos se verifica um crescimento no consumo de equipamentos de 

proteção descartáveis em meio hospitalar, calcularam-se os critérios de rentabilidade, de modo 

a determinar a viabilidade económica do projeto, conforme se pode observar na tabela 6. O 

crescimento previsto afeta igualmente os valores das despesas, visto que alguns dos parâmetros 

estão diretamente dependentes dos valores de produção. 

 

Tabela 7 - Critérios de rentabilidade calculados, para uma taxa de juro a 4%. 

Critério de Rentabilidade 
Taxa de Juro Unidades 

4% 

Valor Atual Líquido (VAL) 72 223 € 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 25,16 % 

Pay Back Time (PBT) 4  anos 

 

No Anexo III são disponibilizados dados mais detalhados que foram considerados na análise 

abordada, assim como uma análise mais detalhada dos Cash-Flows do projeto a 10 anos, 

considerando uma taxa de juro a 4%. 

 

3.2  Análise SWOT do processo de reciclagem de PP 
 

Para o projeto em análise avaliaram-se e identificaram-se as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças que a implementação do equipamento da Thermal Compaction 

Group. 
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Tabela 8 - Análise SWOT do projeto de reciclagem de PP, recorrendo ao equipamento da Thermal Compaction Group.. 

 

Fatores Internos 

Forças (+) Fraquezas (+) 

• Promoção da economia circular em Portugal. 

• Criação de novo modelo de negócio. 

• A tecnologia permite uma gestão inteligente que 

viabiliza a produção de lotes de MPS com 

diferentes graus de pureza e em função da 

qualidade do resíduo. 

• Projeto de média a grande dimensão. 

• Investimento no Sector Público. 

• Existência de casos de estudos de sucesso 

tecnológico, ambiental e económico. Elevadas 

quantidades de equipamentos de utilização única 

(descartáveis) constituídos por polipropileno. 

Redução da quantidade de resíduo de Grupo III. 

• Redução in situ da densidade dos resíduos. 

• Equipamento de fácil manuseamento. 

• Ciclos de tratamento de curta duração. 

• Tecnologia já testada extensivamente tanto em 

instalações próprias (Thermal Compaction Group) 

como em meio hospitalar. 

• Diminuição dos custos de tratamento dos 

resíduos, por remoção deste fluxo dos RH a tratar 

por incineração ou por desinfeção. 

• Está limitado ao material disponível nas 

unidades hospitalares. Presença de odores 

fortes. 

• Necessidade de prestar formação, 

sensibilização e informação aos 

profissionais de saúde. 

• Necessidade de demonstrar localmente à 

entidade licenciadora que o risco biológico é 

eliminado e que não à emissão de 

poluentes. 

• De acordo com o Despacho n.º 242/96 de 13 

de Agosto que contempla a classificação dos 

resíduos hospitalares e não revisto até hoje 

poderá condicionar a utilização do mesmo 

equipamento para resíduos de PP do grupo 

II e do grupo III exigindo mais investimento 

ou adequação da legislação a novas 

realidades. 

• Necessidade de desenvolvimento de um 

modelo de negócio inteligente capaz de 

distribuir racionalmente as unidades de 

produção de MPS de modo a não prejudicar 

a eficácia energética global da solução, 

i.e.,da unidade de produção do MPS ao 

utilizador. 

 

 

 

 

 



  
  70 
 

 

 

 

Tabela 9 – Continuação da análise SWAT do projeto de reciclagem de PP, recorrendo ao equipamento da Thermal 
Compaction Group.. 

 

Fatores Externos 

Oportunidades (+) Ameaças (+) 

• Criação de novo modelo de negócio. 

• Criação de novos postos de trabalhos. 

• Reintrodução na cadeia de valor de MPS com 

características técnicas para ser utilizada em 

produtos de alto valor acrescentado 

(Biomedicina). 

• Redução da pegada ecológica. 

• Parceiro internacional com tecnologia patenteada, 

sendo a primeira de seu tipo para aplicações de 

reciclagem em unidades de cuidados de saúde, o 

que constitui uma oportunidade para 

adequação/validação desta no cenário nacional. 

