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Abstract 

Risk management in medical waste represents extra care since many health professionals are in 

contact with this type of waste. Medical waste can induce infections in result of handling 

accidents, or when they are treated with neglect. It is the responsibility of the producing entities to 

establish a waste management plan and prevention, and to train and equip their staff against the 

risks that this waste represents.  

 

This research is based on a case study in the island of Pico, covering entities such as health 

centers, medical clinics, pharmacies, veterinary clinics, nursing homes and physical therapy 

clinics. The data collection is done through interviews and surveys to healthcare professionals in 

order to investigate the life cycle of waste its risk. 

 

The purposes of this research are to identify risks and gaps in the processes of medical waste 

management, created in human and animal healthcare in the island of Pico, and investigate 

current practices regarding training in this area, proposing improvements in the process. 

 

This research concludes that, although there are already some procedures implemented, there 

are still many risks that can be minimized. It was also concluded that these risks are mainly 

associated with the lack of training and awareness of health professionals. Identified the risks and 

propose viable solutions for the gaps found. 
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Resumo 

 

A gestão de risco em Resíduos Hospitalares (RH) suscita cuidados especiais uma vez que 

muitos profissionais de saúde estão em contacto directo com este tipo de resíduos. Os RH 

podem provocar infecções quando ocorrem acidentes no manuseamento, ou quando são 

tratados com negligência. É da competência das entidades produtoras de resíduos estabelecer 

um plano de gestão e prevenção, formar e equipar os seus colaboradores contra os riscos 

inerentes a estes resíduos. 

Esta investigação assenta no caso de estudo da Ilha do Pico, sendo abrangidas entidades como 

centros de saúde, clínicas médicas, farmácias, clínicas veterinárias, lares de idosos e clínicas de 

fisioterapia. A recolha de dados é feita através de entrevistas e questionários aos profissionais de 

saúde, de forma a investigar o ciclo de vida dos resíduos e o risco presente neste processo.   

Os objectivos desta investigação passam por identificar os riscos e lacunas existentes nos 

processos de gestão de RH, criados no âmbito da prestação de cuidados de saúde em seres 

humanos e animais na Ilha do Pico, e investigar as práticas actuais relativas à formação nesta 

área, propondo melhorias neste processo.  

Com este estudo concluiu-se que apesar de já existirem algumas medidas implementadas, 

existem ainda muitos riscos que podem ser minimizados. Concluiu-se também que estes riscos 

estão associados principalmente à falta de formação e sensibilização dos profissionais de saúde. 

Identificados os riscos, propõe-se soluções viáveis para as lacunas encontradas. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

A gestão de Resíduos Hospitalares (RH) é um processo importante que deve ser tratado com 

cuidado, pois exige conhecimento e regulamentos específicos, e deve ser realizado por técnicos 

com formação adequada nesta área (Arshad et al, 2011), uma vez que podem surgir graves 

problemas de saúde às pessoas expostas directa ou indirectamente a RH (Alagoz & Kocasoy, 

2008; Shinee et al, 2008). Resíduos provenientes de cuidados de saúde podem possuir 

propriedades cancerígenas, sendo também frequentemente associados a doenças do sistema 

respiratório, sistema nervoso central e do sistema reprodutivo (Rushton, 2003).  

 

Devido à exposição constante, os profissionais de saúde estão em risco de contrair doenças 

infecciosas pelo contacto com agulhas e outros dispositivos cortantes durante o exercício das 

suas funções (Alagoz & Kocasoy, 2008). Os RH podem representar riscos elevados não só para 

aqueles que lidam com estes, mas também à comunidade, se forem depositados em áreas de 

controlo inadequado e de fácil acesso ao público em geral, especialmente crianças (WHO, 2010c). 

Portanto, a gestão de RH deve possuir um plano abrangente, incluindo todos os aspectos de 

produção, triagem, recolha, armazenamento, transporte, tratamento e destino final (Cheng et al, 

2009). O plano de gestão deve resultar de legislação nacional e deve alocar recursos financeiros, 

oferecer suporte técnico e treinar profissionais de saúde para as melhores práticas de gestão 

disponíveis (Mohamed Soliman & Ibrahim Ahmed, 2007). 

 

De uma forma geral, os RH incluem todos os tipos de resíduos gerados a partir de actividades 

médicas humanas e veterinárias (público ou privado) e abrange o diagnóstico, a prevenção, 

tratamentos e cuidados paliativos, investigação e actividades de laboratório (Abah & Ohimain, 

2011). Os resíduos perigosos incluem resíduos infecciosos, resíduos patológicos, resíduos 

farmacêuticos, resíduos químicos, resíduos biológicos, resíduos com alto teor em metais pesados, 

embalagens pressurizadas e resíduos radioactivos. O manuseio inadequado de resíduos pode 

levar à poluição ambiental, como por exemplo água, ar, solo, resultar em odores desagradáveis, 

promover o crescimento e a multiplicação de insectos, roedores e vermes, e pode levar à 

transmissão de doenças como a febre tifóide, cólera, vírus da imunodeficiência humana (VIH), e 

hepatite (B e C) (Pruss et al, 1999). 

 

Globalmente, a gestão de RH atraiu a atenção pública das comunidades na última década. Os 

estudos mostraram que estes resíduos estão entre os mais problemáticos para as autoridades de 

gestão de resíduos sólidos urbanos nos países em desenvolvimento (Geng et al, 2013), apesar 

dos RH representarem uma fracção relativamente pequena do total de resíduos gerados. Vários 

estudos têm-se centrado sobre a gestão de RH em países como o Reino Unido (Tudor et al, 

2007), Jordânia (Fayez et al, 2008), China (Yong et al, 2009), Turquia (Birpýnar, 2009), Mongólia 

(Shinee, 2008), Egipto (Soliman, 2007) e Coreia (Jang, 2006). 
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Em muitos países desenvolvidos, as regras e regulamentos específicos foram implementados 

para sistemas de gestão de RH e, portanto, estes sistemas são mais eficazes do que aqueles nos 

países em desenvolvimento. Por exemplo a Turquia, tal como a maioria dos países em 

desenvolvimento económico, não tem enfatizado o tratamento adequado e descarte de resíduos 

de saúde (Akbolat et al, 2011). Em 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou World 

Health Organization (WHO) estimou que a injecção com seringas contaminadas causou 21 

milhões de infecções por hepatite B, 2 milhões de infecções por hepatite C e 260 mil infecções por 

VIH (Shinee et al, 2008). Estas seringas são provenientes de RH, ou seja, pela reutilização de 

material hospitalar sem tratamento apropriado, como a esterilização.   

 

O interesse público no manuseamento e tratamento de RH começou nos Estados Unidos em 1987 

(Massrouje, 2000). Na Cisjordânia - território palestino, o resíduo hospitalar é considerado parte de 

resíduos perigosos, de acordo com um projecto de lei ambiental emitido pelo Conselho Legislativo 

Palestino em 1999 (Massrouje, 2000). Focada na saúde pública e segurança ambiental, a OMS dá 

importância ao controlo e gestão de RH, escolhendo métodos adequados que retratem as 

condições locais de cada país (WHO, 2010c). 

 

Os problemas de gestão de RH têm sido discutidos em muitos estudos. Os principais problemas 

estão relacionados com a falta de normas legais para a separação médica de resíduos sólidos e 

falta de formação educacional de gestão de RH em instituições de saúde (Trifkovic et al, 2011). 

 

A corrente investigação fundamentou-se numa recolha bibliográfica focada no caso de estudo da 

Ilha do Pico. Assim, quantificam-se e caracterizam-se os riscos associados à produção e gestão 

destes resíduos relativamente a Centros de Saúde, Clínicas Médicas, Clínicas Dentárias, Lares de 

Idosos, Clínicas Veterinárias e Farmácias, através de entrevistas e questionários aos profissionais 

de saúde, de forma a analisar o ciclo de vida e o risco presente ao longo de todo este ciclo de 

vida. A Matriz de Risco da Gestão dos Resíduos Hospitalares sintetiza o conjunto de riscos 

associados ao ciclo de vida dos RH. 

 

De uma forma sucinta, os objectivos do presente estudo passaram por identificar e propor 

medidas de gestão dos riscos inerentes ao ciclo de vida de RH resultantes da prestação de 

cuidados de saúde em seres humanos e animais na Ilha do Pico – Açores, com as seguintes 

fases: 

 Caracterizar e quantificar os resíduos gerados na Ilha do Pico; 

 Investigar as práticas actuais relativas à formação e gestão de resíduos hospitalares e 

comparar com melhores práticas; 

 Identificar as fraquezas que afectam a eficiência dos procedimentos de gestão de resíduos; 

 Apresentar soluções viáveis para os problemas encontrados. 
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Para a realização e cumprimento de todas as tarefas de modo a atingir todos os objectivos, a 

dissertação de mestrado encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1. Introdução: Neste capítulo é mencionado o enquadramento e objectivo deste 

projecto, descrevendo qual o motivo da sua realização, qual a sua finalidade e qual a estrutura 

organizacional de toda a dissertação. 

Capítulo 2. Gestão de Risco: Destina-se à revisão da literatura existente na matéria abordando 

conceitos úteis na gestão de Risco, como a matriz de risco, que ajudam na planificação e na 

realização da corrente investigação.  

Capítulo 3. Resíduos Hospitalares: Neste capítulo são apresentadas as definições de RH, assim 

como a distinção de tipos de resíduos nos diferentes grupos. É ainda definido e explicado o ciclo 

de vida dos Resíduos, desde a sua produção até ao tratamento final. Expõe-se o enquadramento 

legal sob o qual é feita a gestão destes resíduos e faz-se referência também ao risco ambiental e 

ao tipo de risco para a saúde.   

Capítulo 4. Metodologia: Neste capítulo explica-se os métodos utilizados para a recolha de 

dados, sendo estes questionários, registos fotográficos e entrevistas. Faz-se ainda referência à 

utilização do software de tratamento de dados estatísticos, SPSS. 

Capitulo 5. Gestão de Risco em Resíduos Hospitalares – Ilha do Pico: Nesta fase é 

caracterizada a amostra em estudo e são analisadas as matrizes de risco elementares e globais 

associadas aos RH. Após a apresentação dos resultados procede-se à interpretação e discussão, 

sendo este tópico de grande importância. 

Capítulo 6. Conclusão: O capítulo final desta dissertação é constituído por todas as ideias 

essenciais retidas e alcançadas por este projecto bem como pela apresentação de uma pequena 

previsão do trabalho a desenvolver no futuro. 
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Capítulo 2 – Gestão do Risco 

 

2.1 Risco, Perigo e Incerteza 

 

A análise de perigos é um processo de recolha e avaliação da informação sobre os perigos e as 

situações que resultam da sua ocorrência. Um perigo pode ser qualquer coisa potencialmente 

causadora de danos — materiais, equipamentos, métodos ou práticas de trabalho. Por outro lado, 

um risco é a possibilidade, elevada ou reduzida, de alguém sofrer danos provocados pelo perigo. 

 

A avaliação de riscos é um processo que mede os riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores decorrentes de perigos no local de trabalho. É uma análise sistemática de todos os 

aspectos relacionados com o trabalho, que identifica: 

 Aquilo que é susceptível de causar lesões ou danos; 

 A possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for o caso; 

 As medidas de prevenção ou protecção que existem, ou deveriam existir, para controlarem os 

riscos. 

 

De acordo com Florence e Calil (2005), quer o ‘risco’ quer o ‘perigo’ são palavras usadas para 

definir algo que pode provocar dano. Portanto, há muitas vezes confusão entre estes dois 

conceitos. No entanto, perigo pode ser definido como uma fonte potencial de dano, enquanto que 

o risco é um valor estimado, que considera a probabilidade de dano e da gravidade dos danos. 

 

Em geral, o risco é estimado através da combinação de três elementos: o cenário, a probabilidade 

de ocorrência do evento e as consequências associadas. Desta forma, o risco depende da 

probabilidade e das suas consequências. 

 

Define-se gestão de risco como um conjunto de princípios e técnicas, métodos e procedimentos 

que habilitam as empresas a identificar os perigos e riscos a que a sua actividade está exposta e, 

ao mesmo tempo, sugerir um processo mais correcto de os assumir e minimizar: Este conjunto de 

métodos e técnicas vai da identificação e avaliação, à prevenção e à gestão do seu financiamento. 

 

O risco de um profissional de saúde contrair doenças relacionadas com o trabalho é cerca de 1,5 

vezes superior do que o risco dos restantes trabalhadores. A necessidade de prevenir os riscos 

profissionais associados ao manuseamento de equipamentos perigosos, à exposição a agentes 

infecciosos, a factores de natureza física, entre outros, é a razão determinante para que sejam 
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desenvolvidos todos os esforços com vista a garantir ambientes mais seguros nos 

estabelecimentos de saúde e assegurar que o trabalho possa ser desenvolvido em condições 

mais saudáveis e mais seguras (Tavares, 2010). 

De acordo com Lemos e Florentino, 2011), o primeiro passo a desenvolver é a identificação dos 

riscos seguido da avaliação do seu impacto e da alocação desse risco ao parceiro que tem mais 

capacidade (ou poder) para o gerir.  

 

 

2.2 Gestão de Risco 

De acordo com a norma Australiana e Neo-Zelandesa AS/NZS 4360:2004, a necessidade de 

gestão do risco aplica-se a todas as organizações e trabalhadores, bem como a todas as funções 

e actividades dentro da organização. Esta necessidade deve ser reconhecida por todas as partes 

interessadas como tendo uma importância fundamental. 

“A alternativa à gestão do risco é a gestão arriscada, ou fazer decisões imprudentes ou não 

baseadas numa cuidadosa análise dos factos. Gerindo de forma arriscada dificilmente se 

asseguram os resultados desejados” (AS/NZS 4360:2004). 

De acordo com Lemos et al (2001), a gestão de risco é uma abordagem sistemática para lidar com 

o risco, apoiada pelas informações recolhidas na análise de risco. Lemos e Florentino, (2011) 

defendem que a gestão do risco estabelece um quadro adequado, estabelece metas e objectivos, 

informa os decisores e identifica, selecciona e implementa as medidas apropriadas para mitigar ou 

controlar os riscos. A gestão de riscos é um processo interdisciplinar, onde todos os interessados 

(ou seus representantes) deverão estar envolvidos, incluindo os utilizadores finais do bem/serviço. 

De acordo com Lemos et al (2001), o processo de gestão do risco engloba um conjunto de 

políticas, procedimentos e práticas que a organização adopta de forma a manter os níveis de risco 

dentro de limites considerados aceitáveis. Assim, na definição do processo de gestão do risco, e 

como tem sido referenciado anteriormente, seleccionou-se uma fonte como referência principal, a 

norma Australiana e Neo-Zelandesa AS/NZS 4360:2004. Sendo esta uma norma mundialmente 

bastante divulgada e utilizada como referência por muitas organizações, elegeu-se esta para o 

processo de gestão do risco, como é possível conferir na figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Processo de Gestão (Fonte AS/NZS 4360:2004) 

De seguida apresenta-se uma breve caracterização das fases de Gestão do Risco demonstradas 

na figura 2.1. 

 

2.2.1 Definição do Âmbito 

Para definir o âmbito de risco primeiramente é necessário esclarecer quais os objectivos da 

entidade ou organização, enquadrados pelo ambiente interno e externo em que o risco ocorre.  

A análise do ambiente externo contempla a análise de macro ambiente, sendo contemplados os 
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factores político-legais, factores económicos, factores sociais e demográficos, tecnológicos e 

ambientais. Por outro lado, a análise do ambiente interno direcciona o seu estudo para a própria 

entidade, ou seja, para a estrutura, estratégias, cultura, recursos e objectivos a atingir. Neste 

sentido, esta análise é decisiva na avaliação do risco uma vez que clarifica os objectivos a atingir 

e organiza de forma concisa quais os factores que podem interferir no processo.  

 

2.2.2 Identificação do Risco 

Segundo Hull (1992), o risco traduz a probabilidade e as consequências. A probabilidade, por si 

só, não conduz ao risco, é a probabilidade aliada ao impacto das consequências que leva a 

situações de risco. Os riscos podem, ainda, ser considerados endógenos quando, até determinado 

ponto, estão sob controlo da organização. Caso contrário, denominam-se exógenos, como, por 

exemplo, os desastres naturais.  

 Lemos et al (2001) afirma que os riscos com que as organizações se deparam podem ser de 

vários tipos e de diferentes naturezas. Alguns autores consideram três grandes tipos de riscos: 

pessoais, sociais ou ambientais. Os riscos pessoais são aqueles que lesam a integridade física 

das pessoas. Os riscos sociais afectam grupos de habitantes de determinada região. Por sua vez, 

os riscos ambientais, têm impacto no meio ambiente e por sua vez pode lesar a população em 

geral.  

Os riscos dividem-se em duas categorias:  

 Globais – De acordo com Smith (1999), os riscos podem ser classificados consoante os 

riscos que afectam todos os projectos num determinado sector Incluem todos os riscos 

que afectam todos os profissionais de saúde, como os derivados da mudança de lei e das 

condições económicas; De acordo com Lemos et al (2001) é possível classificar e 

construir uma matriz a que chamamos Matriz de Risco Global. 

