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SUMÁRIO 

 
 
Este trabalho de investigação analisa os aspectos psico-sociais e técnicos dos resíduos nos 
hospitais, fundamentalmente a preferência por dispositivos médicos (DM) reutilizáveis ou 
descartáveis e a separação de resíduos, tanto para reciclagem como nos grupos definidos 
pela legislação. Aborda, também, os riscos para a saúde e a percepção de risco induzidos 
pelos resíduos hospitalares (RH). 
 
A parte prática é efectuada em seis hospitais, sendo acompanhados entre oito e doze 
serviços por hospital. Na selecção destes hospitais foram considerados critérios que 
permitem a respectiva diferenciação em dois grupos, de acordo com as características 
(especializados/distritais) e com a localização geográfica (a norte/a sul). Os instrumentos de 
observação utilizados são: observação directa, entrevistas e questionários.  
 
Com a parte prática procura-se conhecer a evolução temporal dos aspectos anteriormente 
referidos, mas também as diferenças existentes entre grupos de hospitais, entre grupos de 
profissionais de saúde e entre grupos de profissionais com diferentes opções de gestão de 
RH. Tendo por base esta subdivisão, apresentam-se os principais resultados: 
 
 Evolução temporal. No espaço de um ano observa-se um acréscimo acentuado na 

preferência por DM descartáveis, contudo também se regista um aumento do 
conhecimento sobre a separação dos RH por grupos e uma diminuição da percepção de 
risco. 

 Grupos de hospitais. Nos hospitais especializados e nos hospitais a norte verifica-se um 
menor conhecimento sobre os vários aspectos inerentes aos RH e uma maior percepção 
de risco associada, comparativamente aos hospitais distritais e a sul. Neste últimos, é 
maior a preferência por descartáveis. 

 Grupos de profissionais de saúde. O grupo dos enfermeiros apresenta maior 
conhecimento sobre RH e uma percepção de risco mais elevada em oposição ao grupo 
dos médicos. O grupo dos auxiliares de acção médica demonstra maior divergência 
entre a percepção e a realidade, apresentando, também, a maior preferência por 
descartáveis. 

 Grupos de profissionais com diferentes opções de gestão de resíduos. Os profissionais 
que optam preferencialmente por descartáveis têm percepções de risco mais elevadas 
que os que preferem os reutilizáveis. Os recicladores estão mais despertos para os 
problemas dos RH que os não recicladores, sendo a formação sobre o tema um aspecto 
importante. Também, os profissionais que separaram mais correctamente os RH por 
grupos são os que têm mais conhecimento sobre o tema e uma percepção de risco mais 
aproximada da definida na legislação. 

 
Estes resultados podem dar um grande contributo na gestão de RH, nomeadamente se 
forem incluídos nos correspondentes planos e políticas. 
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ABSTRACT 

 
 
This research analyses the psychosocial and technical aspects of health-care waste, mainly 
the preference for reusable or single use medical devices and the separation of waste, for 
recycling and into the groups as defined by legislation. It studies also the risks for the health 
and the perception of risk caused by health-care waste. 
 
The practical part is made in six hospitals, being studied in each one between eight to twelve 
departments. In the selection of these hospitals, were considered criterions allowing 
differentiation into two main groups - by characteristics (specialized or district hospitals) and 
by geographical location (north/south). The study is made by means of direct observation, 
interviews and questionnaires. 
 
The practical part aims to study the temporal evolution of the above mentioned topics, as 
well as the differences between groups of hospitals, between health professionals and 
between professional groups with different options towards the health-care waste 
management.  
 
The main results are: 
 
 Temporal evolution - After one year, it was noticed an accentuated growth in the 

preference for reusable devices, a growth in separation of waste knowledge and a 
decrease of risk perception. 

 
 Hospital groups - In specialized hospitals and on northern hospitals there is less 

knowledge on the aspects of health-care waste and higher risk perception. In district 
hospitals and southern hospitals it is noticed a higher preference for single use devices. 

 
 Groups of health professionals – Nurses group show higher knowledge about health-

care waste and higher risk perception then physicians group. Health-care auxiliaries 
group evidences a higher divergence between perception and reality and higher 
preference for single use devices. 

 
 Groups of professionals with different options of waste management - Professionals that 

prefer single use devices have higher risk perception than the ones preferring reusable 
devices. Professionals that recycle are more aware of health-care waste problems. 
Professionals that separate more correctly the health-care waste are the ones having 
deeper knowledge on the topic and a risk perception more close to the one as stated in 
the legislation.  

 
The results of the present study can give a significant contribution to health-care waste 
management, namely if included in specific plans and policies. 
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D Distritais (hospitais) 
Distritais Distritais gerais (hospitais) 
DM Dispositivo(s) médico(s) 
E Especializados (hospitais) 
Especializados Centrais especializados (hospitais) 
EPA Environmental Protection Agency 
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N a Norte (hospitais) 
n.d. Não determinado 
n.s. Não significativo 
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ρ Nível de significância 
p. Pergunta 
PERH Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos Hospitalares 
PERSU Plano Estratégico Sectorial de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 
PVC Policloreto de vinilo 
Q1 Questionário 1 
Q2 Questionário 2 
r Coeficiente de correlação 
r2 Coeficiente de determinação 
RIP Resíduos industriais perigosos 
RH Resíduos hospitalares 
RU Resíduos urbanos 
S a Sul (hospitais) 
SIDA Sindroma de Imunodeficiência Adquirida 
SNS Serviço Nacional de Saúde 
TDT Técnicos de diagnóstico e terapêutica 
TSS Técnicos superiores de saúde 
UE União Europeia 
UPCS Unidade de prestação de cuidados de saúde 
VHB Vírus da Hepatite B 
VHC Vírus da Hepatite C 
VIH Vírus de Imunodeficiência Humana 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
As questões ambientais são actualmente uma das grandes preocupações da humanidade. 
Os cuidados de saúde, que ocorrem especialmente nos hospitais, contribuem de forma 
significativa para este assunto, sendo a crescente utilização de tecnologias de ponta, de 
medicamentos e de produtos descartáveis, uma fonte de consumo de recursos naturais e 
económicos (Daschner e Dettenkofer, 1997). 
 
Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde é, pela Constituição, o pilar fundamental da 
prestação dos cuidados de saúde. Neste sistema estão englobadas todas as unidades 
públicas que operam nesta área. Os hospitais são neste sistema espaços institucionais 
privilegiados devido à sua centralidade.  
 
O hospital é caracterizado pelo internamento, ou seja, uma estada em cama que se 
convencionou ser superior a 24 horas. Etimologicamente hospital vem do latim hospitalis, 
que deu hospital (mas também hostal, hostel e hotel) e que significa estada ou permanência 
do doente ou do hóspede (Caetano, 2002). 
 
De acordo com Carapinheiro (1993), o hospital apresenta traços salientes de uma 
organização burocrática. O crescimento do pessoal, a multiplicação dos serviços e das 
especialidades médicas, e o desenvolvimento tecnológico da medicina, introduziram 
modificações importantes na estrutura hierárquica, na estrutura de poder e nos sistemas de 
comunicação do hospital, associando-se a este conjunto de modificações a expansão do 
sistema burocrático da administração profissional. 
 
No país, esta evolução levou a que as despesas públicas com a saúde atingissem em 2000 
cerca de 14,4% do total das despesas públicas, tendo estas de 1990 para 2000 
quadruplicado, além de já terem duplicado no quinquénio anterior. Situação que suscita 
uma crescente preocupação relativamente ao financiamento global do Sistema de Saúde, 
facto que se tem verificado um pouco por todo o mundo, solicitando-se à sociedade civil 
uma cada vez maior co-responsabilização no processo (Antunes, 2001).  
 
O Serviço Nacional de Saúde (SNS), em Portugal, enfrenta ainda maiores problemas, 
resultantes de um elevado grau de desperdício e de uma relativamente baixa produtividade. 
É importante que tanto os utentes, como os profissionais, se consciencializem da 
necessidade de reduzir o consumo e o desperdício, e de melhorar a produtividade (Antunes, 
2001). 
 
Estas mudanças passam por alterações no financiamento e na gestão da saúde, mas 
também pela reestruturação das carreiras profissionais e dos respectivos regimes de 
trabalho. De uma forma mais concreta, uma gestão hospitalar eficiente passa, igualmente, 
pela diminuição da produção de resíduos e pela sua correcta gestão, procurando evitar 
gastos desnecessários. 
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Na prestação de cuidados de saúde, os resíduos sempre estiveram presentes embora sem 
causarem preocupações para os profissionais de saúde, nem mesmo em termos de custos, 
que no passado eram pouco significativos. O problema começou a surgir devido à crescente 
produção de resíduos, motivada pelo desenvolvimento dos cuidados de saúde e pela fácil e 
“segura” utilização de materiais descartáveis, procurando que a prestação de cuidados de 
saúde fosse um mundo “branco e limpo”, ou seja, um mundo “asséptico” (Rot, 1995). 
 