• O sucesso do projeto permitirá ao SUCH iniciar 

uma mudança de paradigma na gestão inteligente 

de RH visando não só a salvaguarda da saúde 

pública e a valorização energética mas sobretudo 

a valorização do material 

• Uma triagem deficitária na origem diminui a 

qualidade da matéria-prima secundária.  

•  Valor de mercado da MPS condicionado 

pela sua qualidade, disponibilidade e pela 

oferta e procura de PP.  

• Sector pouco desenvolvido/explorado.  

•  De acordo com o Despacho n.º 242/96 de 

13 de Agosto que contempla a classificação 

dos resíduos hospitalares e não revisto até 

hoje poderá condicionar a utilização do 

mesmo equipamento para resíduos de PP 

do grupo II e do grupo III exigindo mais 

investimento ou adequação da legislação a 

novas realidades. 

 

 
 

4. Resultados e Discussão 
 

4.1 Características físico-químicas dos Equipamentos de Proteção 
Individual Descartáveis  

 

De modo a determinar o seu conteúdo energético, foram testados 17 artigos de EPI descartáveis. 

Os EPI analisados foram gentilmente disponibilizados pelos hospitais que constituem o Centro 

Hospitalar Lisboa Central, cujos fornecedores diferem entre as diversas unidades hospitalares, 

havendo até mais que um fornecedor em cada hospital.  
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As amostras foram moídas em três ciclos sequenciais com crivos de 10, 4 e 1 mm, tendo sido 

seguidamente sujeitas a contacto com azoto liquido. Quando colocadas em contacto com azoto 

líquido, todas as amostras de EPI descartável endureceram, no entanto, o processo de moagem 

não é rápido o suficiente e o efeito do azoto líquido acaba por se perder rapidamente. De qualquer 

modo, foi possível moer todos os EPI descartáveis existentes.  

 

O PCS de cada uma das amostras foi determinado, verificando-se que após a combustão dos 

EPI das amostras 10 e 13, o cadinho do calorímetro apresentava uma massa residual, conforme 

se pode observar na figura 27. De modo a avaliar se se tratava de inqueimados ou de cinzas, 

realizou-se posteriormente uma análise ao teor de cinzas das quatro amostras. Os EPI das 

amostras 10 e 13 apresentaram um teor de cinzas entre os 30 e 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados detalhados dos vários ensaios realizados estão disponíveis nas tabelas seguintes 

do presente trabalho, onde se encontram publicados os resultados obtidos para o PCS. 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Fotografia dos cadinhos com os resíduos resultantes da combustão de duas amostras, correspondendo ao 
teste 1 e 2. 

Amostra 13 

Teste 1 

Massa de resíduo: 0,069g 
Masa do pettlet: 0,230g 

Amostra 13 

Teste 2 

Massa de resíduo: 0,153g 
Masa do pettlet: 0,490g 

 

Amostra 10 

Teste 1 

Massa de resíduo: 0,143g 
Massa do pellet: 0,390g 

 

Amostra 10 

Teste 2 

Massa de resíduo: 0,184g 
Massa do pellet: 0,500g  
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Tabela 10 - Descrição e caracterização das 17 amostras de EPI descartável. 

 

Tabela 11 - Descrição e caracterização do PCS, teor de cinzas e massa das 17 amostras de EPI descartável. 
 

1 O material da amostra não foi suficiente para dois testes. 

Amostragem Descrição 
Peso 

Amostra 
(g) 