 Elementares ou Individuais – Incluem todos os riscos inerentes ao profissional de saúde 

como um indivíduo. Como foi referido, os riscos elementares estão associados ao 

indivíduo em si e à actividade que desempenham. No caso de estudo, focamos os riscos 

associados aos RH, como os riscos para a saúde, que serão incluídos numa Matriz de 

Risco Elementar. 

Para ser possível identificar os riscos inerentes a uma entidade ou organização, é necessário que 

exista um processo metódico e estruturado que permita criar uma listagem de todas as hipóteses 

de falha e erros. Assim, para atingir o objectivo de minimizar os erros é necessário identificar 

onde, quando, como e porquê ocorrem essas falhas. Uma vez identificadas as falhas, procuram-

se quais as causas associadas. Para esta identificação podem utilizar-se certos métodos como 

listas de verificação e levantamento de dados no local.  
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 ALARP – As low as Reasonable Practicable 

O principio ALARP determina que apenas consideramos riscos toleráveis se não for possível 

reduzi-los ou se os custos inerentes à redução forem desmedidos comparativamente aos 

benefícios. Este princípio consiste essencialmente em três níveis de risco, como é possível 

verificar na figura 2.2. O primeiro consiste num nível de risco absoluto “não admissível”, que não 

deve ser aceite independentemente do custo associado. De seguida, consideramos a zona 

ALARP onde é feita uma análise custo-benefício da implementação das medidas atenuadoras e 

por fim uma terceira zona onde na qual o risco apenas é tolerado enquanto o prejuízo causado for 

menor que o custo da implementação de medidas atenuadoras, sendo este risco assumido pela 

organização. 

 

Figura 2.2 - Triângulo ALARP (adaptado de AS/NZS 4360:2004 

O guia da norma Australiana e Neo-Zelandesa, AS/NZS 4360:2004, refere que apesar dos 

resultados apresentados pelo método ALARP parecerem bastante atractivos devido à sua 

simplicidade de representação, este método não reflecte a incerteza da estimação do risco e da 

definição das fronteiras entre as três zonas. 

De acordo com Budgen (1992), apesar da análise custo-benefício fornecer informação que 

justifique os critérios de limitação das zonas, a decisão final é de certa forma subjectiva. 

 

2.2.3 Análise do Risco 

De acordo com Veak (1992), combinando as causas e as consequências obtêm-se o nível de 

risco. De acordo ainda com o autor supracitado, o grau de risco (GR) pode ser descrito como o 

produto da probabilidade de ocorrência de um evento (P) pela gravidade das suas consequências 

(C), expresso pela seguinte fórmula: 
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A região entre estes dois níveis é denominada por zona ALARP, na qual o risco apenas é tolerado 

enquanto o prejuízo causado for menor que o custo da implementação de medidas mitigadoras. 

 

A figura seguinte apresenta as três zonas de aceitabilidade do risco, segundo o princípio ALARP. 

 

 

Figura 2 - Triângulo ALARP 

(adaptado de AS/NZS 4360:2004) 

 

ZONA I – Risco admissível 

 

Encontram-se os riscos que são tolerados pela organização. Os riscos só devem ser tratados se os 

recursos não forem desproporcionados em relação aos proveitos obtidos.  

 

 

ZONA II – Zona ALARP 

 

Os custos e os benefícios do tratamento do risco são tidos em conta. Quando o risco está próximo da 

zona não admissível, apenas não é tratado se a implementação das medidas mitigadoras for 
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GR=P x C 

Consideraram-se 5 níveis para a classificação das consequências considerando a gravidade das 

consequências esperadas, como indicado na tabela 2.1. O valor mais baixo (1) é atribuído à 

consequência menos danosa, e o valor mais alto (5) corresponde à consequência mais grave:  

Tabela 2.1 - Classificação das consequências 

Consequência 
Valor 

Atribuído 

Gravidade Mínima 1 

Gravidade Baixa 2 

Gravidade Média 3 

Gravidade Alta 4 

Gravidade Muito Alta 5 

 

A classificação dos níveis de probabilidade (tabela 2.2) também foi dividida em 5. Seguindo a 

mesma lógica, à consequência com menor probabilidade de acontecimento é atribuído o menor 

valor (1), e a consequência com maior probabilidade de acontecimento o maior valor (5). 

Tabela 2.2 - Classificação da probabilidade de acontecimento 

Probabilidade 
Valor 

Atribuído 

Muito Baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito alta 5 
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2.2.4 Classificação do Risco 

.Nesta fase da classificação do risco procede-se à priorização de quais os riscos que devem ser 

tratados de acordo com a classificação proveniente da equação anterior. Esta classificação é feita 

segundo a tabela 2.3. Nesta fase de avaliação determina-se ainda quais os riscos considerados 

admissíveis e não admissíveis. Esta avaliação depende de cada entidade e a relevância 

associada a cada risco, tendo sempre em conta os objectivos da entidade e as partes envolvidas. 

Tabela 2.3 - Classificação do grau de Risco 

Escala de Likert aplicada 

nos Questionários 

Grau de Risco 

(GR) 
Classificação 

1 0 Não tem Risco 

2 1 - 3 Risco Mínimo 

3 4 - 7 Risco Baixo 

4 8 - 12 Risco Médio 

5 13 - 36 
Risco Alto/Muito 

elevado 

 

 

A matriz de probabilidade e impacto tem como principal objectivo priorizar o tratamento dos riscos. 

Esta matriz é construída de forma a associar classificações de risco (muito alta, alta, média, baixa 

e mínima) aos riscos ou condições baseadas na combinação de escalas de probabilidades e 

consequências. Riscos com alta probabilidade e alto impacto são fortes pretendentes a análises 

futuras, incluindo quantificação, e gestão de risco agressiva 

 

 

 

Figura 2.3 - Matriz de Impacto do Risco 
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Não sendo possível alcançar um nível de risco igual a zero, deve existir um esforço contínuo por 

parte das organizações em alcançar a máxima segurança possível. Considerando a limitação de 

recursos económicos disponíveis numa organização, os investimentos na segurança e diminuição 

do risco têm de ser equilibrados com outras necessidades. Para que as decisões relativas a 

investimentos na redução do risco sejam tomadas de forma eficaz, eficiente e sustentável, é 

necessário criar critérios de admissibilidade do risco, de modo a delimitar fronteiras e a definir 

níveis de admissibilidade do risco.  

 Matriz de Risco 

A matriz de Risco consiste numa matriz que para cada risco encontrado o caracteriza, faz a 

alocação ou atribuição da gestão e avalia o impacto – Alto, Médio, Baixo - de acordo com a 

probabilidade de ocorrência e a gravidade das consequências (Figura 2.3). Com estas 

informações podemos avaliar o risco, entender a sua origem e implementar medidas para o 

controlar. 

Para analisar o risco, Coelho (2007) refere que a matriz de risco é apenas uma das várias opções 

existentes mas, por sua vez, constitui o modelo normalmente aceite para situações em que 

existam diferentes tipos e áreas de risco.  

 

2.2.5 Tratamento do Risco 

 

De forma sucinta, o tratamento dos riscos começa após a identificação dos perigos e dos riscos 

associados para seja possível classifica-los e avalia-los, avançando para implementação de 

medidas que visem a sua eliminação. Quando tal não é possível, o risco deve ser reduzido e 

controlado. Posteriormente, estes riscos residuais devem ser avaliados, de forma a verificar se é 

possível reduzi-los ainda mais. 

Desta forma, implementando as medidas definidas e assegurando a eliminação e redução dos 

riscos através de avaliações periódicas, é feito o controlo dos riscos da entidade. Este controlo 

pode ser efectuado através da elaboração de planos de acompanhamento dos resultados, para 

aferir das hipóteses previamente colocadas e corrigir os resultados menos favoráveis ou ainda 

através de auditorias internas e levantamento de dados. 

 

Quando for identificado um risco, há várias opções disponíveis para os tomadores de decisão:  

 Eliminar – Implementar as medidas que podem eliminar um risco particular;  

 Evitar – Tentar que determinados riscos não apareçam;  

 Redução – Implementar as medidas que podem diminuir os efeitos negativos dos riscos;  

 Transferência – Dar a responsabilidade pela gestão dos riscos a outros intervenientes;  

 Absorção (retenção) dos riscos – Manter a responsabilidade pela gestão do risco.  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As duas últimas opções – a transferência e a absorção – normalmente são combinadas num 

processo de alocação de riscos. Todos os riscos identificados são analisados e a responsabilidade 

de gerir cada risco é atribuída a um parceiro. Em princípio, o risco deve ser atribuído ao parceiro 

capaz de melhor o controlar e gerir. Então, se a eliminação dos riscos é impossível, as medidas de 

mitigação podem ser identificadas para minimizar os efeitos adversos. A alocação de risco 

também pode incluir a opção de partilhar o risco, onde dois ou mais parceiros decidem 

conjuntamente gerir alguns riscos.  

Se os riscos forem geridos a priori, haverá alguns riscos eliminados, outros riscos reduzidos e os 

riscos remanescentes com medidas de mitigação já definidas. Para uma boa gestão de risco, 

pode adoptar-se o ciclo esquematizado na figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4 - Princípios de boa gestão de Risco 
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Capítulo 3 - Resíduos Hospitalares 

 

 

3.1 Definição 

 

Não existe uma definição única de RH e, portanto, os termos de resíduos biomédicos, RH, lixo 

médico e resíduos infecciosos têm sido frequentemente utilizados alternadamente. 

No entanto, todos os resíduos que consistem total ou parcialmente em tecidos humanos ou 

animais, sangue ou fluidos corporais, excreções fármacos ou outros produtos farmacêuticos, 

cotonetes ou curativos e seringas, agulhas ou outros instrumentos cortantes, podem revelar 

perigos infecciosos (incluindo microbianos), toxicológicos e/ou físicos (cortantes) a qualquer 

pessoa que entrar em contacto com os mesmos. (Akbolat et al, 2011) 

 

De acordo com o decreto lei nº 178/2006, de 5 de Setembro). alínea ab) do artigo 4.º  do DLR n.º 

20/2007/A, consideram-se RH: 

 

“Os resíduos originários de actividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação de 

cuidados de saúde, em actividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

investigação, relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, em actividades médico-

legais, de ensino e em quaisquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como 

acupunctura, piercings e tatuagens”  

 

De acordo com o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) 2011-2016, o universo 

alargado de produtores de RH associado a diferentes actividades económicas, conduz a uma 

produção de resíduos de características muito diversas e específicas, não só no que respeita ao 

seu risco real, mas também ao nível de questões culturais e éticas, ou da simples percepção do 

risco. Estes resíduos são actualmente considerados em quatro grupos, em conformidade com o 

quadro legal em vigor: 

 Grupo I - resíduos equiparados a urbanos;  

 Grupo II - resíduos hospitalares não perigosos;  

 Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico;  

 Grupo IV – resíduos hospitalares específicos. 

De acordo com Pruss (1998), Pruss (1999) e WHO (2010), nos resíduos produzidos pelas 

unidades de prestação de cuidados de saúde (UPCS), cerca de 80% são resíduos equiparados 

aos domésticos. São os resíduos provenientes das funções administrativas, das cantinas, de 
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lavandarias, embalagens de materiais e outras substâncias que não necessitam de cuidados 

especiais no seu manuseamento ou que não constituem risco para o homem e ambiente. Os 

restantes 20% são considerados perigosos e podem criar riscos para a saúde. Destes 20%, estão 

contemplados cerca de: 

 15% de resíduos infectados e anatómicos, 

 1% de cortantes e perfurantes,   

 3% de resíduos químicos e farmacêuticos,   

 1% resíduos radioactivos e incluindo metais pesados. 

 

3.2 Classificação dos resíduos hospitalares 

 

A classificação dos RH é estabelecida pelo Despacho 242/96, publicado a 13 de Agosto, que 

procede à sua divisão em quatro grupos:  

Grupo I – resíduos equiparados a urbanos – aqueles que não apresentam exigências especiais 

no seu tratamento. Integram-se neste grupo: 

 Resíduos provenientes de serviços gerais (de gabinetes, salas de reunião, salas de 

convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc);  

 Resíduos provenientes de serviços de apoio (oficinas, jardins, armazéns e outros);  

 Embalagens e invólucros comuns (papel, cartão, e outros de natureza idêntica); 

 Resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confecção e restos de alimentos 

servidos a doentes não incluídos no Grupo III.  

 

Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos – aqueles que não estão sujeitos a tratamentos 

específicos, podendo ser equiparados a urbanos. Incluem-se neste grupo:  

 Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados e sem vestígios 

de sangue;  

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

 Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais e de apoio, com excepção do 

utilizado na recolha de resíduos;  

 Embalagens de medicamentos vazias; 

 Frascos de soros não contaminados.  

 

Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico – resíduos contaminados ou suspeitos de 

contaminação, susceptíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo posterior 

eliminação como resíduo urbano. Inserem-se neste grupo: 
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 Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infecciosos ou 

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

salas de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de 

investigação, com excepção dos do Grupo IV;  

 Todo o material utilizado em diálise;  

 Peças anatómicas não identificáveis;  

 Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados;  

 Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com excepção dos do 

grupo IV;  

 Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas;  

 Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com vestígios de 

sangue; material de prótese retirado a doentes;  

 Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue;  

 Material de protecção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio geral 

em que haja contacto com produtos contaminados (luvas, máscaras, aventais e outros).  

 

Grupo IV – resíduos hospitalares específicos – resíduos de vários tipos de incineração obrigatória. 

Integram-se neste grupo:  

 Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação específica;  

 Cadáveres de animais de experiência laboratorial;  

 Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, cateteres e todo o material invasivo;  

 Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação específica;  

 Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração. 

 

Há uma falta de homogeneidade em termos de classificação e definição dos diversos tipos de 

resíduos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América e em Espanha há diferentes 

classificações consoante o Estado ou a Região Autónoma. Tal situação tem implicações práticas 

evidentes, em termos da triagem, nas quantidades de produção, no peso relativo de cada um dos 

diversos tipos de tratamento de resíduos disponíveis, já que há uma estreita relação entre o tipo 

de resíduo e o respectivo tratamento.  

No caso da Região Autónoma dos Açores, também existe uma legislação própria. Estes planos 

são conhecidos por PLAGER.GOV – Plano de Gestão de Resíduos produzidos em Serviços da 

administração Regional Autónoma e por PEGRA – Plano estratégico de Gestão de Resíduos da 

Região Autónima dos Açores 
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3.3 Riscos para a Saúde 

 

3.3.1 Riscos Físicos 

O profissional de saúde encontra-se exposto a uma grande variedade de riscos de natureza física 

que contribuem de forma decisiva para a ocorrência de diversas doenças. A estrutura das 

unidades de saúde, o equipamento utilizado e a adopção de procedimentos incorrectos podem 

estar na origem de diversos riscos profissionais. No caso dos RH, o manuseamento de materiais e 

a carga física proveniente do transporte dos RH, pode provocar problemas músculo-esqueléticos. 

 

3.3.2 Riscos Químicos 

O risco químico está relacionado ao perigo que qualquer profissional está exposto ao manipular 

produtos químicos que podem prejudicar-lhe a saúde. Dentro dos produtos químicos estão 

incluídos os vapores, as substâncias e os compostos. Nos RH este risco surge principalmente nos 

procedimentos de limpeza dos contentores e nas salas de armazenamento, uma vez que estes 

produtos podem ser corrosivos e por isso, podem provocar queimaduras da pele e dos olhos se o 

produto entrar em contacto com o corpo. Sem controlo adequado, alguns podem causar dermatite 

(pele seca, ulcerada, com escamas) ou outras irritações da pele, asma e problemas respiratórios.  

 

3.3.3 Riscos Biológicos  

Os agentes biológicos que podem colocar em risco a saúde dos profissionais são, por exemplo, 

bacilos, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e vírus. No entanto, existem diversas 

variáveis que condicionam a forma como o profissional é exposto a substâncias de risco biológico. 

De entre elas podem referir-se a quantidade, a concentração de agente perigoso, o local da 

exposição e a respectiva duração. Para além das características intrínsecas ao microorganismo, 

as circunstâncias próprias dos indivíduos, tais como o sexo, a idade, o estado físico e/ou 

psicológico, a alimentação e a actividade física, são também aspectos a ter em conta quando se 

avalia a perigosidade de risco biológico para a saúde. 

 

3.3.4 Risco de aparecimento de doenças provocadas pelo manuseio 

de RH 

A transmissão de doenças geralmente ocorre através de ferimentos causados por objectos corto-

perfurantes contaminados, sendo as Infecções de particular interesse a hepatite B (VHB), hepatite 

C (VHC) e do vírus da imunodeficiência humana (VIH). Para o VIH e VHC, a probabilidade de uma 

única agulha resultar na seroconversão é de 0,3-0,5% e 2-5%, respectivamente (WHO, 1997). 