Também, desde o aparecimento de doenças como a SIDA, que se tem estabelecido mais 
fortemente a ligação entre os resíduos e a transmissão de doenças, apesar da ausência de 
provas nesse sentido. Karpiak e Pugliese (1991), defendem que a percepção de risco em 
relação aos resíduos hospitalares (RH) se alterou nos últimos tempos devido, em grande 
parte, ao medo induzido por doenças como a SIDA ou as hepatites B e C. 
 
O risco associado aos RH tem sido abordado em algumas publicações recentes (e.g. WHO, 
2004). Na generalidade, estes estudos têm demonstrado que existem diversas áreas de 
preocupação em relação à transmissão de doenças, no entanto estes problemas são 
minimizados com a sua correcta gestão. 
 
Em Portugal, o Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos Hospitalares (PERH), publicado 
em 1999, estabelece a necessidade de verificação e de avaliação sistemática dos riscos 
reais e potenciais em todas as fases do processo de gestão de RH, além de privilegiar 
aspectos como a prevenção da produção, a separação e a valorização da componente 
reaproveitável, referindo estas práticas como fundamentais do ponto de vista económico e 
ambiental. 
 
No entanto, decorridos cinco anos, não se conhece, com exactidão, o diagnóstico da 
situação portuguesa, em termos de quantitativos e de caracterização da produção de RH, 
mas também em relação à forma como é realizada a gestão de resíduos em muitas 
unidades de prestação de cuidados de saúde (UPCS), tanto privadas como públicas. Esta 
falta de informação dificulta a elaboração e selecção de estratégias eficientes de gestão de 
resíduos (Tavares, 2004). 
 
Contudo, sabe-se que a produção de RH tem aumentado nos últimos anos, crescendo os 
custos associados, especialmente devido a alterações na sua gestão e a sistemas de 
tratamento mais eficientes e organizados. Também se sabe que a maneira mais efectiva de 
gerir os resíduos continua a ser, em primeiro lugar, não os produzir.  
 
Os programas de gestão de RH devem incluir uma forte componente de redução, o que vai 
induzir a redução dos impactes na saúde, uma vez que menos resíduos perigosos são 
armazenados, transportados ou enviados para processos de tratamento, minimizando os 
riscos, mas, também, a redução de custos e de problemas ambientais. 
 
Além disso, os técnicos ligados ao sector dos resíduos têm esquecido que o mais 
importante não é projectar um sistema tecnológico eficiente, mas sim um sistema sócio-
técnico eficiente. Os resíduos não são mais que o reflexo do comportamento dos 
consumidores, e as soluções técnicas actuais disponíveis para a sua gestão estão 
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dependentes do comportamento desses consumidores. São eles os agentes activos dos 
projectos de gestão integrada e é deles que depende, em grande parte, o sucesso desses 
projectos (Martinho, 1998). 
 
 
1.1. RELEVÂNCIA 
 
A relevância que as ciências sociais assumem na resolução dos problemas ambientais e a 
importância actual da gestão de resíduos, leva a que a interligação destes dois assuntos 
seja uma área em pleno desenvolvimento, possibilitando um contributo significativo para a 
resolução de problemas que uma abordagem apenas técnica não consegue realizar. 
 
A gestão de RH é uma área de grande importância, não apenas em termos ambientais e 
económicos, mas também ao nível da saúde pública. Contudo, não tem tido em Portugal a 
prioridade, o acompanhamento e o desenvolvimento necessários, pelo que se considera 
fundamental a realização de estudos que permitam melhorar o conhecimento sobre este 
assunto. 
 
Apesar da inter-relação entre os aspectos psico-sociais e os RH ser fundamental para uma 
gestão de resíduos correcta e eficiente e de se tratar de uma área chave, tem, no entanto, 
sido pouco investigada. É neste aspecto que se enquadra o trabalho de investigação. Desta 
forma, este trabalho apresenta um carácter exploratório e, porventura, inovador, uma vez 
que são muito pouco frequentes os estudos nesta área. 
 
Este trabalho aborda, principalmente, as primeiras etapas da gestão de RH, ou seja, a 
prevenção, a separação para reciclagem e a separação dos RH por grupos de resíduos. 
Estas etapas estão fortemente dependentes da participação activa dos profissionais de 
saúde, condicionando todas as etapas seguintes. Na Figura 1.1. são apresentadas de forma 
destacada estas etapas, bem como as restantes fases analisadas neste estudo. 
 
A percepção de risco inerente à gestão de RH e os riscos para a saúde relacionados com 
as metodologias de gestão são, igualmente, assuntos incluídos neste trabalho e fortemente 
relacionados com as temáticas anteriormente referidas, sendo, também, raras vezes 
estudados, especialmente como parte integrante das decisões associadas à gestão de RH, 
tanto ao nível das organizações, como em termos dos próprios profissionais de saúde. 
 
Em Portugal, a preocupação com os RH apenas teve início nos anos 90, passando 
rapidamente de uma gestão centrada nas UPCS, com as suas instalações de queima, para 
uma gestão mais diversificada, em que o transporte e tratamento dos RH é adjudicado a 
entidades exteriores. Estas alterações, associadas a novas políticas implementadas nos 
finais dos anos 90, induziram profundas alterações em todas as UPCS e, em particular, nos 
hospitais. 
 
Neste trabalho de investigação é analisada a realidade nacional1 em relação à gestão de 
RH, através da comparação entre grupos de hospitais com diferentes características 

 
1 Não são englobadas as Regiões Autónomas. 
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versus a Sul), mas também através do estudo de dois momentos temporais diferentes. Esta 
metodologia, ao averiguar as diferenças existentes, permite conhecer as alterações 
verificadas e ajustar as futuras políticas e práticas às diversas realidades nacionais. 
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Figura 1.1. Gestão de RH: principais etapas 
 
Além do referido, neste trabalho são igualmente avaliadas as diferenças entre grupos de 
profissionais de saúde e entre grupos com diferentes opções de gestão de resíduos. 
Embora diversos estudos abordem os diferentes grupos profissionais (médicos, enfermeiros 
e auxiliares de acção médica - AAM), não foi encontrado qualquer trabalho que relacionasse 
estes grupos com os aspectos inerentes à gestão dos resíduos nos hospitais portugueses. 
 
O conhecimento sobre as variáveis que diferenciam grupos de profissionais com diferentes 
opções de gestão de RH é, também, um aspecto importante deste trabalho de investigação, 
permitindo conhecer melhor as diferenças existentes entre profissionais de saúde que 
preferem os dispositivos médicos (DM) reutilizáveis ou os descartáveis, que são recicladores 
ou não recicladores e que separam correctamente ou não os RH por grupos. Informação 
que ao ser englobada no planeamento e execução de futuras práticas e políticas de gestão 
de RH, bem como de acções de formação, deverá permitir aumentar a sua eficácia. 
 
Em termos globais, pensa-se que uma investigação deste género possibilita um 
conhecimento mais aprofundado sobre os factores que induzem os profissionais de saúde e 
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outros relacionados, a adoptarem atitudes e comportamentos mais responsáveis em relação 
à gestão de RH, uma vez que uma gestão correcta está intimamente relacionada com o 
conhecimento e o comportamento destes mesmos profissionais. 
 
 
1.2. OBJECTIVOS 
 
De um modo geral, pretende-se com este trabalho de investigação estudar os aspectos 
psico-sociais e técnicos dos resíduos nos hospitais, sobretudo relacionados com a 
preferência por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis, com a separação de 
resíduos para reciclagem e com a separação de RH de acordo com os grupos definidos na 
legislação. 
  
O maior contributo deste trabalho de investigação advém do estudo teórico e prático das 
primeiras etapas de gestão de RH, contemplando os diversos aspectos sociais e técnicos. 
Mas, também, da determinação das diferenças existentes entre grupos de hospitais, entre 
grupos de profissionais de saúde e entre grupos de profissionais com diferentes opções de 
gestão de RH. 
  
Em termos mais concretos, os objectivos específicos a atingir com a realização deste 
trabalho, são: 
 
1. Efectuar o levantamento bibliográfico das possibilidades de redução e reciclagem de RH 

e, em particular, as vantagens e desvantagens da opção por DM e outros materiais 
reutilizáveis ou descartáveis; 

 
2. Estudar os riscos para a saúde e a percepção de risco induzidos pelos RH e associados 

às diferentes etapas da sua gestão; 
 
3. Dar uma visão real do que se passa actualmente nos hospitais, tanto ao nível da gestão 

de RH, como da prevenção, reciclagem e separação de RH por grupos; 
 
4. Averiguar as diferenças entre grupos de hospitais em relação aos conhecimentos, 

opções e percepções dos profissionais de saúde sobre a gestão, a prevenção, a 
reciclagem e a separação de RH por grupos; 

 
5. Averiguar as diferenças entre grupos de profissionais de saúde em relação aos seus 

conhecimentos, opções e percepções sobre a gestão, a prevenção, a reciclagem e a 
separação de RH por grupos; 

 
6. Conhecer a evolução temporal dos aspectos inerentes à gestão de resíduos nos 

hospitais; 
 
7. Determinar as variáveis que diferenciam os profissionais de saúde que preferem os DM 

reutilizáveis ou os descartáveis, que são recicladores ou não recicladores e que separam 
correctamente ou não os RH por grupos. 
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1.3. GRANDES PREMISSAS 
 
Para atingir os objectivos referidos construíram-se grandes premissas, como linhas 
orientadoras do trabalho de investigação. A revisão bibliográfica pretende fundamentar a 
realização da parte prática do estudo, a qual teve por base as seguintes premissas:  
 
A. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante as características dos hospitais 
(hospitais especializados versus distritais). 