Peso 
Contaminantes 

(g) 
1 Campo cirúrgico verde (com parte impermeável atrás) 37,13 0,00 

2 Máscara simples (duas unidades) 5,40 0,43 

3 Máscara bico de pato 4,33 1,90 

4 Máscara branca com respirador 3,52 4,20 

5 Pijama descartável (tamanho L) 90,43 1,63 

6 
Bata azul escura normal (com punhos, poucas costuras 

e finas) 
28,62 3,62 

7 
Bata azul clara (reforçada nos braços e peito a cor 

branca, com punhos, tamanho M, costuras a quente) 
86,41 7,32 

7.1 Reforço a branco 25,41 0,00 

8 Avental branco descartável 12,60 0,00 

9 Bata azul normal (tamanho L, com punhos) 89,25 9,66 

10 Pezinhos azuis (com elástico de borracha) 3,86 0,32 

11 
Máscara com viseira de plástico (com arame de 

alumínio) 
4,94 6,32 

12 Campo azul (estilo papel/plástico) 7,32 0,00 

13 Touca verde (com costuras) 2,00 0,39 

14 Biberon (embalagem e tampa) 18,55 0,00 

15 Bata azul clara normal (tamanho XL) 119,40 15,70 

16 
Bata azul clara (reforçada na barriga e nos braços com o 

colarinho roxo e com punhos, tamanho L) 
119,22 8,52 

17 Biberon (parte rosa) 4,75 0,00 

Amostra
gem Descrição 

Peso 
amostra 

(g) 

Peso Pellet 
(g) PCS (MJ/kg) 

Teste 

1 

Teste 

2 

Teste 

1 

Teste 

2 

1 
Campo cirúrgico verde (com parte 

impermeável atrás) 
37,13 0,44 0,36 46,13 46,36 

2 Máscara simples (duas unidades) 5,40 0,41 0,52 44,62 44,51 

3 Máscara bico de pato 4,33 0,36 0,43 46,83 47,04 

4 Máscara branca com respirador 3,52 0,37 0,53 48,91 45,31 

5 Pijama descartável (tamanho L) 90,43 0,36 0,40 46,43 46,52 

6 
Bata azul escura normal (com punhos, 

poucas costuras e finas) 
28,62 0,46 0,53 46,14 45,73 

7 

Bata azul clara (reforçada nos braços e peito 

a cor branca, com punhos, tamanho M, 

costuras a quente) 

86,41 0,30 0,48 46,30 46,88 

7,1 Reforço a branco 25,41 0,41 0,33 47,13 47,03 

8 Avental branco descartável 12,60 0,57 0,39 37,28 37,87 

9 Bata azul normal (tamanho L, com punhos) 89,25 0,39 0,31 47,69 47,80 

10 Pezinhos azuis (com elástico de borracha) 3,86 0,39 0,50 37,64 37,67 

11 
Máscara com viseira de plástico (com arame 

de alumínio) 
4,94 0,42 0,52 47,94 47,32 

12 Campo azul (estilo papel/plástico) 7,32 0,43 0,44 23,56 23,50 

13 Touca verde (com costuras) 2,00 0,23 0,49 31,04 31,12 

14 Biberon (embalagem e tampa) 18,55 0,43 0,53 50,50 47,16 

15 Bata azul clara normal (tamanho XL) 119,40 0,52 0,22 45,93 47,36 

16 

Bata azul clara (reforçada na barriga e nos 

braços com o colarinho roxo e com punhos, 

tamanho L) 

119,22 0,31 0,27 45,26 45,91 

17 Biberon (parte rosa) 4,75 0,61 ---1 46,72 ---1 
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Da interpretação dos resultados presentes nas tabelas 9 e 10 pode-se concluir que (1) o PCS 

dos EPI descartáveis das amostras 10 e 13 é mais reduzido devido ao facto de em ambos os 

ensaios as amostras apresentarem um elevado teor de cinzas (30 a 37%), que vitrificaram após 

a combustão, justificando a presença do resíduo sólido obtido. Assim, dependendo do tipo de 

EPI descartável, a sua fração residual poderá́ ser ou não significativa, havendo EPI descartável 

como a das amostras 10 e 13 que podem apresentar teor de cinzas elevados.  

 

Considerando apenas a fração ardida, é possível verificar que o PCS das várias amostras é muito 

semelhante, encontrando-se em valores compreendidos entre 44 e 48 MJ/kg. Verifica-se assim 

que o TNT presente nas batas tem um poder calorífico considerável, tal como era expectável, 

uma vez que os plásticos, e em particular o PP, possuem um elevado conteúdo energético.  

 

 

 

4.2  Gestão de Resíduos Hospitalares e Equipamentos de Proteção 
Individual nas diversas Unidades 

 

Segundo dados do INE referentes ao ano de 2016, foram realizados em Portugal cerca de 127 

629 internamentos nos hospitais públicos de acesso universal e hospitais em parceria público-

privada. Foram realizados em Lisboa (área metropolitana de Lisboa) cerca de 1 101 804 de 

atendimentos nos serviços de urgência destes hospitais. Relativamente às cirurgias (exceto 

pequenas cirurgias), em 2016 foram realizadas 172 764.  