No sector de saúde, a OMS estima que agulhas contaminadas causam aproximadamente 30 mil 

novos casos de VIH, 8 milhões de infecções VHB, e 1,2 milhões de infecções por VHC por ano, 

em todo o mundo (WHO, 1998, 1999). 
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Além disso, surgem também os Riscos tóxicos que podem emergir, entre outros, de reagentes 

(especialmente reagentes de laboratório), drogas e termómetros de mercúrio.  

 

Em Março de 2009, 240 pessoas no estado indiano de Gujarat contraíram VHB após atendimento 

médico efectuado com seringas usadas anteriormente. Estes factos foram descobertos depois de 

se confirmar o comércio de RH não regulamentados em mercado negro (Solberg, 2009). De 

acordo com um estudo publicado na revista Pakistan Press International um paquistanês utiliza 

em média cinco seringas descartáveis por ano, fazendo com que a procura atinja 750 milhões de 

seringas por ano. Destes 750 milhões, o Paquistão importa mais de 250 milhões de seringas, 

sendo as restantes 500 milhões de seringas produzidas localmente em condições suspeitas. No 

caso da Alemanha, cerca de 500 mil ferimentos por agulhas ocorrem anualmente entre os 

profissionais de saúde. Estes incluem lesões de seringas, agulhas de costura e outros objectos 

pontiagudos (Hofmann et al, 2002) 

 

Estes aspectos de má gestão são encontrados devido ao problema económico dos países em 

desenvolvimento que impedem o governo de apoiar adequadamente a gestão de RH (Da Silva et 

al, 2005). Os potenciais riscos microbiológicos associados aos RH ainda são desconhecidas para 

os trabalhadores da saúde. Isto ocorre porque parte da literatura sobre o papel dos RH infecciosos 

como reservatório de doenças é extremamente limitada (Salkin, 2003). Embora haja alguns relatos 

documentados sobre os riscos de infecção na gestão de RH, infelizmente os fundamentos 

científicos comprovados sobre o conteúdo real de microrganismos, a sobrevivência de 

microrganismos em RH e os riscos infecciosos para profissionais de saúde e público em geral são 

extremamente raros.  
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Tabela 3.1 - Infecções comuns provocadas pelos RH e meios de transmissão 

Exemplo de organismo 

causadores 
Tipo de infecção Meio de transmissão 

Enterobacteria (salmonela, 

Shigella, Helmintos) 
Infecções gastroentéricas Fezes e vómitos 

Virus do Herpes Infecções oculares Secreções oculares 

Neisseria gonorrhoeae; 

herpesvirus 
Infecções genitais Secreções genitais 

Estreptococo Infecções da pele Pus 

Bacillus anthracis Antrax Secreções da pele 

Neisseria Meningitidis Meningite Líquido cefalorraquidiano 

Virus de Imunodeficiencia 

Humana (VIH) 

Síndrome de Imunodeficiência 

adquirida (AIDS) 
Sangue e secreções sexuais 

Junin, Lassa, Ebola e Marburg 

viruses 
Febres hemorrágicas 

Todas as secreções e 

produções sanguíneas 

Staphylococcus septicemia Sangue 

Coagulase-negative 

Staphylococcus: Staphylococcus 

aureus; Enterobacteria; 

Enterococcus, Klebsiella e 

Streptococcus. 

bacteriemia Sangue 

Cândida albicans Candidemia Sangue 

Vírus Hepatite A Virus Hepatite A Fezes 

Vírus Hepatite B e C Virus Hepatite B e C Sangue e fluidos corporais 

 

 

O risco infeccioso representado pelos RH para a saúde humana e o meio ambiente, que deve ser 

avaliada, é a possível presença de microrganismos patogénicos, como foi referido anteriormente. 

Os RH podem conter uma grande variedade de microrganismos patogénicos que podem ser 

transmitidos através de várias vias, incluindo a penetração da pele, o contacto da pele, ou por via 

aérea (EA, 2003; Pruss et al, 1999, Saini et al, 2004). De acordo com Pruss et al. (1999), a 

possibilidade dos microorganismos e as rotas infectados no corpo humano são apresentados na 

Tabela 3.1.  

 

Recentemente, foi realizado um estudo na Coreia do Sul para investigar os tipos de 

microorganismos em vários tipos de RH, assim como para caracterizar a sua sobrevivência (Park 

et al, 2009). Estes estudos demostraram que vários microorganismos, incluindo Pseudomonas 

spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Kocuria spp., Brevibacillus spp., 

Microbacterium oxydans, e Propionibacterium acnes, estão disponíveis em vários RH.  
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Alagoz & Kocasoy (2008), realizaram ainda uma análise microbiológica de RH para determinar a 

quantidade de microrganismos infecciosos por métodos de contagem de colónias. Bactérias 

coliformes, Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus, Salmonella spp., Legionella e leveduras e bolores foram também detectados em diversos 

tipos de RH. 

 

 
3.4 Ciclo de Vida dos Resíduos Hospitalares 

A análise de ciclo de vida é uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos potenciais 

impactos associados a um produto, compreendendo etapas desde o inicio da produção, até à 

disposição do produto final. Na figura 3.1 está esquematizado o ciclo de vida dos RH, desde a 

triagem até ao destino final. 

 

 

Figura 3.1 - Ciclo de Vida dos Resíduos Hospitalares  

 

 
3.4.1 Triagem e Recolha  

Uma das fases mais importantes para a gestão eficaz dos RH produzidos é a sua triagem no local 

de produção. Esta operação é a base de uma gestão integrada dos RH, pois dela depende a 

redução dos riscos para a saúde e para o ambiente. Relativamente à recolha, esta deve ser 

efectuada por profissionais formados e sensibilizados sobre os Riscos dos RH. Estes profissionais 

devem ainda estar munidos de equipamentos de protecção individual 

É classificado como EPI todo o equipamento de protecção individual utilizado pelo empregado, 

destinado à protecção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. É 

possível minimizar o risco associado aos RH através destes equipamentos. 

Triagem 

Recolha 

Acondicionamento 

Armazenamento Transporte 

Tratamento 

Destino 
Final 
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A empresa é obrigada a fornecer ao empregado, gratuitamente EPI adequado ao risco, em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  

 Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa protecção contra os 

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças ocupacionais;  

 Enquanto as medidas de protecção colectiva são implantadas;  

 Para atender a situações de emergência. 

No manuseamento dos RH é obrigatório o uso dos seguintes equipamentos descritos na tabela 

3.2: 

Tabela 3.2 - EPI utilizados no manuseamento de RH 

EPI Função 

Máscara Utilizadas para proteger o indivíduo contra inalação de aerossóis 

Avental 

Utilizado durante os procedimentos onde houver probabilidade de contacto 

com material biológico e com superfícies contaminadas. Deve ser de PVC, 

impermeável e de comprimento médio 

Botas 

Utilizadas para protecção dos pés um locais húmidos ou com quantidade 

significativa de material infectante. Deve ser de PVC, impermeáveis, 

resistentes, de cor clara e sola antiderrapante 

Óculos 
Utilizados para proteger a mucosa ocular contra possíveis respingos de 

sangue e secreções. 

Luvas 

Usadas para proteger o profissional de limpeza nas suas actividades e de 

qualquer contacto directo ou indirecto com material orgânico. Devem ser de 

PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, antiderrapantes e de cano 

longo. 

Uniforme Utilizado para protecção do corpo e identificação do profissional 

 
 

 

3.4.2 Acondicionamento 

Uma vez realizada a separação é necessário recorrer a um correcto acondicionamento e 

armazenamento interno dos resíduos, o que para além de facilitar as operações de recolha e 

transporte, também diminui os riscos para a saúde dos trabalhadores, dos doentes e dos utentes 

em geral. Nesta fase realça-se a importância de colocar imediatamente nos contentores os 

resíduos líquidos perigosos, separados de acordo com as características de cada produto e de 

acordo com os respectivos métodos de eliminação ou valorização.   
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3.4.3 Armazenamento 

 

O local de armazenamento interno dos resíduos deverá, preferencialmente, observar os seguintes 

requisitos:  

 Dispor de equipamento adequado de refrigeração, se necessário, dimensionado de acordo 

com o quantitativo de resíduos produzidos, a respectiva tipologia e a frequência de recolha;  

 Situar-se dentro da unidade produtora dos resíduos, afastado dos locais de produção e 

em zona de fácil acesso ao exterior, de forma a permitir a adequada recepção/remoção 

dos resíduos;  

 Ser determinado de modo a impedir contaminações cruzadas;  

 Encontrar-se devidamente sinalizado;  

 Ser de acesso restrito ao pessoal responsável pela gestão dos resíduos;  

 Ser dimensionado em função da produção e da periodicidade da recolha e transporte dos 

resíduos para eliminação ou valorização;  

 Ter a capacidade mínima correspondente à quantidade de contentores necessários à 

produção diária de resíduos, considerando também o número de dias de intervalo entre 

recolhas, acrescido do espaço para o armazenamento dos contentores de transporte 

vazios;  

 Dispor de uma área que separe fisicamente os contentores cheios dos contentores vazios;  

 Dispor de sistema de pesagem dos RH produzidos, calibrado periodicamente de acordo 

com a legislação em vigor;  

 Dispor de ventilação natural ou forçada;  

 Dispor de sistemas que impeçam a entrada de animais e que previnam as infestações por 

roedores, insectos e aves;  

 Possuir tecto, paredes e pavimento de material impermeável, liso, facilmente lavável e 

desinfectável;  

 Dispor de lavatório com torneira de comando não manual;  

 Dispor de pontos de água e de ralos no pavimento com ligação à rede de drenagem de 

águas residuais para assegurar a higienização, na área específica, dos contentores de 

deposição e dos carrinhos de transporte interno de resíduos;  

 Dispor de área específica independente para a colocação dos contentores de deposição 

dos resíduos e dos carrinhos de transporte interno após higienização;  

 Dispor de instalações sanitárias com duche para os trabalhadores, sempre que se 

justifique;  

 Dispor de plano de emergência;  

 Ficar o mais afastado possível do armazém de produtos alimentares ou da zona de 

preparação de alimentos. 
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3.4.4 Transporte 

O transporte de resíduos constitui uma importante etapa da gestão dos RH, devendo ser 

efectuado em concordância com o disposto na Portaria nº 335/97, de 16 de Maio, que fixa as 

regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 

deve, igualmente, obedecer à regulamentação nacional de transporte de mercadorias perigosas 

por estrada (Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril), que regula o transporte terrestre rodoviário 

e ferroviário de mercadorias perigosas, devendo nomeadamente ser dado cumprimento às 

condições estipuladas para a classe 6.2 (matérias infecciosas), bem como às disposições 

constantes no ponto 6.3 do Despacho nº 242/96. 

A guia de acompanhamento de RH dos Grupos III e IV consiste no Modelo nº 1429 da Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda. O correto preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos 

(Modelos A e B da Portaria n.º 335/97) é essencial para uma boa gestão dos RH, auxiliando, 

também, na verificação dos quantitativos registados pelas várias entidades envolvidas.  

Os produtores de RH deverão verificar que a operação de transporte destes resíduos é realizada 

por empresas devidamente habilitadas para o efeito, bem como que o destinatário está autorizado 

a recebe-los.  

 

3.4.5 Tratamento  

Em Portugal, de acordo com o Despacho nº 242/96, os resíduos pertencentes aos Grupos I e II, 

considerados não perigosos, podem ter uma gestão equiparada à dos resíduos urbanos, uma vez 

que não apresentam exigências especiais a nível da sua gestão.  

A eliminação dos RH pertencentes aos Grupos III e IV, considerados perigosos, só poderá ser 

efectuada em unidades devidamente legalizadas em conformidade com o disposto na Portaria nº 

174/97, de 10 de Março ou no Decreto-lei nº 85/2005, de 28 de Abril. A Portaria n.º 174/97 

estabelece as regras de instalação e funcionamento de unidades ou equipamentos de eliminação 

ou de valorização de RH perigosos, bem como o regime de autorização da realização de 

operações de gestão de RH por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades 

ou equipamentos. O Decreto-Lei nº 85/2005, estabelece o regime jurídico a que é sujeita a 

incineração de resíduos. Os resíduos pertencentes ao Grupo III poderão ser sujeitos a um método 

de tratamento físico ou químico, como autoclavagem, microondas ou desinfecção química, ou 

sujeitos a incineração. Depois de tratados pelos referidos métodos, estes resíduos podem ser 

eliminados como resíduos não perigosos. Os RH do Grupo IV são de incineração obrigatória. Os 

resíduos citotóxicos e citostáticos devem ser objecto de incineração, a temperatura igual ou 

superior a 1100 °C, durante pelo menos 2 segundos, pelo facto de poderem conter compostos 

com teores superiores a 1% de moléculas halogenadas).  
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 Incineração 

Este método permite uma redução considerável no sentido do volume e da massa dos resíduos de 

incineração. Ao mesmo tempo, resulta em emissões de gases de combustão tóxicos que contêm 

dibenzodioxinas, dibenzofuranos, bifenilos policlorados, carbono, cádmio e óxido de chumbo, e 

vapores de chumbo, arsénico, cloridrato, cianeto de hidrogénio e óxido nítrico (Jim et al, 2010; 

Guo et al, 2006). Assim, este processo requer a utilização de sistemas dispendiosos para a 

redução destas substâncias. O uso de câmaras de incinerações fechados, equipadas com 

analisadores de gases de escape, filtros adequados, ou absorventes que asseguram o nível 

mínimo de substâncias nocivas emitidas com os gases de escape para a atmosfera, aumenta os 

custos do processo. Além disso, surge a necessidade de gerir esses restos como: cinzas de 

câmaras de incineração, cinzas voláteis, absorventes saturados e lixo tecnológico. Outra 

desvantagem da incineração é a nocividade de cinzas que, por ser um desperdício secundário, 

contém substâncias perigosas, mas não microorganismos patológicos (Zimmermann & Szyca, 

2012). Por esta razão, existe uma regulamentação comunitária específica sobre a incineração de 

resíduos estão incluídos no Parlamento Europeu e do Conselho, Directiva 2000/76/CE, de 4 de 

Dezembro de 2000. 

 

 Microondas 

Existem métodos alternativos de neutralização para os processos de incineração do lixo hospitalar 

Uma delas usa microondas no tratamento de resíduos. Esta tecnologia faz com que seja possível 

restos microbiologicamente estéreis. Quanto ao impacto ambiental, as instalações de microondas 

consideram-se uma alternativa concorrente às instalações de incineração, uma vez que não 

prejudica o meio ambiente com produtos nocivos resultantes da incineração (Veronesi et al, 2007). 

Os métodos baseados em radiação de microondas não são utilizados em grande escala nos dias 

de hoje, até porque, não reduzem o volume de resíduos no final do processo. 

 

 Autoclavagem 

A autoclavagem é um método eficaz e frequentemente utilizado para reduzir a carga 

microbiológica, garantindo a destruição de agentes patogénicos. A eficácia do processo é 

controlada por meio de bioindicadores (Zhao et al, 2009). Autoclavagem, que incorpora um 

dispositivo de destruição interna é muito prático e económico. Devido ao processo de trituração, 

microondas e vapor de água, o volume de desperdício é reduzido. Redução de volume é um factor 

importante uma vez que limita quantidade de resíduos médicos que, geralmente, é leve, mas 

volumosos (Zimmermann & Szyca, 2012). As autoclaves possuem vários tamanhos, sendo que as 

mais utilizadas são as de vácuo e de gravidade. Numa autoclave de vácuo, o ar é retirado da 

câmara antes da introdução do vapor de água, enquanto numa autoclave de gravidade o ar em é 

deslocada pelo vapor de água.  
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 Desinfecção térmica 

Desinfecção térmica, realizado em instalações especialmente adaptadas, também permite destruir 

as propriedades infecciosas de resíduos. No processo, os resíduos são inicialmente triturados e 

aquecidos. Existem instalações onde o produto final é um disco de plástico liso estéril que pode ter 

uma aplicação prática, (Zimmermann & Szyca, 2012). Na tabela 3.3 é possível distinguir as 

vantagens e as desvantagens associadas a cada um dos métodos de tratamento dos RH.  

 
 
Tabela 3.3 - Métodos de Neutralização dos RH 

 Vantagens Desvantagens 

In
c

in
e
ra

ç
ã
o

 

 Alta redução da massa de resíduos 

 Baixos custos de armazenamento dos 
resíduos após incineração 

 Esterilização eficaz do material incinerado 

 Custos elevado 

 Impacto ambiental significante devido 
aos produtos de gás, sólidos e aos 
fluidos produzidos  

 Emissão de metais pesados 
 

M
ic

ro
o

n
d

a
s

  Método mais simples e com baixo custo 
unitário do processo 

 Sem emissão de substâncias perigosas 

 Possibilidade de instalação de um sistema 
móvel 

 Os restos qualificam-se como resíduos 
sólidos urbanos 

 Não há redução da massa dos 
resíduos 

 Não pode ser usado em sangue ou em 
químicos perigosos. 