 
B. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante a localização geográfica dos 
hospitais (hospitais a Norte versus a Sul). 

 
C. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam de acordo com o grupo profissional (médicos, 
enfermeiros e AAM). 

 
D. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH evoluem com o decorrer do tempo. 
 
E. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante os grupos com diferentes opções 
de gestão de resíduos. 

 
 
1.4. METODOLOGIA GERAL 
 
É efectuado um levantamento bibliográfico baseado na consulta documental de livros, 
relatórios técnicos, teses, artigos em revistas e actas de conferências, disponibilizados em 
suporte papel ou formato electrónico (e.g. Internet) e correspondentes, na maior parte das 
situações, aos últimos 30 anos. Os temas abrangidos englobam a gestão de RH, a 
prevenção e a reciclagem destes resíduos e o risco e a percepção de risco associados aos 
RH. Contudo, também são estudados assuntos como a reutilização de DM e aspectos 
inerentes ao controlo da infecção. 
 
Para a realização da parte prática seleccionou-se o contexto hospitalar (6 hospitais). Como 
instrumentos de observação recorreu-se à observação directa, ao inquérito por entrevista e 
ao inquérito por questionário. Esta parte subdividiu-se em duas fases, tendo a primeira fase 
duas etapas, realizadas com um ano de intervalo. Na primeira etapa, 1148 profissionais de 
saúde responderam ao questionário e na segunda etapa responderam 1010 profissionais. 
Uma abordagem mais pormenorizada da parte prática é efectuada no capítulo 5. A Figura 
1.2. apresenta, de forma resumida, a distribuição temporal de todo o trabalho de 
investigação. 
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Figura 1.2. Cronograma do trabalho de investigação. 

 
 
 
1.5. ORGANIZAÇÃO DA TESE 
 
O trabalho de investigação encontra-se subdividido em sete capítulos, sendo inicialmente 
efectuada a revisão da literatura e numa segunda parte descrita a metodologia e analisados 
e discutidos os resultados. No final, são apresentadas as conclusões e as considerações 
finais. 
 
Após uma breve introdução, o segundo capítulo é dedicado à gestão de RH. Depois de 
salientar a importância da definição e classificação dos RH é descrita, em pormenor, cada 
uma das etapas de gestão destes resíduos. Também é dada relevância à formação e 
sensibilização dos profissionais, bem como aos aspectos económicos inerentes à gestão. 
 
No terceiro capítulo são abordadas, com detalhe, duas etapas de gestão de RH, a 
prevenção e a reciclagem. Na redução na fonte é dado especial relevo aos materiais e 
outros DM reutilizáveis e descartáveis e à controvérsia associada. O quarto e último capítulo 
teórico, diz respeito a assuntos raramente focados, o risco e a percepção de risco 
associados aos RH. 
 
O quinto capítulo descreve a metodologia e o planeamento que serviram de base ao 
trabalho de investigação. As duas fases experimentais realizadas na parte prática deste 
estudo são também descritas em pormenor, bem como os instrumentos de observação, a 
construção das variáveis e os métodos estatísticos utilizados no tratamento dos dados. 
 
A análise e discussão dos resultados são efectuadas no sexto capítulo. Inicialmente são 
apresentados os resultados das entrevistas e da observação directa, sendo depois 
analisados os resultados dos dois questionários. Estes últimos são tratados tendo por base 
as diferenças entre grupos de hospitais, entre grupos de profissionais e entre grupos com 
diferentes opções de gestão de RH. No final deste capítulo é realizada uma síntese de 
todos os resultados. 
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As conclusões, que englobam a discussão das grandes premissas e das hipóteses, são 
apresentadas no sétimo capítulo, sendo também referidas as limitações do estudo e 
apontadas algumas linhas futuras de pesquisa.  
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2. GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 
 
 
2.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os resíduos dos cuidados de 
saúde englobam todos os resíduos produzidos nos estabelecimentos de prestação de 
cuidados de saúde e em instituições de investigação e laboratórios relacionados. Possuem 
também esta designação, os resíduos produzidos por fontes “menores” ou “disseminadas”, 
como os gerados nos cuidados de saúde efectuados em casa (e.g. diálises, injecções de 
insulina) (Pruss et al, 1999).  
 
Existem diversas designações e definições (e.g. resíduos dos cuidados de saúde1, RH, 
resíduos médicos) para os resíduos relacionados com os cuidados de saúde, que diferem 
entre países (e.g. entre estados membros da União Europeia) e, por vezes, mesmo entre 
regiões (e.g. Espanha). 
 
Em Portugal é utilizada a designação de RH. Estes, por definição, compreendem os 
resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as 
actividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, em seres humanos 
ou em animais, e ainda as actividades de investigação relacionadas (Decreto-Lei nº 239/97, 
de 9 de Setembro).  
 
De acordo com Pruss et al. (1999), os resíduos dos cuidados de saúde (ou RH) são 
constituídos em 75% a 90% por resíduos sem risco ou “gerais”, equiparados a resíduos 
urbanos (RU), sendo os restantes, 10 a 25%, resíduos perigosos, podendo induzir riscos 
para a saúde. Na Tabela 2.1 apresenta-se a classificação adoptada para os resíduos 
perigosos dos cuidados de saúde, de acordo com uma publicação da OMS.  
 
Na categoria resíduos infecciosos são, normalmente, também incluídos os resíduos 
patológicos e os cortantes, sendo alguns considerados muito infecciosos (e.g. resíduos das 
autópsias, resíduos que foram inoculados, infectados ou que estiveram em contacto com 
agentes muito infecciosos). Fazem parte dos resíduos químicos os resíduos com uma 
grande concentração de metais pesados, sendo estes denominados resíduos químicos 
perigosos (e.g. resíduos com mercúrio) (Pruss et al., 1999). 
 
Nos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá, de uma forma geral os RH denominam-
se resíduos médicos (Rutala e Mayhall, 1992). Estes subdividem-se em resíduos 
radioactivos (com baixa radioactividade), resíduos químicos (incluem resíduos químicos e 
medicamentos perigosos), resíduos infecciosos e resíduos equiparados a urbanos. Os 
resíduos infecciosos são denominados por alguns autores resíduos médicos regulares2 (e.g. 
Wagner, 1998), embora por vezes este termo seja utilizado para englobar também os 
resíduos químicos e os resíduos radioactivos (e.g. Garvin, 1995). 
 

                                                           
1 Healthcare waste 
2 Regulated Medical Waste ou biohazardous ou biomedical ou red bag waste. 
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Tabela 2.1. Categorias de resíduos perigosos hospitalares, de acordo com a OMS (adaptado de 
Pruss et al., 1999). 

Categoria Descrição e exemplos 
 
Resíduos infecciosos 

Resíduos suspeitos de conterem patogénicos 
e.g. culturas laboratoriais, resíduos de unidades de isolamento, têxteis 
(mechas absorventes utilizadas em cirurgia), materiais ou 
equipamentos que estiveram em contacto com doentes infectados, 
excreções. 

Resíduos patológicos Tecidos ou fluidos humanos 
e.g. peças anatómicas, sangue e outros fluidos, fetos. 

Cortantes e perfurantes Resíduos cortantes e perfurantes 
e.g. agulhas, conjunto de infusão, bisturis, lâminas, vidros quebrados. 

 
Resíduos farmacêuticos 

Resíduos que contenham medicamentos 
e.g. medicamentos fora de prazo ou fora de uso, itens contendo ou 
contaminados por medicamentos (frascos, caixas).  

 
Resíduos genotóxicos 

Resíduos que contenham substâncias com propriedades genotóxicas 
e.g. resíduos contendo medicamentos citostáticos (frequentemente 
utilizados no tratamento de cancro), químicos genotóxicos. 

 
Resíduos químicos 

Resíduos com substâncias químicas 
e.g. reagentes de laboratórios, líquidos de revelação, desinfectantes 
fora de prazo ou fora de uso, solventes. 

Resíduos com elevado teor de 
metais pesados 

e.g. pilhas e baterias, termómetros partidos, medidores de pressão 
arterial (esfignomanómetros). 

Recipientes sob pressão e.g. cilindros de gás, recipientes com gás, aerossóis. 
 