 

De modo a compreender melhor como é realizada a gestão de RH antes dos mesmos serem 

recolhidos e transportados para os destinos adequados, foram realizadas visitas técnicas a todos 

os hospitais do Centro Hospitalar Lisboa Central, ao Centro Hospitalar Lisboa Norte e o Instituto 

Português de Oncologia de Lisboa. Foram ainda contactados via telefónica e por e-mail os 

restantes Hospitais pertencentes à área metropolitana de Lisboa. A escolha das unidades 

contactadas teve como fundamento a possível parceria com a SUCH para a criação do projeto 

piloto.  

 

Dado existirem na área metropolitana de Lisboa 35 hospitais, dos quais 17 são hospitais públicos 

e 18 privados (INE, 2016), foi necessário organizar a informação obtida e deduzida pelas várias 

unidades prestadoras de cuidados de saúde, considerando apenas os de gestão pública. De 

seguida são apresentadas tabelas resumo dos dados considerados no exercício.  
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Tabela 12 - Dados relativos ao hospital de Stanford (2013), que foram usados como modelo para os hospitais 
portugueses. 

 

 

Tabela 13 – Dados relativos aos hospitais públicos da área metropolitana de Lisboa. 

 

 

Os dados da tabela 11 foram a base de comparação para a obtenção de dados para o projeto 

em análise, uma vez que grande parte dos dados necessários não foram disponibilizados em 

qualquer tipo de contacto realizado. Usando como base o caso de Stanford (2013), foi então 

possível extrapolar e estimar os resultados que se observam na tabela 12. 

 

Após a tabela 12, foi possível obter, através de uma estimativa e recorrendo mais uma vez ao 

estudo de Stanford (2013), as potencias quantidades de EPI descartável constituído por PP que 

na prática é possível de ser reciclado a partir do equipamento da Thermal Compaction Group. 

Os dados para cada uma das unidades hospitalares consideradas encontram-se disponíveis nas 

tabelas de 13 a 19, cujos valores encontra-se entre os intervalos de valores publicados pelo INE. 

Stanford Hospital 
Nº de Camas Staff Internamentos Visitas em Ambulatório 

613 7 000 26 000 600 000 

Centro Hospitalar Lisboa Central Nº de Camas Staff Intername
ntos 

Visitas em 
Ambulatório 

1 Hospital de São José 900 10 277 38 173 880 914 

2 Hospital dos Capuchos 500 5 710 21 207 489 396 

3 Hospital Curry Cabral 900 10277 38 173 880 914 

4 Maternidade Alfredo da Costa 195 2 227 8 271 190 865 

5 Hospital de Santa Marta 255 2 912 10 816 249 592 

6 Hospital Dona Estefânia 220 2 512 9 331 215 334 

Centro Hospitalar Lisboa Norte 

1 076 6 542 45 638 1 053 181 7 Hospital Pulido Valente 

8 Hospital Santa Maria 

Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental 

813 1 689 34 483 795 759 9 Hospital São Francisco Xavier 

10 Hospital Egas Moniz 

11 Hospital de Santa Cruz  

Independentes  

12 Hospital de Cascais 277 575 11 749 271 126 

13 Hospital Beatriz Ângelo 424 881 17 984 415 008 

14 Hospital Fernando Fonseca 772 1604 32 744 755 628 

15 Hospital Júlio de Matos 119 247 5 047 116 476 

16 Instituto Português de Oncologia 273 567 11 579 267 210 

17 Instituto de Oftalmologia  100 100 4 241 97 879 
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Tabela 14 - Dados estimados e obtidos para o Hospital de São José. 

 

Tabela 15 - Dados estimados e obtidos para o Hospital dos Capuchos. 

 

Tabela 16 - Dados estimados e obtidos para o Hospital de Santa Marta. 

 

Hospital de São José – 900 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 19057 30597 16356 242662 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
32016 11098 9107 48532 100753 

Hospital dos Capuchos – 500 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 10587 16998 9086 134812 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
17787 6165 5059 26962 55974 

Hospital de Santa Marta – 255 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 10587 8669 4634 68754 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
17787 3144 2580 13751 37262 
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Tabela 17 - Dados estimados e obtidos para o Hospital Curry Cabral. 