A
u

to
c
la

v
a
g

e
m

 

 Simplicidade do método, a facilidade de 
operação e de baixo custo unitário do 
processo 

 Sem emissão de substâncias perigosas 

 A possibilidade de processamento de 
vidro, objectos de metal 

 Instalação de um sistema móvel 

 Os restos qualificam-se como resíduos 
sólidos urbanos 

 Não há redução da massa dos 
resíduos 

 Não pode ser usado objectos 
termolabeis, substâncias radioactivas, 
citostáticos, explosivos, fluidos 
inflamáveis (álcool, éter, solventes, 
restos humanos 

 Cheiro – o odor é neutralizado através 
de filtros especiais. 

D
e
s
in

fe
c

ç
ã
o

 

 T
é
rm

ic
a

 

 Simplicidade do método, a facilidade de 
operação e de baixo custo unitário do 
processo 

 Sem emissão de substâncias perigosas 

 Possibilidade de processamento de vidro, 
objectos de metal e de instalação de um 
sistema móvel. 

 Ajustar o tamanho do aparelho com a 
quantidade de resíduos produzidos, e de 
trabalhar em uma base contínua e 
intermitente 

 Os restos qualificam-se como resíduos 
sólidos urbanos 

 Redução de cerca de 20% da massa 
dos resíduos 

 Não pode ser usado em substâncias 
radioactivas, citostáticos, explosivos e 
fluidos inflamáveis (álcool, éter, 
solventes. 

 

Em relação à segurança dos resíduos tratados, é possível afirmar que a utilização de ambos os 

métodos de incineração e alternativa proporciona um produto final que é estéril.  
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3.4.6 Destino Final  

 

Após tratamento e de acordo com os métodos acima indicados, os RH passam a ser resíduos 

sólidos e como tal podem ser depositados em aterros sanitários. Estes aterros sanitários são 

constituídos por instalações apropriadas para a eliminação dos resíduos sólidos, controlando e 

respeitando as regras técnicas e ambientais. Os depósitos são construídos com materiais 

impermeáveis que impedem que os líquidos libertados se infiltrem no solo. 

 

3.5 Políticas e operações de gestão de resíduos 

 

A produção de RH depende de inúmeros factores como os métodos de gestão existentes, tipos de 

cuidados de saúde prestados, especializações, quantidade de material reutilizado e número de 

pacientes por dia. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro “entende-se por gestão de resíduos, 

todas as operações relacionadas com a recolha, o transporte, a armazenagem, o tratamento, a 

valorização e o destino final, incluindo a monitorização e o planeamento destas operações. A 

gestão dos resíduos constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do 

respectivo produtor (excepto os resíduos urbanos, quando a produção diária exceda os 1100l por 

produtor, caso em que a gestão é assegurada pelos municípios) (Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 

Setembro). 

 
A gestão estratégica dos RH deverá ter por base o definido no Plano Estratégico dos Resíduos 

Hospitalares 2011-2016 (PERH 2011-2016). Este Plano foi elaborado sob a responsabilidade 

conjunta do Ministério da Saúde (Direcção-Geral da Saúde), do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (Agência Portuguesa do Ambiente) e do Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas (Direcção-Geral de Veterinária), tendo sido aprovado pela 

Portaria nº 43/2011, de 20 de Janeiro. De acordo com o estabelecido no PERH 2011-2016, com 

as acções a desenvolver em consonância com os objectivos definidos, pretende-se assegurar o 

cumprimento do estabelecido nos normativos legais em matéria de gestão de resíduos e em 

particular dos RH, bem como fomentar o conhecimento e o desenvolvimento técnico e científico na 

área dos RH. 

 

Os objectivos e acções estabelecidos para o período de 2011 a 2016 neste Plano em matéria de 

estratégia de gestão dos RH foram baseados nos seguintes Eixos Estratégicos: 

 

 Eixo I – Prevenção; 

 Eixo II – Informação, Conhecimento e Inovação; 

 Eixo III – Sensibilização, Formação e Educação; 
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 Eixo IV – Operacionalização da Gestão; 

 Eixo V – Acompanhamento e Controlo. 

 

3.6 Comissão e Controlo de Infecção - CCI 

Em cada unidade prestadora de cuidados de saúde, tem de existir uma entidade com a função de 

fiscalizar o cumprimento da legislação dos RH. Essa entidade é a Comissão de Controlo de 

Infecção (CCI). Neste sentido, foi elaborado um documento denominado “Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo de Infecção Associada aos Cuidados de Saúde – Manual de 

operacionalização”.   Relativamente os RH, este documento decreta que o Director de Serviço de 

cada instituição é responsável por garantir que as instalações, obras, aquisição de equipamentos 

e dispositivos médicos, precauções básicas, isolamento e os serviços hoteleiros integrem as 

recomendações da CCI (Manual de Operacionalização do PNCI, 2008, p. 15).   Cada 

departamento da instituição fica então responsável pelas diversas áreas contempladas neste 

PNCI. Mais especificamente para os RH, o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 

tem como função realizar acções de formação para os profissionais sobre os riscos de exposição 

e medidas de prevenção, incluindo o acondicionamento, transporte e eliminação dos resíduos 

cortantes e perfurantes. (Manual de Operacionalização do PNCI, 2008, p. 17). 
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Capítulo 4 – Metodologia  

 

Como mencionado, este estudo pretende investigar as práticas actuais relativas à gestão e 

formação de RH e comparar com melhores práticas. 

Para tal, foi necessário identificar as fraquezas que afectam a eficiência dos procedimentos de 

gestão de resíduos para que fosse possível apresentar soluções viáveis para os problemas 

existentes. 

 

O trabalho foi realizado em duas fases, utilizando a seguinte metodologia: para iniciar a 

investigação sobre a gestão de Riscos em RH na Ilha do Pico realizou-se uma pesquisa e revisão 

bibliográfica de forma a perceber o contexto actual do problema em questão.  

Na segunda fase, desenvolveu-se a investigação baseada em entrevistas, questionários e registos 

fotográficos, o que constituiu a base fundamental para a construção da Matriz de Risco e das 

medidas de controlo dos Riscos.   

Com esta colecta de dados pretendeu-se definir uma matriz de risco dos RH que nos permite 

concluir quais os riscos mais graves. Foram recolhidos dados qualitativos, como entrevistas e 

registos fotográficos e quantitativos – questionários. O levantamento das situações de perigo foi 

feito, numa primeira fase, por observação directa dos postos de trabalho, onde foram registadas 

algumas das observações, seguido da aplicação de listas de verificação sobre determinados itens 

previamente definidos com base naquilo que havia sido observado. 

 

O objectivo dos questionários passa por determinar a prevalência (ou incidência) de um 

acontecimento/característica numa população. A análise de múltiplos respondentes num 

questionário segue uma ‘lógica de amostragem’ havendo a necessidade de se generalizar para o 

universo em estudo. Num questionário, a selecção de uma amostra representativa é um passo 

crítico, para a validade dos resultados, podendo ser necessária, no caso de certos universos uma 

amostra muito grande. Após a aprovação formal de cada entidade, foram aplicados estes métodos 

junto dos funcionários e agentes das entidades seleccionadas, perfazendo um total de 70 

profissionais inquiridos – médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, bombeiros e farmacêuticos – 

Anexo 3. Junto com os questionários, foi também entregue a declaração de consentimento 

considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial, sendo possível 

consultar no Anexo 1. 

 

Os dados referentes às entidades basearam-se num questionário de 4 páginas (Anexo 2) 

distribuído a colaboradores de 22 entidades – Centros de Saúde, Clinicas Médicas, Dentárias e 

Veterinárias, Lares de Idosos e Farmácias. Nas entrevistas apesar de focadas, foi dada liberdade 

ao entrevistado, e tentou-se conduzir o seu raciocínio especialmente para as questões 
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relacionadas com o funcionamento e gestão da entidade no âmbito dos RH.  

Como mencionado, foram também realizadas as recolhas fotográficas para levantamento de 

dados qualitativos sobre os RH em termos de triagem, recolha, acondicionamento e 

armazenamento. Quanto ao transporte, tratamento e destino final, efectuou-se uma entrevista à 

empresa licenciada, não sendo possível a recolha de dados fotográficos devido a esta parte do 

processo estar centralizada na Ilha Terceira. 

 

 Tratamento de Dados 

 

Os dados dos questionários foram introduzidos numa base de dados, tendo sido utilizado o SPSS 

- Statistical Package for the Social Sciences, onde foi efectuada uma análise descritiva e de 

frequências. A análise factorial não foi conclusiva, isto é, não se conseguiu encontrar uma, ou 

mais variáveis que explicassem as variações encontradas, provavelmente porque o questionário 

abordava temas muito diversos.  
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Capítulo 5  - Gestão de Risco em Resíduos 

Hospitalares – Ilha do Pico 

 

5.1 Introdução 

Inicialmente fez-se um levantamento de todas as entidades produtoras de RH na Ilha do Pico, 

públicas e privadas, de forma a perceber o universo de estudo. A Ilha do Pico é a segunda maior 

Ilha do Arquipélago dos Açores com uma população de 14.144 pessoas (Censos 2011) e uma 

área de 447 km
2
, constituída por um cone vulcânico de altitude 2.351 metros acima do nível do 

mar. Administrativamente, a Ilha é constituída por três concelhos: Lajes do Pico e Madalena, 

ambos com seis freguesias, e São Roque do Pico, com cinco freguesias.  

 

No que respeita à distribuição da amostra pelos concelhos da Ilha do Pico, como ilustra a figura 

5.1, verificou-se que a maioria das entidades encontra-se no Concelho da Madalena, sendo 

também o concelho com mais população. 

 

 

Figura 5.1 - Distribuição das entidades da Ilha do Pico 

 

Foram contemplados no estudo três centros de saúde, três lares de Idosos, dois Consultórios 

Privados, cinco clínicas Dentárias, três centros de Fisioterapia, quatro Farmácias, uma clínica 

veterinária e um quartel de bombeiros. 

 

Após contacto com as diversas entidades apenas foi possível obter dados da produção de RH nos 

anos anteriores na Unidade de Saúde da Ilha do Pico - USIP. Na tabela 5.1 está representado a 

quantidade de RH com origem nesta organização, estando incluídos o Centro de Saúde da 

Madalena, Centro de Saúde das Lajes e Centro de Saúde de São Roque. 
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Tabela 5.1 - RH produzidos na Unidade de Saúde da Ilha do Pico (USIP) - Fonte: SRIR (2009-2011) 

Código 

LER 
Designação Código LER Grupo  2009 (t)  2010 (t)  2011 (t) 

Tratamento 

Final 

18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes IV 0,74 0,48 0,48 Incineração 

18 01 03* 

Resíduos cujas recolhas e 
eliminação estão sujeitos a 

requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

III 7,2 9,31 8,39 Autoclavagem 

18 01 06* 
Produtos químicos contendo ou 

compostos por substâncias 
perigosas 

IV 1,343 - - Incineração 

20 03 01 
Outros resíduos equiparados, 
incluindo mistura de resíduos 

I 23,35 2,36 21,39 Aterro Sanitário 

 

  2009 (t)  2010 (t)  2011 (t) 

Grupo I 23,35 2,36 21,39 

Grupo III 7,2 9,31 8,39 

Grupo IV 2,083 0,48 0,66 

 

 

A USIP (Unidade de Saúde da Ilha do Pico) é uma estrutura de planeamento, coordenação e 

prestação de cuidados de saúde, assumindo a natureza de sistema local de saúde. Integra os 

Centros de Saúde de Lajes do Pico, Madalena e São Roque, como estabelecimentos prestadores 

de cuidados de Saúde, através das suas unidades funcionais 

 Três unidades de Saúde Familiar e Comunitária 

 Três unidades de Saúde Pública 

 Uma Unidade de Diagnóstico e Tratamento 

 Uma Unidade de Tratamento 

 Uma unidade de Internamento 

 Uma unidade Básica de Urgência 

 

Os centros de Saúde de Lajes do Pico, Madalena e São Roque integram cada um deles, uma 

unidade de saúde familiar e comunitária e uma unidade de saúde pública. Na tabela 5.2 são 

apresentados as categorias de resíduos produzidos em cada centro de Saúde. Centro Saúde das 

Lajes (CSL), Centro Saúde da Madalena (CSM), Centro Saúde de São Roque (CSSR). 
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Tabela 5.2 - Categorias de Resíduos produzidos em cada centro de Saúde 

SERVIÇO CSL CSM CSSR 
GRUPOS Resíduos 

Especiais I II III IV 

CONSULTA EXTERNA 

Medicina Familiar         

Ginecologia/Obstetrícia         

Radiologia         

gastrenterologia         

Medicina dentária         

Psicologia          

Oftalmologia         

Otorrino         

Técnica de Audiologia         

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

Sala de Tratamentos         

Sala de Apoio à Consulta e vacinação         

Extensões do CS         

Visitas Domiciliárias         

CUIDADOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Vacinação         

Delegação de Saúde         

SAP         

Consulta urgente         

Pequena cirurgia         

Sala Imediatos         

S.O.         

INTERNAMENTO 

Enfermarias         

Sala de Trabalho         

Zona de Sujos         

Carro Pensos (Móvel)         

Sala de Partos         

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

Laboratório         

Radiologia         

Medicina Física e de Reabilitação         

Terapia da Fala         

ECG         

Esterilização         

SERVIÇOS HOTELEIROS 

Alimentação e dietética         

Higiene e Limpeza         

Tratamento de Roupas         

SECÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Financeiro         

Aprovisionamento         

Pessoal         

Informática         

Apoio Administrativo         

OUTROS 

Serviço Social         

Sala de Autópsias         

 

Estes três Centros de Saúde utilizam em comum uma unidade de diagnóstico e tratamento, uma 

unidade de internamento e uma unidade básica de urgência, com âmbito de intervenção 

correspondente à Ilha do Pico, mas podendo desenvolver a sua actividade de forma 

descentralizada. (Plano de prevenção e gestão de resíduos – Unidade de Saúde da Ilha do Pico, 

2012). 
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Todas as entidades em estudo não dispõem de capacidade para realizar as operações de gestão 

dos resíduos, como por exemplo, a recolha, transporte e eliminação. Devido a este facto, e de 

acordo com o Decreto Legislativo Regional nº 29/2011/A de 16 de Novembro, todas as entidades 

são obrigadas a recorrer a uma empresa devidamente licenciada para o efeito. A figura 5.2 ilustra 

quais as etapas de gestão a cargo das entidades, e quais os processos da responsabilidade da 

empresa licenciada. De acordo com o contrato celebrado, a empresa licenciada para a recolha 

tem por obrigatoriedade fornecer todo o material necessário (incluindo contentores reutilizáveis de 

dimensões adequadas a cada serviço) à gestão de resíduos do grupo III e IV, bem como proceder 

à limpeza e manutenção das instalações subjacentes.  

 

Figura 5.2 - Esquema representativo da gestão dos RH na Ilha do Pico 

Fundada em 2004, a Azormed – Gestão Ambiental Açoreana, Lda, é a entidade licenciada para 

efeito que resulta da sociedade entre o grupo Ambimed e Luizes Representações, Lda.,  

prestando aos seus clientes, de forma mais eficiente, um serviço de Gestão integrada de 

Resíduos Hospitalares nos Açores. A Azormed encontra-se devidamente licenciada desde Março 

2005 como operador de gestão de RH, altura em que iniciou, verdadeiramente, o seu trabalho, 

assumindo toda a actividade do Grupo Ambimed nos Açores.  
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(http://www.ambimed.pt/azormed.html). Na Ilha do Pico faz-se representar pela empresa privada 

“Paulo Silveira, Lda”. 

 

5.2 Resultados dos Inquéritos 

Após a extensa revisão bibliográfica foi possível construir inquéritos cujo principal objectivo era 

avaliar as situações de risco e sua percepção pelos profissionais de saúde da Ilha do Pico. Os 

resultados dos inquéritos complementados com a revisão da bibliografia permitiram construir a 

Matriz de Risco do caso em estudo. 

Além dos inquéritos dirigidos aos profissionais, criaram-se também inquéritos específicos às 

entidades com o objectivo de aferir a quantidade de resíduos produzidos nos últimos anos. No 

entanto, devido à gestão de dados nas entidades privadas, foi impossível quantificar esta amostra, 

não sendo disponibilizados valores para este estudo. Os inquéritos foram entregues aos 

profissionais para que estes os preenchessem sem prejudicar o seu ritmo de trabalho. No acto da 

entrega foi ainda solicitado que respondessem com sinceridade, sem consultar qualquer 

informação sobre a temática.  

Os inquéritos entregues aos profissionais de saúde dividiram-se essencialmente em 4 áreas: 

avaliação das práticas de gestão de RH, percepção e gestão de risco, ocorrência de acidentes e 

Formação e conhecimento sobre o risco. Foram incluídas estas diversas análises com o intuito de 

abranger todos os aspectos que colocam em risco os profissionais.  

Os profissionais alvo no estudo foram, na sua maioria, enfermeiros e auxiliares de limpeza. Esta 

elevada percentagem deve-se ao facto destes profissionais serem na realidade os que mais lidam 

com RH e também por estarem em maior número nas entidades em estudo. Na tabela 5.3 é 

possível verificar as percentagens dos profissionais que participaram no estudo, perfazendo um 

toral de 70 inquiridos. Na variável “outros” estão incluídos os Bombeiros, Farmacêuticos e 

Fisioterapeutas, que por constituírem um grupo pequeno não houve distinção.  