Resíduos radioactivos 

Resíduos com substâncias radioactivas 
e.g. líquidos de radioterapia ou de pesquisas laboratoriais fora de uso, 
objectos de vidro contaminados, embalagens ou papel absorvente; 
urina ou excreções de doentes tratados ou testados com radionuclídeos 
não selados, fontes seladas. 

 
Esta falta de uniformidade deve-se à não existência nos EUA de uma definição normalizada 
e ao facto de diversas instituições governamentais (e.g. USEPA3) e não governamentais 
(AORN4) adoptarem as suas próprias definições e classificações. Esta situação leva a que 
cada unidade de cuidados de saúde tenha que desenvolver a sua classificação, com base 
nas regulamentações federais, nacionais e locais (Tumberg, 1996; Wagner, 1998). 
 
A nível da União Europeia (UE), embora não exista uma definição de RH, adoptada 
conjuntamente para todos os países, a Lista Europeia de Resíduos (Catálogo Europeu de 
Resíduos até Janeiro de 2002) e a Lista de Resíduos Perigosos, têm como objectivo facilitar 
a gestão dos diversos tipos de resíduos e o entendimento entre os vários países. A sua 
importância assenta, igualmente, no estabelecimento de orientações em relação à 
perigosidade dos resíduos.  
 
A Lista Europeia de Resíduos (LER) e as características de perigo atribuíveis aos resíduos 
constam da Portaria nº 209/2004, de 3 de Março. A referida Portaria encontra-se em 
conformidade com  a Decisão nº 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas 
Decisões nºs 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro, 2001/119/CE, da Comissão, de 
22 de Janeiro, e 2001/573/CE, da Conselho, de 23 de Julho. 
 
Os resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais, e/ou 
investigação relacionada, estão englobados no código 18 da LER. Na Tabela 2.2 apresenta-
se a correspondente lista de resíduos e as alterações verificadas na nova legislação 

                                                           
3 United States Environmental Protection Agency (USEPA). 
4 Association of Operating Room Nurses (AORN). 
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comunitária publicada (não houve alteração na codificação destes resíduos da Decisão de 
2000 para a Decisão de 2001). 
 
Tabela 2.2. Lista de resíduos (relacionados com a prestação de cuidados de saúde em seres 
humanos). 
 

Decisões nos 94/3/CE, da Comissão, 
e 94/904/CE, do Conselho 

Decisão nº 2001/118/CE, 
da Comissão 

Códigos Designação/Tipos Códigos Designação/Tipos 
18 00 00  

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

18 Sem alteração 

18 01 00 
* 

Resíduos de maternidades, diagnós-
tico, tratamento ou prevenção de 
doença em seres humanos. 

18 01 Sem alteração 

18 01 01 Objectos cortantes 18 01 01 Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 01 03). 

18 01 02 Peças anatómicas e órgãos incluindo 
sacos de sangue e conservantes de 
sangue. 

18 01 02 Peças anatómicas e órgãos, 
incluindo sacos de sangue e sangue 
conservado (excepto 18 01 03). 

18 01 03 
* 

Outros resíduos cuja recolha e 
eliminação estão sujeitas a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção 
de infecções. 

18 01 03 
* 

Resíduos cuja recolha e eliminação 
está sujeita a requisitos específicos 
tendo em vista a prevenção de 
infecções. 

18 01 04 Resíduos cuja recolha e eliminação 
não estão sujeitas a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção 
de infecções (por exemplo pensos, 
compressas, ligaduras, gessos, roupas, 
vestuário descartável, fraldas). 

18 01 04 Sem alteração 

18 01 05 Produtos químicos e medicamentos 
rejeitados. 

  

  18 01 06 
* 

Produtos químicos contendo ou 
compostos por substâncias 
perigosas 

  18 01 07 
 

Produtos químicos não 
abrangidos em 18 01 06. 

  18 01 08 
* 

Medicamentos citotóxicos e 
citostáticos. 

  18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 
18 01 08. 

  18 01 10 
* 

Resíduos de amálgamas de 
tratamentos dentários. 

* Resíduos considerados perigosos, em conformidade com a Directiva 91/689/CEE relativa a resíduos perigosos, e 
estando sujeitos às disposições dessa directiva. A carregado apresentam-se as alterações introduzidas. 

 
As principais mudanças verificadas entre 1994 e 2001 prendem-se com a subdivisão dos 
produtos químicos e medicamentos rejeitados em cinco novas categorias (três das quais 
consideradas resíduos perigosos5, facto que não se verificava na anterior legislação 
comunitária) e com algumas alterações em termos de perigosidade. Deixam de ser 
considerados perigosos, tanto os resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres 
humanos ou animais e/ou investigação relacionada (código LER 18), como os resíduos de 

                                                           
5 Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas, os medicamentos citotóxicos e 
citostáticos e os resíduos de amálgamas de tratamentos dentários. 
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maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres humanos (código 
LER 18 01). 
 
A nova lista de resíduos e de resíduos perigosos, permite esclarecer algumas dúvidas 
existentes na anterior classificação, como as inerentes aos resíduos químicos e 
medicamentos rejeitados ou ao facto de serem considerados perigosos todos os resíduos 
com os códigos LER 18 e 18 01. Reafirma, também, a não inclusão dos objectos cortantes e 
perfurantes (com excepção do código LER 18 01 03) na classificação de resíduos 
perigosos, tal como acontecia anteriormente na Decisão nº 94/904/CEE, da Comissão. 
 
Apesar da legislação da UE, referida anteriormente, os principais problemas da gestão 
destes resíduos continuam a estar relacionados com a dificuldade na identificação objectiva 
de alguns tipos de resíduos, especialmente os infecciosos, e com a falta de homogeneidade 
entre países (e por vezes entre regiões), em termos da sua classificação e definição. 
 
Diversos autores, como HCWHE (2004), apontam para que cerca de 15% dos resíduos 
produzidos nos hospitais sejam infecciosos. No entanto, estes valores podem variar 
grandemente, desde os 3-5% mas podendo também atingir os 80%, consoante as 
definições e classificações adoptadas pelos produtores (OTA, 1990; HCWHE, 2004). 
Definições mais abrangentes poderão aumentar o volume de resíduos infecciosos, 
induzindo acréscimos nos custos de tratamento e deposição em cerca de 600% a 700% 
(Garvin, 1995). 
 
Desta forma, a determinação de quais os RH que são ou não infecciosos influência, de 
maneira significativa, os custos de gestão e, em última instância, a escolha das opções de 
tratamento e de deposição final. Este assunto é de difícil resolução enquanto não existirem 
testes que objectivamente identifiquem os resíduos infecciosos, tal como se verifica para os 
resíduos radioactivos e para os resíduos químicos (Wagner, 1998).  
 
Os RH, e em particular os resíduos infecciosos, são definidos e classificados de forma 
diferente nos vários países da UE. Muhlich et al. (2003), efectuaram um estudo relacionado 
com as políticas de gestão dos resíduos infecciosos, em cinco hospitais de cinco países 
europeus (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido). Um resumo da classificação 
adoptada por estes hospitais para os resíduos infecciosos apresenta-se na Tabela 2.3, 
constatando-se que as definições são bastante divergentes. 
 
Nalguns países utilizam como base a contaminação dos materiais, definindo os agentes 
patogénicos, como se verifica em Freiburg (Alemanha) e em Barcelona (Catalunha - 
Espanha5), noutros países os resíduos são classificados de acordo com o local de produção 
e/ou com a actividade que os origina, é o que se verifica em Nottigham (Reino Unido) e em 
Grenoble (França).  
 

                                                           
5 Em Espanha existe uma legislação geral sobre resíduos – La Ley de Resíduos (Ley 10/1998, de 21 de Abril) 
que pode ser complementada por legislação específica em cada Comunidade Autónoma (é o que se verifica na 
Catalunha). 
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Tabela 2.3. Definições e classificações dos resíduos infecciosos em cinco países da UE (adaptado de 
Muhlich et al., 2003). 

Definições de resíduos infecciosos 
 Freiburg (Alemanha) 

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

 Barcelona (Catalunha - Espanha) 
Grupo III: resíduos não específicos dos cuidados de saúde, devem ser manuseados, transportados e 
eliminados, dentro e fora dos hospitais, tendo em atenção medidas de prevenção e de protecção por 
constituírem um importante risco para os trabalhadores e para a saúde pública. 
Incluem: sangue líquido e produtos com sangue, objectos cortantes e perfurantes, vacinas vivas e 
atenuadas, peças anatómicas não identificáveis, culturas laboratoriais infecciosas, resíduos animais 
infecciosos e resíduos dos cuidados de saúde que podem causar infecções pelas seguintes doenças (o 
material infeccioso encontra-se entre parêntesis e em itálico): 

- febres hemorrágicas causadas por vírus: febre vermelha do Congo, febre de Lassa, Marburg, Ebola, 
Junin, Machupo, Arbovírus, Absettarow, Hanzalova, Hypr, Kumlinge, doença da Floresta de 
Kiasanur, febre de Omsk, encefalite Primavera-Verão russa (através de qualquer tipo de secreções e 
excreções humanas); 

- brucelose (através de pus); 
- difteria do sistema respiratório (através de secreções respiratórias) e da pele (de secreções da pele); 
- cólera (através dos excrementos); 
- doença de Creutzfeld-Jacob (através de excreções); 
- mormo (através de secreções da pele); 
- tularémia do pulmão (através de secreções respiratórias) e da pele (de secreções da pele); 
- antraz da pele (através de pus) e do pulmão (de secreções da pele); 
- peste bubónica (através de pus) e peste pneumónica (através de secreções respiratórias); 
- raiva (através de secreções respiratórias); 
- febre Q (através de secreções respiratórias); 
- tuberculose activa (através de secreções respiratórias). 