 

Tabela 18 - Dados estimados e obtidos para o Hospital de Dona Estefânia. 

 

Tabela 19 - Dados estimados e obtidos para o Centro Hospitalar Lisboa Norte. 

  

Hospital Curry Cabral– 900 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 19057 30597 16356 242662 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
32016 11098 9107 48532 100753 

Hospital Dona Estefânia – 220 Camas  

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 4658 4658 4658 4658 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
9317 1690 2594 932 14532 

Centro Hospitalar Lisboa Norte – 1076 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 22784 36580 19554 290116 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
38277 13268 10888 58023 120456 
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Tabela 20 - Dados estimados e obtidos para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. 

 

 

 

4.3 Modelação dos Sistemas de Gestão de Resíduos Hospitalares 
 

Da modelação e mapeamento do fluxo de resíduos foi possível observar-se que muitos dos 

erros cometidos passam pela débil triagem que atualmente se pratica nos hospitais públicos 

portugueses. Este fato pode ser justificável pela fraca formação dentro deste âmbito que é 

dada aos profissionais de saúde, principalmente aos mais bem posicionados na hierarquia 

profissional. A falta de médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica pode também ser 

uma adversidade para uma correta triagem, uma vez que a carga laboral cresce por cada 

individuo, o que retira disponibilidade e atenção para tarefas como a triagem dos RH.  

 

Das visitas às unidades prestadoras de cuidados de saúde, verificou-se também que os 

utentes têm uma dificuldade considerável na triagem, colocando diversas vezes mal o RH 

no contentor adequado ao resíduo em questão.  

 

De seguida são apresentados os fluxos de resíduos identificados nos hospitais pertencentes 

ao grupo hospitalar Lisboa Central. Entre os esquemas diferem os departamentos em 

análise, nomeadamente, o bloco operatório, unidades de internamento e centro de 

imagiologia.  

 

 

 

 

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – 813 Camas 

Divisão de resíduos 

departamentais 

Bloco 

Operatório 

Centro de 

Cirurgia 

Ambulatória 

Laboratório de 

Angiografia por 

Cateterismo 

Centro de 

Imagiologia 

Total 

  

  

  

  

Unidade de 

produtividade 
Caso Clinico/Ano Exames/ano 

Nº total de Casos 17215 30597 14775 219205 

Média de plásticos 

recicláveis (por 

utente - kg) 

3,36 0,93 0,96 0,2 

Média de plásticos 

recicláveis- PP (por 

utente - kg) 

2 0,3627 0,5568 0,2 

Total de PP 

Reciclado kg/ano 
28921 10025 8226 53842 91013 
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Figura 28 – Fluxo de resíduos hospitalares para as unidades de internamento. 
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Figura 29 - Fluxo de resíduos hospitalares para os centros de imagiologia e consultas externas. 
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Figura 30 - Fluxo de resíduos hospitalares para os blocos operatório. 
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4.4 Análise Financeira do processo de reciclagem de PP 

Com a análise dos valores obtidos, verifica-se que o projeto é viável, dado que apresenta valores 

de TIR e VAL elevados. O valor do Pay-Back time assegura a viabilidade do projeto, uma vez 

que são apenas precisos 4 anos para recuperar o capital investido.  

Uma das possibilidades para a colocação em prática deste projeto, seria a aquisição de uma ou 

mais unidades deste equipamento por parte das OGRH para o processo de tratamento e 

reciclagem de equipamento de proteção descartável composto por PP, constituintes de materiais 

dos Grupos II e III.  