Após algumas visitas às instalações das respectivas entidades previamente mencionadas, da 

aplicação das listas de verificação elaboradas e através de algumas informações dadas pelos 

responsáveis dos serviços e obtidas através dos profissionais, obteve-se os dados necessários à 

identificação das situações de risco existentes na execução do processo seleccionado. 

Realizaram-se também registos fotográficos de diversas situações consideradas anómalas, 

Posteriormente estes dados foram introduzidos numa base de dados, tendo sido utilizado o SPSS 

- Statistical Package for the Social Sciences, onde foi efectuada uma análise descritiva e de 

frequências. Foram ainda realizadas análises de correlação/ associação entre duas variáveis, pois 

de um modo geral dá-nos uma análise mais completa, levando várias variáveis em consideração. 

Apresentam-se de seguida as principais conclusões dos inquéritos, estando no Anexo 5 as 

restantes respostas obtidas e que não estão detalhadas na presente secção. 
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Tabela 5.3 - Profissionais participantes no estudo de RH na Ilha do Pico 

 

Posteriormente fez-se um levantamento sobre os conceitos consolidados sobre a separação dos 

RH. À questão referente sobre os recipientes onde são depositados os medicamentos rejeitados, 

a 34,9% dos inquiridos respondeu acertadamente, tendo seleccionado recipiente vermelho/corto-

perfurante. No entanto, e como é possível verificar na figura 5.3, 32,9% dos profissionais 

considera que estes resíduos são depositados no recipiente branco. Como foi descrito no capítulo 

3, o recipiente branco não é corto-perfurante, pelo que esta falta de conhecimento conduz à 

probabilidade de acidente tendo por consequência danos físicos, como picadas de agulhas ou 

cortes.  

 

 

Figura 5.3 –Percentagens sobre a correspondência aos recipientes dos Fármacos rejeitados 

 

Relativamente aos resíduos provenientes de serviços gerais, a percentagem de respostas 

correctas foi superior a 80%, o que indica que nesta vertente os profissionais estão informados 

correctamente (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 - Percentagens sobre a correspondência aos recipientes dos resíduos provenientes de 

serviços gerais (como gabinetes, salas de reuniões, instalações sanitárias, etc...) 

De seguida foi apresentada a questão sobre os sacos colectores de fluidos orgânicos e 

respectivos sistemas (Figura 5.5). Nesta fase surgiram algumas dúvidas uma vez que 18,6% dos 

inquiridos considerou que estes resíduos correspondem ao recipiente preto, ou seja, que fazem 

parte do grupo I ou II. Esta é considerada uma situação crítica na fase da triagem uma vez que 

estes resíduos pertencem ao grupo III, ou seja, ao recipiente branco e como tal, possuem risco 

biológico. Caso não seja efectuado uma triagem correcta, poderá haver contaminação do grupo I e 

II e consequentemente acidentes (infecções). 

 

 

Figura 5.5 - Percentagens sobre a correspondência aos recipientes dos sacos colectores de fluidos 

orgânicos e respectivos sistemas 

Detectou-se também falta de informação em alguns contentores do grupo III. Estes contentores 

devem estar identificados com a sinalética de “Risco Biológico”, alertando os utilizadores sempre 
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que deste contentor fizerem uso. Esta identificação ajuda também a entender qual o tipo de 

resíduos que o grupo III contempla (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 - Falta de identificação de Risco Biológico 

Os frascos de soro por si só não apresentam risco biológico, mesmo após utilização. Esta questão 

representada na figura 5.7 suscitou novamente algumas dúvidas, uma vez que aproximadamente 

30% considerou que estes frascos pertencem ao recipiente branco (grupo III). Os frascos de soro 

não contaminado pertencem ao recipiente preto e portanto, o facto de serem colocados no 

recipiente branco não acarreta riscos biológicos. No entanto, esta falta de conhecimento leva a um 

desperdício de espaço nos recipientes brancos preparados para receber resíduos de risco 

biológico, diminui a quantidade de resíduos que podem ser reciclados, acentuando os gastos 

financeiros na gestão dos RH.  

 

 

Figura 5.7 - Percentagens sobre a correspondência aos recipientes dos frascos de soro não 

contaminados, já utilizados 
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Os contentores possuem regras de utilização, sendo uma delas não exceder o limite de 

enchimento. Uma triagem mal efectuada e a falta de valorização dos resíduos leva a que sejam 

gastos mais recursos financeiros nesta gestão (Figura 5.8) 

 

 

Figura 5.8 - Excesso de RH no recipiente 

À questão referente sobre o recipiente adequado para peças anatómicas identificáveis, fetos e 

placentas, verifica-se pela figura 5.9 que mais de 60% dos participantes reconhece que estes 

resíduos correspondem ao recipiente vermelho/corto-perfurante. No entanto, é considerável a 

quantidade de profissionais (aproximadamente 20%) que desconhece por completo a que 

recipiente se enquadram estes resíduos. Este desconhecimento constitui um risco elevado, uma 

vez que as peças anatómicas são resíduos que podem apresentam riscos para a saúde quando o 

seu depósito não é efectuado devidamente. Neste caso existe uma elevada probabilidade de 

ocorrência de contaminação e consequentemente infecção. 

 

Figura 5.9 - Percentagens sobre a correspondência aos recipientes das Peças anatómicas 

identificáveis, fetos e placentas 
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As fraldas e resguardos descartáveis constituem a maioria dos RH produzidos nas entidades 

como Centros de Saúde e Lar de Idosos. Estes resíduos quando estão contaminados 

correspondem ao recipiente branco que possui a indicação de risco biológico. O facto cerca de 

35% dos participantes não responder correctamente a esta questão (Tabela 5.4), enaltece a falta 

de formação e informação dos profissionais. Mais uma vez, uma triagem incorrecta é considerada 

um risco elevado, uma vez que a probabilidade de contaminação e a consequente infecção são 

igualmente elevadas neste tipo de resíduos. 

 

Tabela 5.4 - Percentagens sobre a correspondência aos recipientes das Fraldas e resguardos 

descartáveis contaminados com vestígios de sangue 

 

Foram ainda efectuadas questões no âmbito dos recipientes para material ortopédico (como talas 

e gesso) não contaminado e sem vestígios de sangue, material de protecção individual em que 

haja contacto com produtos contaminados (como luvas e máscaras), materiais cortantes ou 

perfurantes e ainda sobre embalagens de medicamentos vazias. Nestas questões a percentagem 

de respostas correctas esteve entre o intervalo de 75% e 90%, pelo que considerou-se que os 

conhecimentos sobre estes resíduos estavam aceitavelmente consolidados. Estes dados e 

respectivos gráficos podem ser consultados no Anexo A.4. 

 

Dos profissionais inquiridos, 82,9% dos inquiridos indicaram que não foram vítimas de acidentes 

com RH, como é possível verificar na figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Demonstração da percentagem das vítimas de acidentes com RH 

82,9 % 

17,1 % 
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Questionou-se ainda aos profissionais se de alguma forma foram vítimas de acidentes com RH e, 

contrariamente ao que se verificou na questão anterior, cerca de 61,4% dos interrogados 

respondeu afirmativamente (Figura 5.11). Os acidentes de trabalho estão directamente 

relacionados com os erros existentes no local de trabalho, quer pelos profissionais, quer pelos 

responsáveis pela gestão de RH da entidade. Desta forma, estes dados indicam uma quantidade 

significativa de profissionais já expostos ao risco de contrair infecções pela gestão ineficiente dos 

RH na Ilha do Pico.  

 

 

Figura 5.11 - Demonstração da percentagem dos conhecimentos de profissionais vítimas de acidentes 

com RH 

Na recolha de dados verificou-se também a percentagem de profissionais que possuem formação 

sobre os RH. Como é possível verificar na tabela 5.5 esta percentagem é superior a 50%, ou seja, 

dos 70 inquiridos, apenas 38 possuem formação ou sensibilização. Destes dados conclui-se que 

os enfermeiros são os profissionais de saúde com mais conhecimento na área. Apesar dos 

inquiridos serem na sua maioria do sexo feminino, considerando as percentagens verifica-se que 

existe mais falta de formação nos indivíduos do sexo masculino. A baixa percentagem de 

profissionais com formação específica e ajustada ao manuseamento de RH pode estar na origem 

dos erros detectados nas questões anterior, concluindo que existe falta de formação nas 

entidades que geram RH na Ilha do Pico.  

 

61,4 % 

38,6 % 
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Tabela 5.5 - Profissionais que Possuem formação em RH 

 
 

Na última fase do questionário, e após surgirem algumas dúvidas sobre a correspondência de 

certos RH aos seus recipientes, como se verifica na tabela 5.6, 58,6% dos inquiridos considerou 

que não possui formação e conhecimentos suficientes sobre os RH e os riscos que estão 

associados ao seu manuseamento. A responsabilidade de formação é atribuída a cada entidade 

em conjunto com a empresa destacada para prestar o serviço, neste caso, Azormed S.A.. A falta 

de formação periódica e actualizada leva a que sejam cometidos mais erros no ciclo de vida dos 

RH, conduzindo a gastos, quer financeiros, quer de recursos humanos, num processo ineficiente e 

ineficaz.   

QP1 * QP47 * QP3 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Profissionais

% of Total

TotalSim Não

Masculino Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Total

Feminino Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

18,2% 18,2% 36,4%

9,1% 18,2% 27,3%

9,1% 9,1% 18,2%

18,2% 18,2%

36,4% 63,6% 100,0%

5,1% 5,1% 10,2%

32,2% 6,8% 39,0%

6,8% 5,1% 11,9%

13,6% 15,3% 28,8%

10,2% 10,2%

57,6% 42,4% 100,0%

7,1% 7,1% 14,3%

28,6% 8,6% 37,1%

7,1% 5,7% 12,9%

11,4% 15,7% 27,1%

8,6% 8,6%

54,3% 45,7% 100,0%

% of Total% of Total

Page 1
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Tabela 5.6 - Profissionais que consideram suficiente o conhecimento sobre RH e os riscos 

associados a estes 

 

  

Relativamente aos conhecimentos adquiridos, verifica-se que 58,6% dos 70 entrevistados 

consideram que devem aprofundar os conhecimentos nesta temática. São os auxiliares de 

limpeza que mais consentem não ter formação adequada e actualizada. Os enfermeiros, apesar 

de serem os profissionais com mais formação, como se verifica na tabela 5.5, são também os que 

admitem que os seus conhecimentos não são satisfatórios (18,6%) e como tal, requerem 

formações anuais para se manterem actualizados.  

Após analisados estes dados, realizaram-se correlações de forma a compreender a análise de 

dados amostrais para saber se e como as duas ou mais variáveis estão relacionadas uma com a 

outra na população em estudo. Este método permite-nos verificar o quanto uma variável interfere 

no resultado de outra e neste caso em específico, entender como são afectados os erros 

cometidos na operação dos RH com a falta de formação. 

 

 

 

 

QP1 * QP48 * QP3 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Profissionais

% of Total

TotalSim Não

Masculino Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Total

Feminino Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

27,3% 9,1% 36,4%

27,3% 27,3%

9,1% 9,1% 18,2%

18,2% 18,2%

63,6% 36,4% 100,0%

6,8% 3,4% 10,2%

16,9% 22,0% 39,0%

1,7% 10,2% 11,9%

11,9% 16,9% 28,8%

10,2% 10,2%

37,3% 62,7% 100,0%

10,0% 4,3% 14,3%

18,6% 18,6% 37,1%

2,9% 10,0% 12,9%

10,0% 17,1% 27,1%

8,6% 8,6%

41,4% 58,6% 100,0%

% of Total% of Total

Page 1
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Tabela 5.7 - Correlação entre profissionais que possuem formação e que separam correctamente os 

fármacos rejeitados 

 

Inicialmente efectuou-se a correlação entre profissionais que possuem formação e que separam 

correctamente os fármacos rejeitados. Com estes dados demonstrados na tabela 5.7 verificamos 

que vários profissionais, apesar de considerarem que possuem conhecimentos satisfatórios sobre 

os RH, responderam erradamente sobre o local de deposição dos fármacos rejeitados, não tendo 

seleccionado o recipiente vermelho. Os médicos, num total de 44,4%, correspondem à maior taxa 

de respostas erradas neste âmbito. Por outro lado, foram os enfermeiros que mais uma vez 

demonstraram mais conhecimentos.  

De seguida procedeu-se à análise dos profissionais que possui formação e que consideram que 

no seu serviço é feita uma separação correcta dos resíduos. Estes dados podem ser consultados 

na tabela 5.8. 

QP1 * QP48 * QP5 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Fármacos (medicamentos) rejeitados

% of Total

Conhecimentos Satisfatórios

TotalSim Não

Recipiente Preto Médico

Enfermeiro

Auxiliar de Limpeza

Total

Recipiente Branco Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Total

Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Não Sabe Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

22,2% 22,2% 44,4%

11,1% 11,1%

11,1% 33,3% 44,4%

33,3% 66,7% 100,0%

13,0% 4,3% 17,4%

17,4% 26,1% 43,5%

4,3% 13,0% 17,4%

8,7% 13,0% 21,7%

43,5% 56,5% 100,0%

4,2% 4,2%

37,5% 20,8% 58,3%

4,2% 4,2% 8,3%

16,7% 4,2% 20,8%

8,3% 8,3%

62,5% 37,5% 100,0%

7,1% 7,1%

7,1% 7,1%

21,4% 21,4%

35,7% 35,7%

28,6% 28,6%

7,1% 92,9% 100,0%

10,0% 4,3% 14,3%

18,6% 18,6% 37,1%

2,9% 10,0% 12,9%

10,0% 17,1% 27,1%

8,6% 8,6%

41,4% 58,6% 100,0%

% of Total% of Total
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Tabela 5.8 - Correlação entre profissionais que considera que é feita uma separação correcta dos 

resíduos 

 

Na tabela 5.8 cerca de 25% dos médicos e dos enfermeiros consideram que os resíduos são 

separados correctamente nos seus locais de trabalho. No entanto, 57,9% dos enfermeiros, sendo 

os profissionais com mais formação, acreditam que esta separação é inadequada. Os auxiliares 

de limpeza, sendo o grupo com menos formação adquirida, são também os que maioritariamente 

concordam com a separação de resíduos, constituindo 31,4% dos inquiridos. Uma vez que não 

possuem formação, não possuem os mesmos critérios para julgar esta prática.  

Posteriormente tentou verificar-se quais os profissionais que mesmo possuindo formação 

encontram dificuldades na separação dos resíduos (Tabela 5.9). 

  

QP1 * QP47 * QP15 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Separação correcta dos resíduos

% of Total

Possui Formação

TotalSim Não

Concordo Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Discordo Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

14,3% 11,4% 25,7%

20,0% 5,7% 25,7%

11,4% 2,9% 14,3%

8,6% 22,9% 31,4%

2,9% 2,9%

54,3% 45,7% 100,0%

6,2% 6,2%

31,2% 6,2% 37,5%

6,2% 12,5% 18,8%

12,5% 6,2% 18,8%

18,8% 18,8%

50,0% 50,0% 100,0%

42,1% 15,8% 57,9%

5,3% 5,3%

15,8% 10,5% 26,3%

10,5% 10,5%

57,9% 42,1% 100,0%

7,1% 7,1% 14,3%

28,6% 8,6% 37,1%

7,1% 5,7% 12,9%

11,4% 15,7% 27,1%

8,6% 8,6%

54,3% 45,7% 100,0%

% of Total% of Total
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Posteriormente tentou verificar-se quais os profissionais que mesmo possuindo formação 

encontram dificuldades na separação dos resíduos (Tabela 5.9) 

Tabela 5.9 - Correlação entre os profissionais que possuem formação e consideram complicado a 

separação de resíduos. 

 

Dos 70 inquiridos, dos que discordam que a tarefa de separação de RH é considerada 

complicada, 58,7% possui formação. Por outro lado, 16,7% dos profissionais sem formação 

consideram que não é complicado. Esta percentagem pode estar relacionada com o facto de 

haver também uma grande percentagem de profissionais que não possui formação, e como tal, 

não está ocorrente das normas legislativas e dos riscos associados à separação destes mesmos 

RH. Ainda assim, cerca de 66,7% dos enfermeiros com formação entendem que separar os RH é 

uma tarefa complicada.  

Por último, examinou-se também a percepção dos profissionais quanto ao risco para a saúde dos 

RH do saco-vermelho/corto-perfurante (Tabela. 5.10). Como descrito no capítulo 3 – Resíduos 

Hospitalares, os sacos-vermelho/corto-perfurantes são os que apresentam maior risco para a 

saúde, uma vez que contemplam risco biológico, risco químico e material corto-perfurante. 

 

QP1 * QP47 * QP16 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Separar resíduos é complicado?