 
 Nottinghan (Reino Unido) 

Resíduos clínicos compreendem (Regulamento SI 1992/588):  
a) qualquer resíduo que consista na totalidade ou em parte em: tecidos humanos ou animais, sangue 

ou outros fluidos orgânicos, excreções, medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, pensos ou 
mechas absorventes utilizadas em cirurgia, seringas, agulhas e outros cortantes e perfurantes, que 
possam induzir perigo para qualquer pessoa que com eles entre em contacto, antes de serem 
devidamente tratados;  

b) qualquer outro resíduo produzido em actividades médicas, de enfermagem, dentárias, veterinárias, 
farmacêuticas ou actividades similares, de tratamento, ensino ou pesquisa, ou na recolha de sangue, 
que possa causar infecção.  

 
Os RH específicos estão subdivididos em cinco sub-categorias: 
- Grupo A: Inclui os tecidos humanos identificáveis, sangue, carcaças de animais e tecidos de centros 

veterinários, hospitais e laboratórios. Também, vestuário cirúrgico, compressas ou outros resíduos 
similares, além de resíduos provenientes de doentes com doenças infecto-contagiosas, excluindo os 
pertencentes aos grupos B  e E. 

- Grupo B: Agulhas de seringas descartáveis, vidros partidos e outros instrumentos ou itens cortantes 
contaminados e descartáveis. 

- Grupo C: Culturas microbiológicas e resíduos potencialmente infectados provenientes de 
Departamentos de Patologia e de outros Laboratórios clínicos ou de pesquisa. 

- Grupo D: Medicamentos ou outros produtos farmacêuticos. 
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 Nottinghan (Reino Unido). Continuação 
 
- Grupo E: Itens utilizados para colocar a urina, fezes e outras secreções ou excreções corporais, não 

incluídos no Grupo A (engloba bacios descartáveis, protecções para incontinentes, contentores de 
urina, etc.).  

Se a avaliação de risco demonstra que não existe qualquer risco de infecção os resíduos do Grupo E não 
são incluídos nos resíduos clínicos. 
 

 Grenoble (França) 
O Decreto nº 97-1048 6/11/1997 regulamenta a deposição de peças anatómicas e resíduos infecciosos 
de UPCS. 
Os resíduos dos cuidados de saúde são resíduos produzidos nas actividades de diagnóstico, 
monitorização e prevenção, tratamento ou actividades paliativas, na medicina veterinária e humana. 
Estes resíduos: 
1. constituem um risco de infecção por conterem microrganismos viáveis ou as suas toxinas, das quais 

se conhece ou suspeita que, pela sua natureza, quantidade ou metabolismo, possam causar 
doenças em seres humanos ou em organismos vivos; 

2. mesmo quando não são infecciosos, mas possuem uma das seguintes categorias: 
- objectos cortantes e perfurantes e material destinado à deposição, não considerando se esteve 

ou não em contacto com produtos biológicos; 
- produtos sanguíneos fora de prazo para uso terapêutico; 
- peças anatómicas identificáveis. 

Também os resíduos do ensino, pesquisa e produção industrial em medicina veterinária e humana, bem 
como os resíduos dos departamentos de patologia, caso tenham as propriedades referidas nos pontos 1 
e 2. 

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

 
Em Portugal, pelo Despacho nº 242/96 do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto, os RH são 
classificados em quatro grupos: resíduos não perigosos, grupos I e II, e resíduos perigosos, 
grupos III e IV. Os resíduos do grupo I são resíduos equiparados a urbanos, os do grupo II 
são RH não perigosos, os resíduos do grupo III são RH de risco biológico e os resíduos do 
grupo IV RH específicos. Na Tabela 2.4 apresentam-se os tipos de resíduos que constituem 
cada grupo.  
 
Na legislação portuguesa a classificação dos RH tem por base, essencialmente, o local de 
produção dos resíduos e as actividades que os originam. Os resíduos infecciosos 
correspondem aos resíduos do grupo III, RH de risco biológico. A legislação em vigor, que 
data de 1996, encontra-se actualmente em revisão. 
 
A principal preocupação em relação à gestão dos RH prende-se com a avaliação dos riscos 
reais e potenciais dos resíduos, com especial incidência nos riscos de infecção. As 
definições e classificações dos RH adoptadas pelos vários países condicionam 
directamente a sua gestão (e os seus custos). 
 
Da revisão bibliográfica efectuada, conclui-se que a maior parte das definições e 
classificações de RH são incompletas ou inconclusivas, deixando para as UPCS a sua 
interpretação e implementação. Este facto verifica-se, também, em relação à legislação 
portuguesa. Por esta razão, as UPCS têm bastante dificuldade em decidir quais os resíduos 
que são infecciosos e quais não o são, pelo que existe uma tendência para classificar todos 
os resíduos como infecciosos. Este problema é agravado pela atitude do público que 
assume que os resíduos específicos dos cuidados de saúde apresentam um elevado risco 
(Muhlich et al., 2003). 
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Contudo, os conhecimentos médicos de transmissão de doenças ou a suspeita que podem 
causar certas doenças infecciosas é considerado suficiente para definir os resíduos como 
infecciosos (Muhlich et al., 2003). As regulamentações que fornecem descrições mais 
concretas sobre os vários tipos de resíduos infecciosos, como as referidas anteriormente 
para Freiburg (Alemanha) e Barcelona (Espanha), geram menos dúvidas aos profissionais 
de saúde e permitem uma separação mais eficiente dos resíduos. 
 
Tabela 2.4. Grupos de RH e tipos de resíduos (Despacho nº 242/96 do Ministério da Saúde, de 13 de 
Agosto). 

Grupo I 
Resíduos equiparados a urbanos 

Grupo II  
RH não perigosos 

Estão incluídos neste grupo: 
. resíduos provenientes de serviços gerais (como 

de gabinetes, salas de reunião, salas de 
convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.); 

. resíduos provenientes de serviços de apoio 
(como oficinas, jardins, armazéns e outros); 

. embalagens e invólucros comuns (como papel, 
cartão, mangas mistas e outros de idêntica 
natureza); 

. resíduos provenientes de hotelaria resultantes 
da confecção e restos de alimentos servidos a 
doentes não incluídos no grupo III. 

Estão incluídos 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 vazias de medicamentos ou de 
outros produtos de uso clínico e/ou comum, com 
excepção dos incluídos no grupo III e grupo IV; 

. frascos de soro não contaminados, com 
excepção dos do grupo IV. 

Grupo III 
R. hospitalares de risco biológico 

Grupo IV 
RH específicos 

Estão incluídos neste grupo: 
. todos os resíduos provenientes (com excepção 

dos do grupo IV) de: 
- quartos ou enfermarias de doentes infecciosos 

ou suspeitos; 
- unidades de hemodiálise; blocos operatórios; 

salas de tratamento; salas de autópsia e de 
anatomia patológica; patologia clínica; 
laboratórios de investigação; 

. 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 e 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 
(como luvas, máscaras, aventais e outros). 

 

Estão incluídos neste grupo: 
. peças anatómicas identificáveis, fetos e 

placentas, até publicação de legislação 
específica; 

. cadáveres de animais de experiências 
laboratoriais; 

. 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. 

 
Desta forma, é essencial na classificação dos resíduos infecciosos referir, de forma concreta 
e de fácil implementação prática, quando um resíduo é considerado contaminado, o que 
poderá ser efectuado através de uma estreita relação entre a definição dos agentes 
patogénicos e os resíduos (e.g. Freiburg e Barcelona). Uma correcta classificação dos RH, 
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e em particular dos resíduos infecciosos, que são actualmente os de mais difícil 
classificação, permite diminuir os riscos em termos de saúde e ambiente, bem como os 
custos inerentes à sua gestão. 
 
 
2.2. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
Em Portugal, a gestão de resíduos é definida pelo Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro. 
Este estabelece as regras a que fica sujeita a recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação de resíduos, de forma a não constituírem perigo ou 
não causarem prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente. Existem, no entanto, 
alguns resíduos que não estão englobados, como, por exemplo, os resíduos radioactivos6. 
 