Tendo em consideração que atualmente as unidades de saúde pagam pela recolha e tratamento 

dos RH de todos os grupos, a implementação deste equipamento nas instalações das próprias 

unidades de saúde poderia tornar-se também uma mais-valia, uma vez que para além da 

poupança nos valores a pagar por tratamento às OGRH, as unidades de saúde poderiam realizar 

dinheiro a partir de reciclagem de um resíduo, que até à data não sofre qualquer processo de 

reutilização e reciclagem, mas sim apenas de valorização energética. No entanto, este cenário 

apresenta algumas adversidades, como a ausência de conhecimento por parte dos gestores 

hospitalares para a venda das barras de PP; seria também necessário adaptar a legislação 

existente a este cenário e às suas exigências, regulando o mercado e responsabilizando os 

demais intervenientes quer a nível ambiental, como social, tendo paralelemente em conta que 

as unidades de saúde não passariam a atuar como o OGRH para todos os seus RH. Por fim, 

uma outra adversidade poderá ser a concorrência direta com as atuais empresas públicas e 

privadas de gestão de RH.  

Tendo em conta os dois cenários descritos, outra das possibilidades poderia ser um acordo entre 

os OGRH e as unidades prestadoras de cuidados de saúde para a instalação do equipamento 

da Thermal Compaction Group nas instalações das unidades de saúde com maior produção de 

descartáveis dos Grupos II e III constituídos por PP. Entre as duas entidades seria realizado um 

acordo, onde estariam presentes as responsabilidades e direitos de cada uma das partes, 

diminuindo os custos de gestão de RH das unidades de saúde e conferindo outras fontes de 

rendimento aos OGRH.  
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IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

1. Conclusões 
 

Com os trabalhos desenvolvidos laboratorialmente, foi possível verificar que praticamente todos 

os EPI descartáveis gentilmente cedidos pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde 

apresentam valores de PCS elevados, correspondentes ao polímero do PP. Este fato indica que 

a sua composição é maioritariamente de PP. Deve referir-se ainda que independentemente do 

fabricante, o material é uniforme na sua constituição, o que não impõe objeções à reciclagem 

dos EPI descartáveis, segundo a metodologia da Thermal Compaction Group. 

 

Deve-se sublinhar que a obtenção de dados para o desenvolvimento dos trabalhos apresentados 

foi francamente difícil e só foi possível de duas formas, através do contacto direto com os mais 

variados profissionais de saúde, e a partir de dados recolhidos em plataformas, como o INE, 

juntamente com estudo internacionais já realizados, que permitiram fazer suposições. A juntar-

se a esta lacuna, regista-se ainda uma ausência de estudos científicos dentro do âmbito de 

reciclagem de EPI de TNT em meio hospitalar.  

 

No entanto esta técnica apresenta baixos custos operacionais, podendo o equipamento ser 

instalado nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, reduzindo até os custos de transporte 

associados aos RH. Da análise financeira realizada, onde considerou-se um cenário real, ou 

seja, consideram-se os gastos com segurança social, um crescimento de mercado de 3% ao ano 

e um decréscimo de 20% do valor da taxa de tratamento de RH, face ao valor atualmente 

praticado.  

 

Relativamente ao projeto, é de notar que a praticabilidade do mesmo é elevada, assim como a 

pertinência. Caso alguma entidade esteja disposta a colocar este projeto em causa, os valores 

financeiros iniciais não ultrapassam os 100 000€ e tem um retorno financeiro no prazo de 4 anos. 

Esta solução permitirá ainda assim resolver um problema português, visto que atualmente todos 

os RH provenientes dos hospitais portugueses seguem para aterro sanitário ou incineração com 

valorização energética, com custos de recolha e tratamento bastante elevados, o que se traduz 

numa elevada carga financeira para as unidades prestadoras de cuidados de saúde, cujos 

investimentos e verbas têm que ser bem geridas e direcionadas.  

 

É também de notar que os valores de produção anuais estimados para as diversas unidades 

hospitalares demonstram que existe resíduo suficiente para atingir os valores de eficiência 

máxima do equipamento, e em algumas unidades justificar-se-á a colocação de um equipamento 

por hospital, dado os elevados valores de consumo de EPI descartáveis compostos por PP que 

apresentam. São exemplo disso os hospitais de Santa Maria, São José e Curry Cabral.  
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Por fim, com o mapeamento do fluxo de resíduos foi possível compreender que atualmente os 

RH são mal triados. No entanto, para este cenário melhorar, é imprescindível investir na 

formação e sensibilização dos profissionais de saúde e os demais utentes. 