% of Total

Possui Formação

TotalSim Não

Concordo Enfermeiro

Auxiliar de Limpeza

Total

Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Discordo Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

66,7% 16,7% 83,3%

16,7% 16,7%

83,3% 16,7% 100,0%

5,6% 5,6% 11,1%

16,7% 11,1% 27,8%

5,6% 5,6%

11,1% 22,2% 33,3%

22,2% 22,2%

33,3% 66,7% 100,0%

8,7% 8,7% 17,4%

28,3% 6,5% 34,8%

10,9% 6,5% 17,4%

10,9% 15,2% 26,1%

4,3% 4,3%

58,7% 41,3% 100,0%

7,1% 7,1% 14,3%

28,6% 8,6% 37,1%

7,1% 5,7% 12,9%

11,4% 15,7% 27,1%

8,6% 8,6%

54,3% 45,7% 100,0%

% of Total% of Total
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Tabela 5.10 - Correlação entre os profissionais que assumem o risco para a saúde na operação dos 

RH (em frequência) 

 

Pelos dados demonstrados na tabela 5.10, verifica-se que 61% dos entrevistados não atribuem ao 

saco vermelho e ao contentor corto-perfurante risco muito elevado. Por outro lado, 35% dos 

enfermeiros participantes possuem formação e sabem que este contentor possui um risco muito 

elevado para a saúde. Em relação aos médicos, 7% atribui risco muito elevado a estes resíduos, 

sendo que destes apenas 4,7% possuem formação específica em RH. Apesar de constituir uma 

minoria, considera-se preocupante o facto de um técnico de saúde assumir que possui formação 

sobre RH e considerar que o grupo IV não possui qualquer risco para a saúde. Torna-se também 

alarmante cerca existir profissionais entre eles, médicos, técnicos de saúde e auxiliares de 

limpeza, classificarem este tipo de resíduos como não tendo risco ou possuindo um risco baixo.  

  

QP1 * QP47 * QP44 Crosstabulation

% of Total% of Total% of Total

Risco para a Saúde do Saco Vermelho/corto-perfurante

% of Total

Possui formação?

TotalSim Não

Não Têm Risco Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Total

Têm Risco Baixo Médico

Técnico de Saúde

Total

Têm Risco Médio Médico

Enfermeiro

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Têm Risco Elevado Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

Total Médico

Enfermeiro

Técnico de Saúde

Auxiliar de Limpeza

Outro

Total

33,3% 33,3%

66,7% 66,7%

33,3% 66,7% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%

100,0% 100,0%

14,3% 14,3%

42,9% 42,9%

14,3% 14,3% 28,6%

14,3% 14,3%

57,1% 42,9% 100,0%

6,7% 13,3% 20,0%

13,3% 13,3% 26,7%

6,7% 6,7%

13,3% 13,3% 26,7%

20,0% 20,0%

40,0% 60,0% 100,0%

7,0% 4,7% 11,6%

34,9% 9,3% 44,2%

4,7% 9,3% 14,0%

11,6% 14,0% 25,6%

4,7% 4,7%

58,1% 41,9% 100,0%

7,1% 7,1% 14,3%

28,6% 8,6% 37,1%

7,1% 5,7% 12,9%

11,4% 15,7% 27,1%

8,6% 8,6%

54,3% 45,7% 100,0%

% of Total% of Total

Page 1
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5.3 Matriz de Risco dos RH – Ilha do Pico-Açores 

 

5.3.1 Risco Global 

Para a Matriz de Risco Global dos RH foram incluídos riscos de diversas áreas, tais como: 

económico e financeiro, humano, de operação e manutenção, político e legal, ambiental, comercial 

e de force majeure. Estes riscos, as suas características, atribuição da gestão ao stakeholder que 

melhor o pode gerir, e a avaliação e classificação do risco em Alto, Médio e Baixo de acordo com 

as Tabela 2.3 e Figura 2.3 são descritos na tabela 5.11. 

 
Tabela 5.11 - Matriz de Risco Global 

Risco 
Global 

Características Risco Específico 
Atribuição 
Da Gestão 

Avaliação de 
Riscos * Classificação 

P C GR 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 e
 

F
in

a
n

c
e

ir
o

 Inflação  

Governo 
Regional 

5 4 20 Alto Risco 

Taxa de juros  3 4 12 Risco Médio 

Moeda  2 2 4 Risco Baixo 

H
u

m
a

n
o

 

Cultura  

 

3 3 6 Risco Baixo 

Étnico  2 1 2 Risco Mínimo 

Crenças/valores  2 1 2 Risco Mínimo 

Perfil de Risco  3 2 6 Risco Baixo 

P
o

lí
ti

c
o

 

e
 l

e
g

a
l 

Legislação 
Governamental 

Licenças 
Governo 
Regional 

2 2 4 Risco Baixo 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Poluição Contaminação 
Governo 
Regional 

3 4 12 Risco Médio 

C
o

m
e

rc
ia

l 

Variação de preços  Azormed 4 3 12 Alto Risco 

Risco de 
Pagamento 

 Azormed 5 3 15 Alto Risco 

F
o

rc
e

 

M
a

je
u

re
 Desastres Naturais 

Contaminação  

2 4 8 Risco Médio 

Guerras 2 4 8 Risco Médio 

 

* P – Probabilidade, C- Consequência e GR –Grau de Risco 
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 Económico e Financeiro 

Os riscos económicos que afectam os RH são fundamentalmente de natureza financeira. As 

condições do país podem condicionar a disponibilidade financeira para implementar processos de 

gestão eficientes 

 

Inflação – de uma geral a inflação aumenta o preço dos bens e dos serviços durante um certo 

período de tempo, pelo o que nos RH considera-se um risco alto, uma vez que é necessário 

contratar os serviços de recolha a uma entidade externa. 

 

Taxa de Juros: uma taxa de juros representa a renumeração cobrada pelo empréstimo de 

dinheiro. Esta taxa varia com as taxas da Euribor e todos os anos é diferente. Esta variação pode 

afectar as entidades produtoras de resíduos que de uma forma ou de outra contraíram 

empréstimos e financeiramente não estão sólidas.  

 

Moeda: É necessário ter em atenção a moeda quando é necessário exportar produtos ou importar 

matérias-primas. No entanto, para a gestão de RH este Risco não é muito elevado, pelo que foi 

considerado como baixo. 

 

 

 Humano 

Risco relacionado com crenças e valores de uma cultura, assim como hábitos. 

 

Cultura: Quando profissionais de outras culturas estão em contacto com RH, é possível que a não 

exista muita sensibilização e formação sobre os riscos associados. Isto é comprovado pelos 

estudos que consideram maiores incidentes com RH em países subdesenvolvidos.   

 

Ética:  A ética envolve os valores morais e princípios ideais do comportamento humano, estando 

também aplicada quando o profissional desempenha as suas funções no local de trabalho. 

 

Crenças/Valores: As crença e valores estão associadas à aceitação mental e convicção 

na validade de uma ideia, geralmente baseadas numa combinação de fé, razão e, em alguns 

casos, experiência. Neste sentido, o risco associado é mínimo. 

 

Perfil de Risco: Existem profissionais que apresentam perfis de risco, ou seja, desvalorizam o 

risco associado aos RH, efectuando manuseamentos arriscados e sem equipamentos de 

protecção.  
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 Político e legal 

Os riscos políticos e regulatórios estão sempre ligados ao poder decisório do governo. Qualquer 

nova legislação sobre este sector terá um impacto efectivo. 

 

Legislação Governamental: A gestão de RH é efectuada através das leis impostas pelo Governo 

Regional dos Açores em conjunto com o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares. Estas leis 

são revistas e ajustadas periodicamente, de forma a tornar todo o processo mais eficiente, eficaz e 

seguro. 

 

O presente plano de prevenção e gestão de resíduos da Região Autónoma do Açores obedece ao 

Decreto Legislativo Regional 29/2011/A, de 16 de Novembro e às orientações constantes do 

Despacho Conjunto nº 761/99 dos Ministérios da Saúde e do Ambiente que aprova o Plano 

Estratégico sectorial dos Resíduos Hospitalares e a Estratégia Nacional de Gestão de Resíduos 

Hospitalares. 

 

 Plano de Gestão de Resíduos produzidos em Serviços da 

Administração Regional Autónoma - PLAGER.GOV 

 

No seguimento da Resolução do Conselho do Governo n.º 98/2005, de 16 de Junho, que 

estabeleceu os princípios para a definição de um plano de gestão de resíduos produzidos pelos 

serviços da administração regional autónoma, foi criado e aprovado pela Resolução n.º 131/2006, 

de 6 de Outubro, o Plano de Gestão de Resíduos produzidos em Serviços da Administração 

Regional Autónoma, denominado de PLAGER.GOV. 

O objectivo principal PLAGER.GOV é reduzir a quantidade e perigosidade dos resíduos gerados 

nos departamentos do Governo Regional, bem como garantir o seu encaminhamento para o 

destino final adequado, estabelecendo para o efeito um conjunto de regras a que fica sujeita a 

gestão dos resíduos produzidos nos vários departamentos do Governo Regional dos Açores.  

 

 Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma 

dos Açores - PEGRA 

Uma política de gestão de resíduos assente em princípios de racionalidade, eficácia e 

sustentabilidade financeira associados a um esforço de equidade social e de reconhecimento das 

especificidades insulares pode constituir uma mais-valia em domínios essenciais para a qualidade 

de vida dos cidadãos e para a competitividade das actividades económicas na Região Autónoma 

dos Açores. 

Nesse sentido, a gestão de resíduos constitui um dos eixos fundamentais em que se deve basear 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Região Autónoma dos Açores, pelo que, 

através do Decreto Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio, foi aprovado o Plano 

http://servicos.sram.azores.gov.pt/grastore/dsr/residuos/legislacao/Res_131_2006_Plager_GOV.pdf
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Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores — PEGRA, enquanto 

instrumento de gestão territorial de política sectorial do ambiente, com impacte territorial. 

Em suma, o PEGRA visa contribuir para a implementação de infra-estruturas tecnológicas que 

assegurem a qualidade do serviço e a protecção ambiental, encorajando a eco-eficiência do sector 

empresarial e promovendo a sustentabilidade económico-financeira do sistema de gestão de 

resíduos.  

De acordo com Decreto-lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, a chamada de Lei-quadro da 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, que transpôs para o direito interno português a 

Directiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, compete à entidade patronal a obrigação 

de promover a segurança, higiene e saúde no trabalho através da publicação de legislação e do 

controle da implementação das normas. Obriga assim todas as entidades, de todos os ramos de 

actividade a organizar os serviços de segurança e implementar medidas para prevenção de riscos 

dos trabalhadores.  

 

 Risco Ambiental 

De acordo com Goutam et al (2010) e Tong et al (2011) os RH representam um perigo particular 

para o ambiente, devido à possibilidade dos agentes patogénicos e microrganismos neles contidos 

entrarem em contacto com o meio ambiente, e por causa da presença de produtos terapêuticos 

expirados ou utilizados apenas parcialmente capazes de ter um efeito tóxico. A prioridade na sua 

neutralização é a prevenção eficaz dos riscos biológicos e epidemiológicos que podem causar, 

tendo em conta as normas de protecção e segurança ambiental (Zimmermann & Szyca, 2012). 

 

 ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental 

A integração das questões ambientais nos sistemas de gestão das organizações desempenha um 

papel inquestionável na satisfação das mais variadas necessidades socioeconómicas, ao 

assegurar a optimização na utilização dos recursos naturais, a protecção do meio ambiente e a 

redução da poluição, pela gestão do impacto das suas actividades. 

  

A certificação de sistemas de gestão ambiental suportados na norma de referência NP EN ISO 

14001:2004 constitui uma ferramenta essencial para as entidades que pretendem alcançar uma 

confiança acrescida por parte dos clientes, colaboradores, comunidade envolvente e sociedade, 

através da demonstração do compromisso voluntário com a melhoria contínua do seu 

desempenho ambiental. 

  

A implementação e posterior Certificação pela APCER de um Sistema de Gestão Ambiental 

potenciam: 

 Redução de custos: melhoria da eficiência dos processos e, consequentemente, redução 

de consumos (matérias-primas, água, energia);  

 Minimização do tratamento de resíduos e efluentes;  
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 Diminuição dos prémios de seguros e minimização de multas e coimas; 

 Redução de riscos, tais como emissões, derrame e acidentes; 

 Vantagens Competitivas: melhoria da imagem da empresa e a sua aceitação pela 

sociedade e pelo mercado;  

 Minimização dos riscos dos investidores; 

 Evidência, de uma forma credível, da qualidade dos processos tecnológicos da 

organização, de um ponto de vista de protecção ambiental e de prevenção da poluição; 

 Uma nova dinâmica de melhoria, nomeadamente através da avaliação independente 

efectuada por auditores externos. 

 Comercial 

 

Variações de preços: Os factores previamente descritos, como a inflação e a taxa de juros 

influenciam os preços praticados pelas empresas responsáveis pela recolha de RH. Desta forma, 

afecta directamente as entidades produtoras de RH uma vez que são obrigadas obedecer às 

regras de gestão de Resíduos 

 

Risco de Pagamento: O risco de pagamento está associado a qualquer negócio, principalmente 

quando o país atravessa uma crise financeira. Neste sentido, a gestão de RH não é indiferente ao 

risco de pagamento, uma vez que todas as entidades da Ilha do Pico necessitam de uma empresa 

externa que preste os serviços de transporte, tratamento e destino final.  

 

 Force Majeure 

 

Desastres Naturais: Os desastres naturais podem afectar as estruturas onde se encontram 

acondicionados os RH, havendo o risco de contaminação do local do desastre. De notar a 

natureza sísmica dos Açores. 

 

Guerras: As guerras, no mesmo sentido dos desastres naturais, colocam em risco as estruturas 

de gestão dos RH. Paralelamente a este factor, podem ainda despoletar um crescente número de 

feridos e um ambiente de pânico, não havendo lugar para um tratamento eficaz e seguro dos RH. 

Desta forma, existe um risco considerável de contaminação dos RH. 

 

5.3.2 Risco Elementar em Resíduos Hospitalares 

 

“As condições de segurança e saúde no trabalho são reguladas em numerosos diplomas legais e 

regulamentares, de carácter geral, sectorial, ou mesmo relativos a riscos profissionais específicos. 

Continuam, no entanto, a verificar-se com regularidade elevados níveis de sinistralidade, 

evidenciando que as estruturas de prevenção de riscos profissionais disponíveis em muitos locais 

de trabalho são deficientes ou inexistentes” (Decreto-lei n.º 109/2000, de 30 de Junho). 
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A matriz de Risco Elementar especifica o risco inerente à actividade a desenvolver. Na tabela 5.12 

são mencionados os riscos apurados através das visitas e questionários aplicados às entidades 

previamente mencionadas. 
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Tabela 5.12 - Matriz de Risco Elementar 

 Características Risco Específico 
Atribuição da 

Gestão 

Avaliação do 

Risco * Classificação 

P C GR 

O
p

e
ra

ç
ã
o
 e

 m
a

n
u
te

n
ç
ã

o
 

P
ro

d
u

ç
ã

o
, 

T
ri
a

g
e

m
, 

R
e

c
o
lh

a
 e

 

A
c
o

n
d
ic

io
n

a
m

e
n
to

 
Ausência de Equipamento de 

Protecção individual - EPI 

Profissional / 
Conselho 

Administrativo 
5 6 30 Alto Risco 

Separação dos grupos I e II dos III e 
IV 

Profissional 4 3 12 Alto Risco 

Circuitos diferenciados para recolha 
Conselho 

Administrativo 
3 3 9 Risco Médio 

Contaminação Profissional 5 6 30 Alto Risco 

Infecção Profissional 5 6 30 Alto Risco 

Limpeza inadequada dos recipientes 

Profissional 

3 3 9 Risco Médio 

Incumprimento das regras de 
utilização dos recipientes 

4 3 12 Alto Risco 

Falta de informação nos recipientes 
(data e grupo) 

Profissional/ 
Azormed 

4 4 16 Alto Risco 

A
rm

a
z
e

n
a
m

e
n

to
 

Inexistência de local específico de 
armazenamento 

Conselho 
Administrativo 

4 3 12 Alto Risco 

Acesso incondicionado 3 3 9 Risco Médio 

Incorrecta identificação 3 2 6 Risco Baixo 

Ausência de ventilação/refrigeração 
e iluminação 

3 2 6 Risco Baixo 

Capacidade inadequada à produção 3 3 9 Risco Médio 

Falta de Sinalização 3 2 6 Risco Baixo 

Paredes e pavimentos inadequados 3 2 6 Risco Baixo 

Transporte 

Sistema de transporte 
inadequado 

Grupo I e 
II 

AMIP 3 1 3 Risco Mínimo 

Sistema de transporte 
inadequado 

Grupo III 
e IV 

Azormed 3 3 9 Risco Médio 

Tratamento 
Esterilização 
inadequada 

Grupo III 
e IV 

Azormed 4 4 12 Alto Risco 

Destino Final Deposição incorrecta 
Grupo III 

e IV 
Azormed 3 3 9 Risco Médio 

G
e

s
tã

o
 

Controlo de 
dados 

Inexistência de controlo de dados 
(peso, data) 

Conselho 
Administrativo 

3 2 6 Risco Baixo 

Ausência de guias de registo e 
transporte 

3 2 6 Risco Baixo 

Ausência de confirmação de dados 
entre a entidade e Azormed 

3 2 6 Risco Baixo 

Informação 
Inexistência de fichas toxicológicas 
dos produtos químicos utilizados 

Conselho 
Administrativo 

3 3 9 Risco Médio 

Acidentes Não Reportar Acidentes com RH Profissional 5 5 25 Alto Risco 

Formação Ausência de Formação Anual 
Conselho 

Administrativo 
4 5 20 Alto Risco 

  

* P – Probabilidade, C- Consequência e GR – Grau de Risco 
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 Riscos de Operação 

 

Ausência de Equipamento de Protecção individual – EPI – A utilização de EPI é de extrema 

importância uma vez que constitui a principal barreira de defesa no contacto com RH. Quer os 

auxiliares de limpeza, quer os profissionais de saúde devem dispor de todos os equipamentos 

necessários e obrigatórios no manuseamento dos RH. O conselho de Administração ou o 

responsável da entidade tem de garantir que todos os profissionais tenham acesso os EPI. 