Este diploma defende, como objectivos gerais, que a gestão de resíduos visa, 
preferencialmente, a prevenção ou redução da produção ou nocividade dos resíduos 
(nomeadamente através da reutilização e da alteração dos processos produtivos, por via da 
adopção de tecnologias mais limpas, e da sensibilização dos agentes económicos e dos 
consumidores), bem como assegurar a sua valorização ou a sua eliminação adequada. 
Além disso, afirma que a responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os 
produz, sendo, no caso dos RH, das UPCS. 
 
Em Portugal a legislação sobre RH é relativamente recente, tendo tido um incremento 
significativo no final da década de 90. A primeira legislação relacionada com este assunto 
data de 1987 (Circular Normativa nº 23/87, de 27 de Maio, da ex-Direcção-Geral dos 
Hospitais), onde foram estabelecidas algumas normas gerais sobre a gestão dos resíduos 
sólidos hospitalares, nomeadamente sobre o seu tratamento.  
 
Posteriormente, o Despacho nº 16/90 do Ministério da Saúde, de 21 de Agosto, reflectiu o 
tipo de preocupações então existentes no âmbito da gestão destes resíduos, quer no interior 
dos hospitais, únicos estabelecimentos referidos, quer ao nível do seu tratamento. O citado 
Despacho classificou os RH em resíduos contaminados (grupo A) e resíduos não 
contaminados (grupo B).  
 
Contudo, a evolução que se verificou nos conceitos que suportam a gestão de resíduos 
induziu à necessidade de uma nova classificação, que garantisse uma separação selectiva 
na origem e que permitisse o recurso a tecnologias diversificadas de tratamento. A 
publicação do Despacho nº 242/96 do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto, introduz 
algumas dessas alterações.  
 
Actualmente, em Portugal, a gestão de RH é estabelecida fundamentalmente pela seguinte 
legislação: 

 Despacho nº 242/96 do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto; 
 Portaria nº 174/97, de 10 de Março; 
 Portaria nº 178/97, de 11 de Março; 

                                                           
6 O Despacho nº 9176/97, de 14 de Outubro, atribui à Direcção-Geral do Ambiente, enquanto não for definida a 
entidade a criar para o efeito, a conservação e eliminação de resíduos radioactivos.  
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 Despacho nº 761/99 conjunto dos Ministérios da Saúde e do Ambiente, de 31 de 
Agosto. 

 
O Despacho nº 242/96, do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto, estabelece as normas de 
organização e gestão dos RH. Na Tabela 2.5 são apresentadas as principais orientações 
para as diversas etapas de gestão dos RH, definidas no citado Despacho. 
 
Tabela 2.5. Normas de organização e gestão dos RH (Despacho nº 242/96, do Ministério da Saúde, 
de 13 de Agosto). 

Despacho nº 242/96, do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto 
 
Separação dos RH 
 

Resíduos não perigosos: 
 grupo I - resíduos equiparados a urbanos  
 grupo II - RH não perigosos 

Resíduos perigosos: 
 grupo III - RH de risco biológico 
 grupo IV - RH específicos 

A triagem dos RH deve ser efectuada junto do local de produção. 
 
Acondicionamento  
dos RH 

O acondicionamento dos RH deve ter lugar junto do local de produção e ser 
realizado:  

 grupo I e II - recipientes de cor preta;  
 grupo III - recipientes de cor branca;  
 grupo IV - recipientes de cor vermelha.  

- os materiais cortantes e perfurantes -  contentores imperfuráveis. 
Armazenamento  
dos RH 

Os contentores utilizados para o armazenamento e transporte dos RH dos grupos III 
e IV devem ser facilmente manuseáveis, resistentes, estanques, mantendo-se 
hermeticamente fechados, laváveis e desinfectáveis, se forem de uso múltiplo. 
 
As condições de armazenamento em cada UPCS deverão ser as seguintes: 

 local específico e correctamente dimensionado (com capacidade mínima 
para 3 dias de produção) para os resíduos dos grupos I e II, separado do 
local para os resíduos dos grupos III e IV; 

 locais devidamente sinalizados; 
 caso seja ultrapassado o prazo referido anteriormente e até um máximo de 

7 dias, deverá haver condições de refrigeração; 
 locais com condições estruturais e funcionais adequadas a acesso e 

limpeza fáceis. 
Plano de circulação 
de RH 

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

Tratamento dos RH O tratamento dos RH deve ser realizado de acordo com: 
 grupos I e II - não apresentam exigências especiais para o seu tratamento, 
podendo ser equiparados a urbanos; 

 grupo III - devem ser sujeitos a incineração ou a um pré-tratamento eficaz, 
podendo posteriormente ser eliminados como RU.  

 grupo IV - são de incineração obrigatória (os citostáticos devem ser incinerados a 
uma temperatura mínima de 1 100ºC). 

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

Reutilização e  
Reciclagem dos RH 

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

Plano de circulação 
de RH 

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

Sensibilização 
 e formação 

Os órgãos de gestão de cada UPCS dão responsáveis pela sensibilização e 
formação do pessoal em geral e daquele afecto ao sector dos resíduos em 
particular, nomeadamente nos aspectos relacionados com a protecção individual e 
os correctos procedimentos. 
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Em relação aos resíduos radioactivos estes devem, igualmente, ser separados na fonte, 
estando sujeitos a legislação específica prevista no Decreto-Lei nº 348/89, de 12 de Outubro 
(artigo 8º), e no Decreto Regulamentar nº 9/90, de 19 de Abril (artigos 44º e 45º). 
 
Segundo o Despacho nº 242/96, do Ministério da Saúde, os órgãos de gestão de cada 
UPCS são responsáveis por manter um registo actualizado dos resíduos produzidos, 
devendo enviar anualmente à Direcção-Geral da Saúde (DGS) o correspondente mapa de 
registo, até 31 de Janeiro do ano imediato àquele a que se reportam os dados. A Portaria nº 
178/97, de 11 de Março aprova o modelo do mapa de registo de RH. 
 
A Portaria nº 174/97, de 10 de Março, veio definir as regras de instalação e funcionamento 
de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos 
hospitalares, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de 
RH por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou equipamentos. 
 
O Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro, referido anteriormente, defende a elaboração 
de planos de gestão de resíduos, em que cabe ao Instituto dos Resíduos a elaboração do 
Plano Nacional de Gestão de Resíduos, cuja execução é apoiada por quatro Planos 
Estratégicos Sectoriais7: o Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos Urbanos (PERSU), o 
Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos Hospitalares (PERH), o Plano Estratégico 
Sectorial dos Resíduos Industriais (PESGRI) e o Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos 
Agrícolas, Florestais, Agro-industriais e Pecuários.  
 
O PERH8 foi publicado em Junho de 1999. Estabelece as estratégias e as metas que vão 
presidir, durante 5 anos, à gestão dos RH. Considera, como questões fundamentais, que se 
enquadram na estratégia geral dos resíduos: (i) a prevenção da produção de resíduos e dos 
riscos associados; (ii) as formas de gestão interna na UPCS; (iii) a valorização da 
componente reaproveitável; (iv) o tratamento e destino final; (v) a formação de profissionais 
e a informação dos utentes e público em geral (Portugal-Ramos et al., 1999). 
 
A prevenção da produção é um objectivo fundamental da gestão de resíduos, sendo 
essencial investir na informação e formação do pessoal envolvido, na componente 
valorização (a qual é condicionada por uma boa e efectiva triagem na fonte), e na própria 
concepção dos produtos. 
 
Além disso, no PERH é defendido, igualmente, que o desenvolvimento e optimização das 
condições de gestão no interior das UPCS passam pela elaboração e implementação de 
programas de gestão, adaptados às respectivas características. Também, a(s) estratégia(s) 
a definir para as questões do tratamento e destino final terão que considerar, no caso dos 
resíduos dos grupos I e II, a sua integração no sistema dos RU, e, para os grupos III e IV, 
um largo conjunto de pressupostos, como o tipo de risco e respectiva minimização e 

                                                           
7 O Despacho Conjunto nº 687/98, de 8 de Outubro, cria um grupo de coordenação para elaboração do Plano 
Nacional de Gestão de Resíduos e dos Planos Estratégicos Sectoriais.  
8 O PERH foi publicado no Despacho nº 761/99 conjunto dos Ministérios da Saúde e do Ambiente, de 31 de 
Agosto. Neste trabalho o PERH aparece referido pelos autores: Portugal-Ramos et al. (1999). 
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controlo, as tecnologias disponíveis e a produção nacional e respectiva distribuição 
geográfica. 
 
Neste Plano são, também, definidas metas para os horizontes 2000 e 2005, em que se 
pretende, fundamentalmente, indicar ou propor os objectivos das linhas de acção 
estratégicas a aplicar nos sectores público e privado (Error! Reference source not found., 
Error! Reference source not found.). 
 
As metas referidas para o horizonte programático do ano 2000, conduziram ao 
estabelecimento de uma Estratégia Nacional de Gestão de RH (DGS/INR, 1999), onde são 
definidos os programas, os objectivos propostos, as acções a desenvolver e os actores 
intervenientes e necessários à concretização efectiva e integrada desses programas. 
 