 

Ainda dentro dos materiais utilizados, alguns equipamentos descartáveis têm um design de 

produtos que não se coaduna com as especificidades que lhes são atribuídas para o seu fim de 

vida, por exemplo, alguns equipamentos são constituídos por materiais que conferem um peso 

considerável, o que interfere nos valores cobrados pelo tratamento destes mesmo RH, visto que 

o valor é cobrado por kg de resíduo. Assim sendo, este tipo de artigos deveriam ser revistos, 

assim como os seus constituintes e design. A solução poderá também passar por rever a 

legislação e criar uma exceção que permita orçamentar estes artigos de forma diferente, 

considerando por exemplo, o volume que ocupam.  

 

2. Trabalhos Futuros 
 

Com o decorrer dos trabalhos desenvolvidos verificaram-se algumas lacunas no que diz respeito 

a informação e estudos desenvolvidos no âmbito da gestão de RH, com enfoque nos EPI 

descartáveis composto por PP. Uma das sugestões passa pela criação de uma base de dados 

governamental, com informações referentes aos consumos de EPI descartáveis, assim como o 

destino final que lhes é atribuído (reciclagem, incineração, aterro sanitário, ou outros). 

 

Seria igualmente interessante realizar uma análise do ciclo vida aos contentores de cartão para 

a recolha de RH, e posteriormente compará-lo à análise do ciclo de vida dos contentores 

reutilizáveis, a fim de propor a melhor decisão, com base na mesma análise. 

 

Ainda dentro do âmbito da análise de ciclo de vida (LCA), poderá ser essencial realizar uma 

análise aos EPI descartáveis resultantes de material reciclado e compará-lo ao LCA do EPI sem 

considerar reciclagem, assim como ao LCA do equipamento de proteção reutilizável, como as 

batas em tecido. Destas comparações dever-se-á retirar as devidas conclusões, quando à 

viabilidade financeira, ambiental e comportamento do material ao longo do tempo. 

 

Relativamente ao projeto em concreto, sugere-se a revisão do quadro legislativo, a fim de 

perceber se a atual legislação portuguesa encontra-se preparada para regulamentar e licenciar 

um equipamento de reciclagem de TNT instalada nas unidades de prestação de cuidados de 

saúde. Nesta análise, para além dos valores de licenciamento e os documentos necessários para 

o processo, seria também interessante averiguar o tempo que o processo de licenciamento 

levaria, a fim de perceber se a realidade se coaduna com as necessidades reais dos produtores 

e OGRH nacionais.  
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Ainda dentro do projeto apresentado, caso haja interesse na implementação deste sistema, será 

necessário perceber qual o acordo entre as unidades hospitalares e os OGRH mais proveitoso 

e benéfico para ambas partes.  
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ANEXO I - Resíduos da prestação de cuidados de 
saúde a seres humanos, animais ou investigação 
relacionada  
(exceto resíduos de cozinha e restauração não provenientes diretamente da prestação de 

cuidados de saúde) 

 

Tabela A 1 - Códigos LER referentes aos resíduos hospitalares. 

Código LER Descrição 

18 01 
Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção 

de doença em seres humanos:  

18 01 01 

18 01 02 

Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 01 03). 

Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue 

conservado (exceto 18 01 03).  

 

18 01 03 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos 

específicos tendo em vista a prevenção de infeções.  

 

18 01 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a 

requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infeções (por 

exemplo, pensos, compressas, ligaduras, gessos, roupas, 

vestuário descartável, fraldas).  

 

18 01 06 

Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias 

perigosas.  

 

18 01 07 
Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06. 

 

18 01 08 
Medicamentos citotóxicos e citostáticos. 

 

18 01 09 
Medicamentos não abrangidos em 18 01 08. 

 

18 01 10 
Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários. 
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ANEXO II – Diplomas legais orientadores na elaboração 
dos PERHs 

 
Tabela A 2 - Diplomas legais que nortearam a elaboração do PERH 1999-2005 e que se mantêm em vigor no PERH 

2011-2016. 

Despacho n.º 242/96, publicado a 13 de 

Agosto 

Estabelece as normas de gestão dos RH no que 

concerne à recolha, acondicionamento e 

armazenamento dos mesmos. Este mesmo 

despacho estabelece as responsabilidades dos 

órgãos de gestão de cada unidade de saúde e a 

classificação dos RH em quatro grupos. 