 

Separação dos grupos I e II dos III e IV – A incorrecta separação dos grupos I e II dos grupos III 

e IV pode provocar contaminação, principalmente quando os RH do grupo III e IV são colocados 

em contentores dos grupos I e II. Estes contentores não possuem as condições necessárias para 

receber tais resíduos, constituindo assim um risco elevado. 

 

Circuitos diferenciados para recolha – A existência de circuitos diferenciados dos RH resguarda 

a possibilidade de contaminação durante o processo de recolha. Estes circuitos devem garantir 

que haja o menor contacto possível com áreas de clientes ou utentes. Além disso, devem ainda 

ser diferenciados dos circuitos por onde circulam alimentos, como por exemplo nos centros de 

Saúde.  

 

Infecção – uma infecção corresponde a uma colonização de um organismo hospedeiro por uma 

espécie estranha. Numa infecção, o organismo infectante procura utilizar os recursos do 

hospedeiro para se multiplicar, resultando em evidentes prejuízos para o hospedeiro. Desta forma, 

os RH dos grupos III e IV são possuem uma elevada probabilidade de provocar infecção, 

principalmente através das seringas e agulhas depositadas nos recipientes corto-perfurantes. 

 

Contaminação – define-se por contaminação a transmissão de uma substância nociva que altere 

as condições normais do ambiente em questão. Esta contaminação tem a probabilidade de atingir 

tecidos humanos levando a infecções e consequentemente a mortes. 
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Limpeza adequada dos recipientes – Os recipientes onde são depositados os RH são 

reutilizados e como tal, necessitam de uma correcta desinfecção. Esta desinfecção deve ser feita 

periodicamente, de acordo com o plano de gestão de resíduos da entidade. Os produtos a serem 

utilizados neste processo devem igualmente ser adequados, uma vez que também existe risco 

quando produtos químicos desconhecidos são combinados nos processos de limpeza. (Figura 

5.12) 

 

 

Figura 5.12 - Sangue exposto no exterior do recipiente 

 

Incumprimentos das regras de utilização dos recipientes – Todos os recipientes possuem 

regras específicas de utilização, como por exemplo, a capacidade máxima a que estão sujeitos. 

Estas regras se não foram cumpridas pelos profissionais de saúde colocam em risco os 

profissionais que são responsáveis pela recolha e limpeza dos recipientes. (Figura 5.13) 

 

 

Figura 5.13 - Recipiente com RH a ultrapassar o limite de enchimento 
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Falta de informação nos recipientes (data e grupo) – Os recipientes devem estar devidamente 

identificados, de forma visível e legível. Esta identificação deve conter o grupo de resíduo a que 

pertence, bem como a data referente à troca de contentor. Isto evita que sejam cometidos erros na 

fase da triagem e limita o tempo de exposição dos RH. (Figura 5.14 e 5.15) 

 

Figura 5.14 - Recipiente em uso sem preenchimento de dados 

 

 

 

 

Figura 5.15 - Falta de identificação (grupo) 

 

 

Local específico de armazenamento – Os RH, especialmente os resíduos do grupo III e IV 

devem dispor de um local específico de armazenamento. Este local deve estar atribuído de certas 

condições, tais como, possuir um acesso condicionado e correcta identificação, estar equipado 

com ventilação e iluminação adequada, e possuir um pavimento e paredes que sejam de fácil 

desinfecção. Um local inadequado é indicado na Figura 5.16. 
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Figura 5.16 - Local de armazenamento inapropriado 

 

Acesso incondicionado – Sendo os RH do grupo III e IV considerados resíduos perigosos, é 

necessário que o acesso aos resíduos seja condicionado, prevenindo assim a probabilidade de 

acidentes que possam levar a contaminações ou infecções.  

 

Incorrecta identificação do armazém – qualquer armazém de RH deve conter a indicação de 

“risco biológico”, de forma a alertar qualquer profissional sobre o conteúdo do armazém. Quando 

esta identificação é incorrecta, associa perigo a quem entre no armazém, uma vez que não está 

consciente do ambiente a que se expõe.  

 

Ausência de ventilação/refrigeração e iluminação – A ventilação/refrigeração é importante na 

fase de armazenamento uma vez que ambientes refrigerados retardam o processo de 

contaminação do espaço. Além disso, é necessário iluminação adequada para que não aqueça o 

local e permita uma visibilidade apropriada ao profissional que necessita aceder ao local. 

 

Capacidade inadequada à produção – Existem diversos tamanhos para os recipientes de RH, 

pelo o que cada entidade deve adquirir os recipientes de acordo com a quantidade de resíduos 

produzida. Esta medida evita que os recipientes excedam a capacidade máxima de enchimento, 

ou que se façam gastos exagerados na aquisição de contentores com capacidade superior à 

necessária.  

 

Falta de Sinalização – A falta de sinalização em qualquer processo de gestão dos RH coloca em 

perigo e dificulta as tarefas dos colaboradores da entidade.  

 

Paredes e pavimentos inadequados – As paredes e os pavimentos devem ser de fácil limpeza, 

permitindo que esta seja feita de forma eficiente e eficaz relativamente à remoção de substâncias 

potencialmente perigosas.  
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Sistema de transporte adequado – Da mesma forma que o local de armazenamento dos RH 

deve possuir as condições mínimas de seguranças para acondicionar os RH, o sistema de 

transporte entre as entidades e o local de tratamento deve igualmente estar preparado para 

acolher temporariamente resíduos de risco biológico. Existem riscos de contaminação caso o 

sistema de transporte não satisfaça regras de segurança tais como adequada higienização.  

 

Esterilização inadequada do grupo III e IV – Entende-se por esterilização a eliminação total de 

microorganismos dos materiais utilizados. Este processo é de extrema importância uma vez que 

constitui um dos principais métodos de protecção contra potenciais infecções, prevenindo assim o 

aparecimento de doenças, muitas delas mortais. Os materiais devem ser esterilizados com 

radiações gama com doses mínimas de 25kGy, prevenindo assim potenciais contaminações e 

infecções.  

 

Deposição incorrecta do grupo III e IV – O descarte inadequado destes resíduos após 

esterilização não acarreta um risco tão elevado uma vez que já não existe risco biológico. No 

entanto, existe sempre o risco ambiental caso seja depositado em sítios impróprio e caso a 

esterilização não seja eficaz, está ainda associado o risco de contaminação.  

 

 Riscos de Gestão 

 

Inexistência de controlo de dados (peso, data) – A falta de registos relativamente ao peso e à 

data torna mais complexo a gestão dos resíduos, quer a nível estatísticos, quer a nível de controlo 

financeiro, relativamente aos gastos que existem associados à produção resíduos.  

 

Ausência de guias de registo e transporte – As guias de transporte são documentos legais 

emitidos pelo transportador para acompanhar a mercadoria durante o transporte da mesma. A 

ausência destas guias dificulta a gestão efectuada pela entidade e, caso exista algum problema 

com o transporte, não existe registos para consulta. 

 

Ausência de confirmação de dados entre a Entidades e Azormed – O cruzamento de dados 

entre entidades serve para despistar qualquer erro que possa existir. Esta confirmação auxilia o 

processo de gestão, pois comprova que os dados registados estão correctos e podem ser usados 

para futuras previsões. 

 

Inexistência de fichas toxicológicas dos produtos químicos utilizados – Os produtos 

químicos utilizados principalmente na desinfecção dos recipientes e dos locais de trabalho 

conduzem muitas vezes a intoxicações. Estas intoxicações estão relacionadas com a libertação de 

gases tóxicos resultantes de combinações erradas de produtos químicos. Todas as entidades 

devem ter em sua posse um registo toxicológico dos produtos químicos utilizados, acessíveis aos 

auxiliares de limpeza.  
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Não Reportar Acidentes com RH – Os acidentes com RH são habituais entre os profissionais 

que lidam diariamente com estes resíduos. A ocorrência de acidentes provoca de imediato a 

probabilidade de surgir infecções ou doenças que podem conduzir à morte do profissional. Se o 

acidente não for reportado, não são tomadas medidas imediatas de controlo e despiste de 

infecção, como por exemplo, análises clínicas. Esta é uma medida que quando não é cumprida 

conduz a um elevado risco de saúde para o profissional envolvido.  

 

Ausência de Formação Anual – A formação e sensibilização anual é um requisito mínimo para 

os profissionais que estão constantemente em contacto com os RH. A privação à formação 

fomenta a existência de erros no procedimento de gestão dos RH, conduzindo também a 

potenciais riscos provenientes de deficientes manejos.  

 

 

5.3.3 Gestão de Risco – Redução do Risco – Medidas Preventivas e 

Correctivas.  

 

De acordo com a secção 2.5, o processo de gestão do risco engloba um conjunto de políticas, 

procedimentos e práticas que a organização adopta de forma a manter os níveis de risco dentro 

de limites considerados aceitáveis. Para corrigir e prevenir as situações de risco acima referidas, é 

necessária a implementação de algumas medidas de segurança. Desta forma, apresenta-se de 

seguida na tabela 5.13 as medidas a implementar, consoante o risco associado ao perigo 

identificado: 

Tabela 5.13 - Medidas Preventivas e Correctivas 

Risco Medidas a Implementar 
 Alto Risco 

R
is

c
o

s
 G

lo
b

a
is

 

Inflação 

- Quanto à inflação, não é possível implementar medidas que possam 

prevenir este risco, pois é um risco externo que afecta sempre qualquer 

mercado.  

Variação de Preços 

- Os preços implementados podem ser regulados a curto e médio prazo por 

contractos que limitem a sua variação. Estes contractos devem ser 

realizados por profissionais com conhecimento legislativo. 

Risco de Pagamento 
- Este risco é próprio do mercado comercial, sendo apenas minimizado 

através de contractos e de uma gestão eficaz e competente.  
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Tabela 5.13 - Medidas Preventivas e Correctivas (continuação) 

Risco Medidas a Implementar 
 Alto Risco 

R
is

c
o

s
 E

le
m

e
n

ta
re

s
 

Ausência de Equipamento 
de Protecção individual - EPI 

- Disponibilizar os EPIs a todos os trabalhadores que necessitem, assim como 
acesso facilitado ao local de armazenamento dos EPIs 

Inadequada separação dos 
grupo I e II dos III e IV 

- Efectuar acções de sensibilização e formação aos colaboradores que separam 
os RH. 

Contaminação 

- Implementar medidas rigorosas na desinfecção e no manuseamento de RH de 
forma a evitar a contaminação 
- Efectuar planos estratégicos de acção caso ocorra contaminação, de forma a 
que esta seja controlada o mais rapidamente possível. 

Infecção 
- Efectuar planos estratégicos de acção caso ocorra infecção, de forma a que 
esta seja controlada o mais rapidamente possível. 

Incumprimento das regras 
de utilização dos recipientes 

- Efectuar acções de sensibilização e formação aos colaboradores que lidam 
com os RH. 
- Nomear um responsável que verifique que as regras de utilização são 
cumpridas 

Falta de informação nos 
recipientes (data e grupo) 

- Nomear um responsável que fiscalize e preencha os recipientes de RH quando 
são colocados no local de utilização. 

Inexistência de local 
específico de 

armazenamento 

- Recolher informação e definir um local de armazenamento dotado das 
condições necessárias que minimizem os riscos.  

Esterilização inadequada -Implementar sistemas de controlo no processo 

Não Reportar Acidentes com 
RH 

- Nomear um responsável ao qual os colaboradores devem reportar os 
acidentes e que esclareça qualquer dúvida que exista durante um acidente de 
trabalho. 

Ausência de Formação 
Anual 

- Solicitar formações à empresas externas ou eleger um colaborador com 
competências que possa divulgar e sensibilizar os restantes colegas 
periodicamente. 

Risco Médio 

Circuitos diferenciados para 
transportes 

- Junto das entidades de gestão implementar um circuito que implique o menor 
contacto possível com funcionários, utentes ou clientes. 

Limpeza inadequada dos 
recipientes 

- Formar os auxiliares de limpeza para uma correcta higienização e informa-los 
dos riscos associados à falta desta. 

Acesso incondicionado 
- Condicionar o acesso à zona de armazenamento dos RH apenas a pessoas 
capacitadas e conscientes dos riscos associados.  

Capacidade inadequada à 
produção 

- Através dos registos anteriores, estimar a produção dos RH pela entidade e 
solicitar recipientes adequados e com capacidade suficiente para uma utilização 
segura.  

Sistema de transporte 
inadequado para grupo III e 

IV 

- Exigir que a entidade prestadora de serviços possua um sistema de transporte 
adequado e seguro que não coloque em risco os trabalhadores.  

Inexistência de fichas 
toxicológicas dos produtos 

químicos utilizados 

- Disponibilizar e expor num lugar acessível a todos os trabalhadores as fichas 
de segurança da matéria- prima utilizada. 

Risco Baixo 

Incorrecta identificação do 
armazém 

- Solicitar identificações para todos os locais de armazenamento dos RH.  

Ausência de 
ventilação/refrigeração e 

iluminação 

- Dotar os espaços de armazenamento com ventiladores/refrigeradores e 
iluminação adequada ao bom acondicionamento dos RH. 

Falta de Sinalização - Sinalizar todos os contentores e espaços sujeitos a contacto com os RH. 

Paredes e pavimentos 
inadequados 

Equipar os espaços de armazenamentos com paredes e pavimentos de fácil 
higienização. 

Inexistência de controlo de 
dados (peso, data) 

- Nomear um responsável que efectue a recolha de dados e registe 
metodicamente todos os dados necessários para uma gestão eficaz.  

Ausência de guias de 
registo e transporte 

- Requerer junto à entidade gestora guias de transporte. 
- Eleger um responsável que assuma o controlo das guias. 

Ausência de confirmação de 
dados na Azormed 

-Solicitar periodicamente dados à Azormed 

Risco Mínimo 

Sistema de transporte 
inadequado para grupo I e II 

- Exigir que a entidade prestadora de serviços possua um sistema de transporte 
adequado e seguro que não coloque em risco os trabalhadores. 
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Capítulo 6 - Conclusões 

 

Nos últimos tempos os problemas de gestão de RH têm sido discutidos em muitos estudos. Os 

principais problemas estão relacionados com a falta de normas legais para a separação médica de 

resíduos sólidos e principalmente com a falta de formação educacional de gestão de RH em 

instituições de saúde 

 

Como foi descrito ao longo de toda esta investigação, a gestão de RH é de grande importância 

devido aos seus potenciais riscos ambientais e riscos para a saúde pública, especialmente nos 

países em desenvolvimento, onde os recursos financeiros e tecnológicos na gestão de RH 

continuam em falta.  

 

Esta investigação fundamentou-se numa extensa recolha bibliográfica focada no caso de estudo 

da Ilha do Pico. Assim, caracterizaram-se os riscos associados à produção e gestão destes 

resíduos relativamente a Centros de Saúde, Clínicas Médicas, Clínicas Dentárias, Lares de Idosos 

e Clínicas Veterinárias e Farmácias, através de entrevistas e questionários aos profissionais de 

saúde, de forma a analisar o ciclo de vida e o risco presente neste processo. As ilações extraídas 

das várias questões presentes no inquérito são analisadas como um todo e demonstram 

resultados consistentes com os objectivos. 

 

Durante este estudo verificou-se que uma elevada percentagem dos profissionais responsáveis 

pela limpeza e recolha dos RH não possui qualquer formação nem sensibilização sobre os RH, 

sendo muitas vezes recursos humanos apenas com a escolaridade mínima e com conhecimentos 

mais limitados na área dos RH. Os técnicos de limpeza, como tem sido registado, são os que 

apresentam menor formação, e consequentemente os que cometam mais erros na caracterização 

dos RH. Os técnicos de limpeza apesar de não serem responsáveis por efectuar qualquer triagem, 

tem o direito e o dever de estar a par dos riscos que estão sujeitos quando efectuam o 

acondicionamento e o transporte destes resíduos. São também estes profissionais que são 

responsáveis pela limpeza e desinfecção dos contentores, estando assim também expostos a 

diversos riscos. 