Neste contexto, foram estabelecidos cinco grandes programas: (i) Programa de Intervenção 
Operacional; (ii) Programa de Desenvolvimento Legislativo; (iii) Programa de 
Formação/Informação; (iv) Programa de Suporte e Migração de Dados e (v) Programa de 
Monitorização e Controlo. As acções desenvolvidas no âmbito destes programas constituem 
o Plano de Acções para 1999-2000, relativas à Estratégia Nacional de Gestão de RH. As 
metas resultantes do PERH foram, no Plano de Acções para 1999-2000, transpostas, 
reorganizadas e agrupadas em função dos programas (DGS/INR, 1999).  
 
Em Dezembro de 2004 foi concluída uma avaliação da implementação do PERH 
denominada “Monitorização da Implementação de Planos e Estratégias: Plano Estratégico 
dos Resíduos Hospitalares”. Este documento pretende servir de base à revisão do PERH, 
que deverá ser realizada no decorrer de 2005. 
 
 
2.3. ETAPAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 
 
2.3.1. Produção e separação na fonte  
 
Produção de RH 
 
O universo dos produtores de RH é muito diverso, devido à natureza das UPCS, ao tipo de 
actividades médicas desenvolvidas (de prevenção, diagnóstico, tratamento e investigação) e 
à respectiva dimensão e distribuição espacial. Estes produtores abrangem tanto a prestação 
de cuidados de saúde ao Homem, como ao sector animal. 
 
Os produtores de RH podem ser classificados como grandes ou pequenos produtores, de 
acordo com as quantidades produzidas. Na Tabela 2.6 apresentam-se discriminados os 
principais produtores.  
 
As entidades e agentes que desenvolvem actividades no sector da saúde podem ser de 
natureza pública ou privada. Em Portugal, as entidades oficiais englobam estabelecimentos 
hospitalares, centros de saúde e extensões de saúde, postos médicos e laboratórios. Como 
estabelecimentos hospitalares, são consideradas as unidades afectas ao SNS e os 
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estabelecimentos associados aos serviços militares, paramilitares e prisionais (Portugal-
Ramos et al., 1999). 
 
As entidades privadas nacionais, devido à sua dimensão e distribuição espacial das 
actividades, são ainda mais diversificadas. A pequena dimensão da grande maioria destas 
unidades e a pouca quantidade de resíduos produzidos tem dificultado a gestão desta 
parcela de RH. Além disso, constata-se uma lacuna legislativa em relação a alguns tipos de 
unidades existentes, induzindo uma deficiência de dados sobre o número e tipo de unidades 
existentes (Portugal-Ramos et al., 1999). 
 
Tabela 2.6. Listagem dos principais produtores de RH (Pruss et al., 1999). 
 

Grandes produtores  Pequenos produtores 
Hospitais: 
- Hospitais Universitários 
- Hospitais Gerais 
- Hospitais Distritais 

Pequenos estabelecimentos de saúde: 
- Consultórios médicos 
- Clínicas dentárias 
- Acupunctura 
- Calista (e pedicuro) 

Outros estabelecimentos de cuidados de saúde: 
- Serviços de emergência médica 
- Centros de saúde e Dispensários 
- Maternidades e Clínicas de obstetrícia 
- Clínicas de consultas 
- Centros de diálise 
- Postos de primeiros socorros e de praias 
- Estabelecimentos de internamento prolongado e 

hospícios 
- Centros de transfusão 
- Serviços médicos militares 

Estabelecimentos e instituições de saúde 
especializados com pouca produção de 
resíduos: 

- Casas de convalescença 
- Hospitais psiquiátricos 
- Instituições para deficientes 

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

Actividades não relacionadas com a saúde mas 
que envolvem intervenções subcutâneas: 

- colocação de piercings e tatuagens 
- utilizadores de drogas 

Morgues e Centros de autópsia Serviços funerários 
Investigação e testes em animais Ambulâncias 
Bancos de sangue e Serviços de recolha de sangue Tratamentos em casa 
Estabelecimentos para a terceira idade  

 
A contribuição dos vários produtores para as quantidades totais de RH geradas é bastante 
variável, estando fortemente relacionada com a sua dimensão e número de unidades. A 
Figura 2.1 permite visualizar uma estimativa da contribuição dos vários produtores de RH 
nos EUA e a sua importância para os quantitativos globais. Saliente-se que as percentagens 
apenas dizem respeito a uma parcela dos RH, os resíduos infecciosos. 
 
Os hospitais são os grandes produtores de resíduos infecciosos (e de RH). As quantidades 
de RH produzidos dependem do tipo de UPCS, mas também variam de país para país, 
estando sobretudo associadas ao seu nível económico.  
 
A produção de resíduos depende de numerosos factores, como, por exemplo, das 
definições adoptadas, dos métodos de gestão, do tipo de UPCS (nos hospitais do tipo de 
especialização) e da proporção de DM e outros materiais reutilizados no tratamento diário 
dos doentes (Pruss et al., 1999). Na Tabela 2.7 apresentam-se alguns dados apenas com 
carácter indicativo. 
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Figura 2.1 Estimativa da contribuição dos vários produtores de RH nos EUA, apenas em relação aos 
resíduos infecciosos (EERC, 1991 fide Wagner, 1998). 
 
Tabela 2.7. Produção de RH em relação ao rendimento nacional dos países e por tipo de UPCS, 
dados anteriores a 1995 (adaptado de Pruss et al., 1999). 
 

Nível de rendimento nacional/ 
/Tipo de UPCS 

Produção anual RH 
(kg/pessoa*) 

Produção diária RH 
(kg/cama) 

Países com elevado rendimento 
- todos os RH 
- RH perigosos 

 
1.1 – 12.0 
0.4 – 5.5 

 
 
 

Hospitais Universitários 
Hospitais Gerais 

Hospitais Distritais 
Centros primários de Saúde 

4.1 – 8.7 
2.1 – 4.2 
0.5 – 1.8 

0.05 – 0.2 
Países com rendimento médio 

- todos os RH 
- RH perigosos 

 
0.8 – 6.0 
0.3 – 0.4 

Países com rendimento baixo 
- todos os RH 

 
0.5 – 3.0  

* por cada pessoa do total da população. 
 
Para Portugal, os valores relativos às quantidades e tipos de resíduos, obtidos através da 
compilação de dados retirados dos mapas de registo e enviados pelas UPCS à Direcção-
Geral de Saúde, apresentam-se na Tabela 2.8. Estes valores correspondem aos anos entre 
2000 e 2003.  
 
É de salientar que os dados apresentados não correspondem ao total de hospitais do SNS 
(apenas aos que enviaram o mapa de registo para a DGS), e que nem sempre estes mapas 
de registo foram preenchidos da forma mais correcta. Por estas razões e por, em muitos 
casos, os valores serem bastante divergentes, não serão efectuados comentários 
pormenorizados aos dados que constam da Tabela 2.8. 
 
Em relação à composição dos RH, esta está muitas vezes relacionada com o tipo de 
produtor e com a sua dimensão. Os pequenos produtores originam alguns tipos de RH 
semelhantes aos grandes produtores. No entanto, geralmente não produzam resíduos 
radioactivos, resíduos com citostáticos e peças anatómicas. Além disso os cortantes e 
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perfurantes normalmente são apenas constituídos por agulhas hipodérmicas (Pruss et al., 
1999). 
 
No interior de uma UPCS existem também diferenças na composição dos resíduos entre os 
diversos serviços, especialmente nos estabelecimentos de grandes dimensões que 
possuem valências muito diversificadas. A título de exemplo é apresentada na Figura 2.2 a 
composição dos RH em sete serviços de um hospital universitário nos EUA.  
 
Tabela 2.8. Produção de RH e capitação, por grupos, nos hospitais do SNS em Portugal continental 
(DGS, 2002; 2002a; 2003). 
 