 

O ponto 1 deste despacho refere que os resíduos 

hospitalares são objeto de tratamento 

apropriado, diferenciado consoante o grupo a 

que pertencem, evidenciando no ponto 9.3 que o 

órgão de gestão de cada unidade de saúde 

deverá recorrer a entidades devidamente 

licenciadas quando não dispuserem de 

capacidade de tratamento dos seus resíduos. 

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 resíduos 

hospitalares perigosos, bem como o regime de 

autorização da realização de operações de 

gestão de resíduos hospitalares por entidades 

responsáveis pela exploração das referidas 

unidades ou equipamentos. 

Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio 

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de 

resíduos hospitalares no território nacional. No 

número 2 desta portaria são definidas as 

entidades que podem realizar o transporte 

rodoviário de resíduos. Os resíduos abrangidos 

pelos critérios de classificação de mercadorias 

perigosas, deve cumprir o estipulado no decreto- 

Lei no 41-A/2010, de 29 de Abril já́ que este 

decreto regula o transporte terrestre e ferroviário 

de mercadorias perigosas. 

Portaria n. º 209/2004, de 3 de Março Aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER). 
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Alterações no quadro legal aplicável aos RH, ocorridas entre 2005 e 2010 

Decreto-Lei n. º 85/2005, de 28 de Abril 

Rege o funcionamento e instalação de unidades 

ou equipamentos de co- incineração e 

incineração de resíduos, transpondo para a 

ordem jurídica interna a diretiva 2000/76/CE, do 

parlamento Europeu e do Concelho, de 4 de 

Dezembro. 

Portaria n. º 1408/2006, de 18 de Dezembro 

(alterada pela Portaria n. º 320/2007, de 27 de 

março, e pela Portaria n. º 249-B/2008, de 31 

de março) 

Aprova o Regulamento de funcionamento do 

SIRER, este sistema permitiu o registo eletrónico 

de produtores, operadores e operações de 

gestão de RH. 

Portaria n. º 1023/2006, de 20 de Setembro 

Define os elementos que devem acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização 

e eliminação de resíduos. 

Portaria n. º 50/2007, de 9 de Janeiro 

Aprova o modelo de alvará́ de licença para 

realização de operações de gestão de resíduos. 
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ANEXO III – Análise Financeira do Projeto (FINICIA) 
 

 
Figura A 1 - Resultados do Finicia referentes às vendas e prestação de serviços 

 

 
Figura A 2 - Pressupostos gerais do FINICIA. 
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Figura A 3 - Gastos com colaboradores e respetivas distribuições. 
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Figura A 4 - Demonstração do cenário recorrendo a financiamento. 

Figura A 5 - Demonstração do ponto crítico operacional previsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A 6 - Demonstração dos resultados previsionais. 
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Figura A 9 - Demonstração da evolução dos indicadores financeiros. 

 
Figura A 7 - Demonstração dos resultados do cash flows. 

 

 
Figura A 8 - Plano de financiamento considerado no FINICIA. 
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Figura A 10 - Resultados da avaliação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Figura A 11 - Resultados da candidatura do projeto. 

ANEXO IV – Candidatura ao Fundo Ambiental para a implementação do Projeto 
O Fundo Ambiental destina-se ao programa “Apoiar a transição para uma economia circular” 
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Figura A 12 - Continuação da resposta dada à candidatura do projeto apresentado. 
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ANEXO V – Relatório de Análise Farmacêutica da 
Thermal Compaction Group  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento gentilmente cedido pela Thermal Compaction Group, relativo à análise farmacêutica 
do produto resultante da operação do Sterimelt. Este relatório demostra que os produtos 
resultantes estão desprovidos de qualquer contaminante ou agente patogénico.  

[CONSULTAR PÁGINAS SEGUINTES] 
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ANEXO VI – Teste de Emissões Geradas a partir da 
Degradação Térmica do Polipropileno  

 

 

 

 

 

 

 
Documento gentilmente cedido pela Thermal Compaction Group, relativo ao teste de emissões 
resultantes da degradação térmica do PP, dando origem às barras de PP, produto resultante da 
operação do Sterimelt.  

[CONSULTAR PÁGINAS SEGUINTES] 

 
 

 