Constatou-se também que os fisioterapeutas, os bombeiros e os farmacêuticos (incluídos na 

variável “outros”) são os profissionais que menos conhecimentos possuem sobre os RH. Este 

grupo de profissionais lida diariamente com os RH, sendo importante que os conceitos sobre esta 

temática estejam actualizados e consolidados. No entanto, devido à natureza das suas funções, 

estes profissionais não lidam com a mesma variedade de RH como os enfermeiros ou os médicos. 

Os questionários foram realizados para os profissionais de saúde em geral, sendo necessário 
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numa próxima investigação direcciona-los às funções e aos contactos com RH associados a cada 

profissão. 

Por outro lado, os enfermeiros foram os que, de uma forma geral, possuem mais conhecimentos e 

estão mais preparados a lidar com RH. No entanto, apesar de estarem mais frequentemente 

expostos a este tipo de resíduos, verificou-se que surgem sempre algumas dúvidas 

nomeadamente associadas à existência de uma grande variedade de RH. 

Os médicos (veterinários, dentistas ou médicos de clínica geral), que representam 15% da 

amostra neste estudo, demonstraram que possuem incertezas quanto à triagem dos RH. Este 

facto é visível ao longo das várias questões apresentadas no inquérito, sendo evidenciado na 

questão dos fármacos rejeitados, onde a percentagem de respostas erradas chegou aos 60% 

(Tabela 5.7). Constituem também a percentagem mais elevada de profissionais que não atribui 

risco elevado aos contentores Vermelho/corto-perfurante. 

A construção da matriz de risco dos RH sintetiza o conjunto de riscos associados ao ciclo de vida 

dos RH e permitiu identificar e classificar os riscos inerentes, o seu impacto e a atribuição à 

entidade que os pode melhor gerir. Classificaram-se os riscos em duas categorias: globais – os 

riscos que afectam todos os profissionais de saúde como um todo, e elementares ou individuais 

onde se incluem os riscos inerentes aos profissionais de saúde como um indivíduo. Nos riscos 

globais incluem-se os riscos económicos e financeiros, humanos, políticos e legais, comercial e de 

forças externas. Nos riscos elementares incluem-se todos os riscos específicos à operação e 

manutenção dos RH, desde a produção até ao destino final. Em termos de percepção de risco, 

quer para a saúde quer ambiental, concluiu-se que as opiniões são bastante diversas, pelo  que o 

risco nesta actividade é muitas vezes negligenciado 

Os depósitos de RH na Ilha do Pico possuem algumas falhas, e ainda não existem medidas 

ambientais totalmente eficazes. Estes resíduos são em grande parte tratados por trabalhadores 

com baixa escolaridade, sem controlo de qualidade suficiente. Em muitos estabelecimentos, os 

RH  são descartado em aterros municipais. Portanto, a poluição ambiental, devido à eliminação de 

RH em aterros municipais de resíduos sólidos, a segregação ilegal, a falta de reciclagem e 

transmissão de doenças infecciosas é de grande preocupação para a Ilha do Pico. 

 

Após toda a colecta de dados previamente mencionada, identificaram-se riscos comuns às 

diversas entidades 

 Falta de sinalização: a distinção do local onde é armazenado; 

 Ausência de equipamento de protecção individual, nomeadamente as luvas e avental; 

 Ausência de circuitos devidamente separados; 

 Muitos recipientes não estavam preenchidos com os dados actualizados de utilização; 
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 A maioria dos contentores, principalmente os corto-perfurantes excediam o limite de 

enchimento; 

 Verificou-se alguma falta de higienização nos contentores em utilização; 

 Falta de identificação, quer do grupo a que pertencem, quer do risco exposto; 

 Local de armazenamento sem as condições requeridas pela legislação, tai como 

pavimento de fácil higienização. 

Em consequência da análise dos riscos associados aos perigos identificados, é possível realizar a 

priorização das medidas de prevenção/correcção necessárias.  De acordo com a avaliação 

demonstrada na tabela 5.12 do capítulo 5, pode-se afirmar que os riscos que prioritariamente 

necessitam de ser convenientemente geridos são:  

 Ausência de Equipamento de Protecção individual – EPI; 

 Inadequada separação dos grupos I e II dos III e IV; 

 Contaminação;  

 Infecção; 

 Incumprimento das regras de utilização dos recipientes; 

 Falta de informação nos recipientes (data e grupo); 

 Inexistência de local específico de armazenamento; 

 Esterilização inadequada;  

 Não Reportar Acidentes com RH;  

 Ausência de Formação Anual. 

Através dos registos fotográficos e das entrevistas efectuadas aos colaboradores das entidades 

em estudo, verificou-se que não está implementado um sistema de valorização de resíduos e de 

reciclagem. Este sistema pode ser implementado nos grupos I e II, uma vez que estes resíduos 

são equiparados a urbanos e constituem-se essencialmente de papel e embalagem. A reciclagem 

tem demonstrado ser uma mais valia para o ambiente e incute vantagens tais como a extensão do 

ciclo de vida dos materiais, redução das matérias primas utilizadas no processo do ciclo de vida e 

ainda redução da deposição de materiais em aterro sanitário. 

 

Este caso de estudo da Ilha do Pico demonstra que, apesar de terem sido implementados 

avanços significativos na gestão de RH, existem ainda algumas adversidades, incluindo a 

aplicação ineficaz e ineficiente dos regulamentos e da legislação, esforços institucionais 

fragmentados, falta de sensibilização e de formação, e recursos financeiros insuficientes. Para 

melhorar a gestão de risco em RH, uma estrutura de gestão integrada de RH deve ser 

desenvolvida e implementada.  

 
Da análise efectuada e tendo em conta as medidas propostas, conclui-se que estas são de fácil e 

rápida implementação sem a necessidade de um grande investimento por parte das entidades 

mesmo em relação aos riscos de maior grau.  Os maiores problemas que as entidades enfrentam 
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dizem respeito à resistência por parte dos colaboradores à prática de medidas de segurança já 

implementadas. Desta forma, a maioria das medidas propostas referem a sensibilização e a 

formação dos trabalhadores para os riscos a que estão expostos diariamente com o objectivo de 

os consciencializar dos perigos existentes e dos acidentes que daí podem resultar. 

De forma a garantir a segurança contínua de todos os colaboradores é necessário que seja 

efectuado um levantamento de perigos e a avaliação dos riscos periodicamente, controlando os 

riscos que não são eliminados e analisando novas situações que podem surgir das novas práticas 

e/ou alterações introduzidas nas entidades. Devido à sua importância, e sendo esta uma prática 

chave para a prevenção de acidentes numa organização, também esta deve ser uma medida que 

a empresa deve adoptar imperativamente. Todos os profissionais que de alguma forma estejam 

em contacto com os RH têm o direito e o dever de conhecer as normas e manuseamento e os 

riscos associados à falta dela.  

Nas actividades de recolha, transporte e tratamento de resíduos nas entidades da Ilha do Pico, 

onde existe ou pode existir risco de exposição a agentes biológicos, devem ser tomadas as 

seguintes medidas de protecção da saúde e segurança dos trabalhadores: 

 Conceber processos de trabalho e medidas técnicas de controlo a fim de evitar ou 

minimizar os riscos associados ao RH; 

 Efectuar auditorias internas ou externas em todas as entidades produtoras de RH; 

 Elaborar planos de acção em caso de acidentes que envolvam agentes biológicos; 

 Ter medidas que permitam no local de trabalho manipular recolher e transportar, sem 

riscos; 

 Limitar ao possível o número de trabalhadores expostos ou susceptíveis de o ser; 

 Fornecer aos colaboradores EPI adequado; 

 Efectuar a vacinação dos trabalhadores, contra os agentes biológicos a que estejam 

expostos, e para os quais exista vacina eficaz; 

 Realizar acções de informação/formação aos trabalhadores, sobre : 

o Os riscos potenciais para a saúde; 

o As precauções a tomar para evitarem a exposição; 

o As normas em matéria de higiene e segurança; 

o As medidas a tomar pelos trabalhadores em caso de incidente acidente e a sua 

prevenção. 

 

Em termos de impacto ambiental, deverão ser tomadas medidas que incentivem a reciclagem do 

grupo I e II. Esta medida pode ser implementada nas operações de recolha ou triagem o que além 

de poupar nos custos financeiros, permite que sejam também diminuídos os riscos ambientais. 

Uma vez que a reciclagem é considerada como uma opção de gestão de resíduos sustentável, 

logicamente num futuro próximo devem ser analisados quais os custos de implementar esta 

medida a nível da Ilha do Pico.  
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6.1 Futuros trabalhos  

Na sequência deste estudo há duas temáticas que poderão ser desenvolvidas 

 A USIP, sendo a maior produtora de RH da Ilha do Pico, requer mais atenção e um estudo 

mais aprofundado. É também a entidade que possui mais profissionais de saúde em 

contacto com RH. De futuro, seria igualmente aliciante explorar os riscos de cada 

departamento em específico e propor um plano de gestão de resíduos mais específico, 

que abrangesse quer a prevenção, quer a solução para eventuais acidentes de trabalho. 

Nesta entidade seria ainda importante efectuar auditorias periódicas e contínuas, bem 

como promover formações a todos os colaboradores que lidam com os RH.  

 Neste caso de estudo foram apenas abrangidas as entidades produtoras de resíduos da 

Ilha do Pico, mas dada a relevância dos resultados obtidos seria importante alargar o 

mesmo estudo a todas as ilhas dos Açores de forma a perceber a conjectura desta 

temática para a saúde pública.  
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Capítulo 8 –   Anexo A 

A.1 – Declaração de consentimento 

 

 

 
Mestrado em Engenharia Biomédica  Joana Margarida Ribeiro Paulo 
Instituto Superior Técnico  Email: joana.ribeiro.paulo@gmail.com 
Universidade Técnica de Lisboa  Contacto: 918935717 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Considerando  a  “Declaração  de   Helsínquia”  da   Associação  Médica  Mundial 

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edinburgo 2000) 

 

Designação do Estudo 
Gestão de Risco em Resíduos Hospitalares: Caso de Estudo da Ilha do Pico 

 
 

Eu,__________________________________________________________________________, 

tive conhecimento verbal do objectivo da investigação que se pretende realizar, para a qual é 

solicitada a minha participação. Foram esclarecidos todos os aspectos que considero 

importantes e as questões que coloquei foram respondidas. 

Tomei conhecimento que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a 

informação e as explicações que me foram prestadas versaram os objectivos, os métodos, os 

benefícios previstos e os potenciais riscos. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de 

recusar a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo. 

Os registos dos resultados poderão ser consultados pelos responsáveis científicos e ser objecto 

de publicação, mas os elementos da identidade pessoal serão sempre tratados de modo 

estritamente confidencial. 

Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para reflectir sobre a proposta de participação.  

Nestas circunstâncias, consinto livremente que me seja aplicado o inquérito proposto pelo 

investigador que me apresentou o estudo. 

 

Assinatura do(a) participante: 

 Data: ___/___/____ 

___________________________________ 

 

Investigador Responsável 
Joana Paulo  
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A.2 – Questionário aplicado às entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ /

Nome da Entidade:

Morada:

Contacto: Email:

Produção Anual (kg)

Pessoa encarregue pela Entrega dos Resíduos:

Periocidade de Recolha:

Produção Anual (kg)

Pessoa encarregue pela Entrega dos Resíduos:

Periocidade de Recolha:

Empresa responsável pela Recolha: 

Empresa responsável pela recolha de líquidos

QUESTIONÁRIO

Este questionário é um dos instrumentos desenvolvidos para a elaboração da tese de mestrado em 

Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico, que tem como finalidade Avaliar o Risco associado à 

gestão de Resíduos Hospitalares. Os questionários são anónimos e confidenciais

Data:

I. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Concelho:

II. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES (RH) (Grupos I e II)

É efectuada a triagem dos resíduos hospitalares (separação dos grupos I e II dos 

grupos III e IV)

É efectuada a triagem dos resíduos dos grupos I e II com vista à sua valorização 

(reciclagem).

Existem sacos pretos para os resíduos dos grupos I e II

SIM NÃO

II. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES (Grupos III e IV)

III. TRIAGEM

Empresa responsável pela Recolha: 

Existem sacos brancos para os resíduos do grupo III, com indicação de "risco 

biológico"

Existem sacos vermelhos para os resíduos do grupo IV
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Sistema de fecho dos sacos:

V. MONITORIZAÇÃO (Grupos III e IV)

Selagem Atilho Nó

SIM NÃO

Se respondeu SIM anteriormente, preencha os pontos que se seguem:

Se respondeu NÃO, qual o local utilizado?

Outro

SIM NÃO

IV. RECOLHA E TRANSPORTE

V. ARMAZENAMENTO (Grupos III e IV)

NÃO

A recolha é efectuada no horário de funcionamento do estabelecimento

A recolha é feita na presença do responsavel pela entidade 

Limpeza adequada dos recipientes/meio de transporte de RH

Existe recipiente para resíduos cortantes e perfurantes do grupo IV

Os resíduos líquidos são devidamente contentorizados

Existem circuitos diferenciados para o transporte de RH

Está afixada sinalização relativa a materiais perigosos e à proibição de acesso a 

pessoas não autorizadas

As paredes e pavimento são de material liso, de fácil limpeza e desinfectação

Acesso condicionado ao local de armazenamento

Correcta identificação do local de armazenamento

Ventilação e iluminação no local de armazenamento

Capacidade mínima correspondente aos contentores produzidos diariamente

Existe local específico e exclusivo para armazenamento temporário de RH

SIM
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V. CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Existem cópias das guias de registo e transporte dos resíduos hospitalares, arquivados em 

local de facil consulta

É efectuada o cruzamento de dados de pesagem validados pelo responsavel da instituição 

com os valores apresentados pela a empresa nas facturas

Existe à disposição dos trabalhadores e é utilizado, equipamento de protecção 

individual

Existe ficha de controlo que permite a quantificação mensal dos RH produzidos (data, 

peso,  etc.…)

Estão disponiveis cópias das fichas toxicológicas de todos os produtos quimicos 

utilizados no estabelecimento

Foi dada formação adequada aos colaboradores que lidam com RH

SIM NÃO

SIM NÃO



8-75 

 

 

 

A.3 – Questionário aplicado aos profissionais 
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A.4 – Outros dados estatísticos do questionário aplicado aos 

Profissionais 

 

A.4.1  Avaliação das praticas de gestão de RH 

Tabela A.4.1 - Os restantes profissionais separam os resíduos correctamente? 

 

 

Tabela A.4.2 - Separar os resíduos nos diferentes recipientes é bastante complicado? 

 

 

Tabela A.4.3  - Os restantes profissionais usam sempre EPIs? 

 

 

Tabela A.4.4  - Os recipientes são adequados (tamanho/tipo)? 
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Tabela A.4.5 - A localização dos recipientes é apropriada? 

 

 

Tabela A.4.6 - O local de armazenamento dos resíduos é adequado? 

 

 

Tabela A.4.7 - O transportes dos resíduos é adequado (circuito/equipamento)? 
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A.4.2 Percepção e Gestão do Risco 

 

Tabela A.4.8 - Os RH para a sua saúde 

 

Tabela A.4.9 - Os RH para a saúde dos profissionais? 

 

Tabela A.4.10 - Os RH para os doentes? 
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Tabela A.4.11 - Os RH para os visitantes? 

 

Tabela A.4.12 – Os RH para o ambiente 

 

 

 Percepção do Risco para saúde: 

 

Tabela A.4.13 - Fármacos (medicamentos) rejeitados 
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Tabela A.4.14 - Resíduos provenientes de serviços gerais (como gabinetes, salas de reunião, 

instalações sanitárias, etc..) 

 
Tabela A.4.15 - Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas 

 
Tabela A.4.16 - Frascos de Soro não contaminado, já utilizado 

 



8-84 

 

 

 

Tabela A.4.17 - Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas 

 
Tabela A.4.18 - Material ortopédico (como talas e gesso) não contaminado e sem vestígios de sangue 

 
Tabela A.4.19 - Material de protecção individual em que haja contacto com produtos contaminados 

(como luvas e máscaras) 
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Tabela A.4.20 - Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígio de sangue 

 
Tabela A.4.21 - Materiais cortantes ou perfurantes 

 
Tabela A.4.22 - Embalagens de medicamentos vazias 

 

 

 Percepção de Risco para a Saúde 
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Tabela A.4.23 - A produção, triagem e acondicionamento dos RH 

 
Tabela A.4.24 - A recolha dos RH 

 
Tabela A.4.25 - O fecho dos contentores corto-perfurantes 
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Tabela A.4.26 - O transporte dos RH 

 
Tabela A.4.27 - O armazenamento dos RH 

 

 

 Percepção do Risco para saúde quanto ao tratamento/destino 

final 

Tabela A.4.28 - Saco Preto 
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Tabela A.4.29 - Saco Branco 

 
 

Tabela A.4.30 - Saco vermelho/corto-perfurante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