Região RH por grupos 2000 2001 2002 
Grupos I e II       Produção total 

Capitação 
7 673 077 

4,32 
5 330 115 

2,09 
9 170 541 

3,08 
Grupo III             Produção total  

Capitação 
2 293 930 

1,29 
2 320 312 

0,91 
2 854 912 

0,96 

 
NORTE 

Grupo IV             Produção total 
Capitação 

592 464 
0,33 

664 504 
0,26 

366 803 
0.12 

Grupos I e II       Produção total 
Capitação 

5 051 555 
5,52 

2 534 377 
3,03 

4 961 644 
2,38 

Grupo III             Produção total  
Capitação 

600 306 
0,65 

843 204 
1,00 

1 350 455 
0,64 

 
CENTRO 

Grupo IV             Produção total 
Capitação 

32 254 
0,03 

102 178 
0,12 

265 690 
0,12 

Grupos I e II       Produção total 
Capitação 

31 147 150 
16,11 

22 371 378 
6,09 

35 549 969 
9,22 

Grupo III             Produção total  
Capitação 

1 799 675 
0,93 

4 570 355 
1,24 

4 565 500 
1,18 

 
LISBOA 
E VALE 

DO TEJO 
Grupo IV             Produção total 

Capitação 
131 621 

0,60 
962 246 

0,26 
1 059 361 

0,27 
Grupos I e II       Produção total 

Capitação 
991 000 

4,07 
1 919 500 

6,41 
1 954 200 

5,01 
Grupo III             Produção total  

Capitação 
141 626 

0,58 
175 952 

0,58 
226 529 

0,58 

ALENTEJO 

Grupo IV             Produção total 
Capitação 

16 498 
0,06 

19 709 
0,06 

30 413 
0,07 

Grupos I e II       Produção total 
Capitação 

344 000 
1,65 

- 489 996 
1,55 

Grupo III             Produção total  
Capitação 

38 180 
0,18 

- 211 573 
0,67 

ALGARVE 

Grupo IV             Produção total 
Capitação 

2 126 
0,01 

- 41 411 
0,13 

Grupos I e II       Produção total 
Capitação 

45 206 782 
8,91 

32 155 370 
4,37 

52 126 349 
5,42 

Grupo III             Produção total  
Capitação 

4 873 717 
0,96 

7 909 823 
1,07 

9 208 969 
0,95 

 
TOTAL 

Grupo IV             Produção total 
Capitação 

774 963 
0,15 

1 748 637 
0,23 

1 763 678 
0,18 

- Em 2001 a Região do Algarve não enviou os mapas de registo à DGS.  
Produção (kg/ano) e Capitação (kg/cama*dia). 

 
Como se pode observar a composição dos resíduos difere bastante entre os vários serviços 
(Figura 2.2). A determinação dos tipos de resíduos e das quantidades produzidas na 
realidade apenas é conseguido com a realização de auditorias aos resíduos. Estas 
iniciativas são cada vez mais comuns nas UPCS, permitindo uma gestão mais eficiente, 
poupando dinheiro e trazendo benefícios ao nível do ambiente e da própria comunidade. 
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Um conhecimento aprofundado dos resíduos produzidos permite, igualmente, implementar 
estratégias de prevenção da produção de resíduos, tanto em termos de quantidade como de 
perigosidade. Além disso, possibilita melhorar a separação na origem, etapa fundamental na 
gestão dos RH. 
 

Urgências
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Figura 2.2. Composição de alguns RH produzidos em sete serviços de um hospital universitário 
(USEPA, 1991 fide Wagner, 1998). 
 
A prevenção tem por base a necessidade de controlo ou de redução dos custos da gestão 
dos RH, da preservação da capacidade dos aterros sanitários e da aplicação de legislação 
para a redução dos impactes ambientais (e.g. emissões das incineradoras, resíduos 
admitidos em aterro). A prevenção induz, também, um benefício, muitas vezes não 
considerado, relacionado com a redução dos riscos ocupacionais e ambientais (e.g. menor 
manuseamento, diminuição da probabilidade de exposição, menos emissões das 
incineradoras) (Reinhardt e Gordon, 1991). 
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A prevenção da produção de resíduos nos estabelecimentos de cuidados de saúde pode 
ser encorajada pela implementação de determinados procedimentos e políticas de gestão, 
entre os quais se destacam (Pruss et al., 1999): 

 Redução na fonte – selecção de bens e equipamentos que produzam menor 
quantidade de resíduos, nomeadamente resíduos infecciosos; 

 Produtos recicláveis – utilização de materiais que possam ser reciclados; 
 Gestão e controlo eficientes – dar particular atenção às compras e à utilização de 

químicos e de medicamentos; 
 Separação de resíduos – a separação cuidadosa dos resíduos em diferentes 

categorias permite a diminuição dos resíduos perigosos. 
 
A redução dos RH pode ser efectuada de diversas formas, nomeadamente diminuindo os 
produtos comprados (não necessários), substituindo alguns materiais descartáveis por 
reutilizáveis e adquirindo produtos que produzam menos resíduos ou resíduos menos 
perigosos. A esterilização de alguns materiais/resíduos possibilita também a utilização 
(reutilização) de produtos que de outra forma não seriam aproveitados.  
 
A prevenção será abordada com um maior detalhe num capítulo especificamente dedicado 
a este assunto (capítulo 3 – Prevenção e Reciclagem de RH). 
 
Separação na fonte  
 
A separação na fonte é uma das principais etapas na gestão de RH, uma vez que 
condiciona o correcto funcionamento de todas as fases seguintes. A separação deve ser 
sempre da responsabilidade do produtor de resíduos, deve ser efectuada o mais próximo 
possível do local de produção e ser mantida durante o armazenamento e transporte dos 
resíduos (Pruss et al., 1999). 
 
A separação na fonte apenas funciona se os profissionais de saúde e restantes 
trabalhadores possuírem (Hirst et al., 1999): 

 informação básica e as razões pelas quais é importante realizarem a separação; 
 equipamento apropriado, como códigos de cores para os recipientes de recolha; 
 instruções claras e um adequado treino. 

 
Além disso, é essencial que a separação na fonte seja monitorizada e avaliada 
periodicamente e que os trabalhadores envolvidos recebam feedback do seu desempenho. 
Também, cartazes elucidativos da separação a efectuar devem ser colocados em locais 
apropriados. 
 
De acordo com Muhlich (2000), os RH equiparados a urbanos devem ser depositados em 
sacos, preferencialmente fabricados em plástico reciclado. Estes sacos não deverão ter um 
volume superior a 80 litros, devendo ser colocados em suportes com tampa. As cores 
preferenciais deverão ser o preto ou o cinzento (embora devam ser seguidas as cores 
adoptadas a nível local, regional ou nacional). 
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Os restantes RH devem ser colocados directamente em contentores, caso o método de 
tratamento seja a incineração e os contentores sejam incinerados juntamente com os 
resíduos. No caso dos contentores apenas serem utilizados para a deposição, recolha e 
transporte, devem ser colocados sacos no seu interior. Os contentores não devem ser 
transparentes, devem ser reutilizáveis e fabricados em plástico reciclado. O volume dos 
contentores não deve ultrapassar os 60 litros e o nível máximo de enchimento estar 
claramente marcado. Por razões de segurança, devem possuir um dispositivo de fecho 
(quando cheios), que, de preferência, deve apenas permitir a sua abertura com auxílio de 
uma ferramenta (Muhlich, 2000). 
 
Os resíduos infecciosos devem ser manuseados o menos possível, de forma a minimizar o 
risco de contaminação. Devem ser depositados num contentor apropriado para que não seja 
necessário uma futura separação, manuseamento ou mudança de contentor. A recolha de 
resíduos e todos os procedimentos inerentes deve ser o mais simples possível. Quanto 
menos os resíduos forem manuseados, menor será o risco de acidente, derramamento ou 
exposição (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
Além disso, na contentorização e manuseamento dos resíduos infecciosos devem ser 
cumpridas as seguintes indicações (Hirst et al., 1999): 

 os sacos devem ser substituídos uma vez por dia ou quando atinjam a sua capacidade 
de enchimento (cerca de três quartos); 

 os resíduos nunca devem ser transferidos de um recipiente para outro; 
 depois de recolhidos os sacos devem ser selados com dispositivos apropriados (e.g. 

com tira de plástico, a quente); 
 não devem ser utilizados grampos para fechar os sacos (não garantem a segurança e 

podem furar o saco); 
 os sacos devem ser etiquetados (e.g. código de barras, escrito em computador) 

possuindo a denominação da origem (e.g. serviço e hospital). 
 
Os cortantes e perfurantes devem ser depositados em contentores próprios, resistentes à 
perfuração e impermeáveis (para evitar possíveis saídas de líquidos). A tampa deve ser 
adequada e com um dispositivo de fecho para ser activado quando o contentor estiver cheio 
em dois terços da sua capacidade. Todos os resíduos cortantes e perfurantes devem ser 
depositados nestes contentores, independentemente de estarem ou não contaminados 
(Pruss et al., 1999). Estes contentores não devem estar expostos directamente à luz solar 
para evitar problemas motivados pelo calor (Hirst et al., 1999). 
 
As cores dos recipientes para os vários tipos de resíduos são muito variáveis, estando 
relacionadas com as definições e classificações adoptadas (analisadas em detalhe no ponto 
2.1.). A OMS recomenda a codificação por cores apresentada na Tabela 2.9. 
 
Contudo, cada país, região ou instituição local, possui a sua codificação por cores (tal como 
muitas vezes também possui a sua própria classificação em relação aos RH). Um exemplo 
das grandes variações encontradas pode ser visualizado na Tabela 2.10, onde surgem as 
cores actualmente adoptadas no Reino Unido e em três Regiões Autónomas de Espanha. 
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Tabela 2.9. Cor dos recipientes, tipo e sinalização para os RH recomendados pela OMS (Pruss et al., 
1999). 

Tipos de resíduos 
 

Cor dos recipientes 
e sinalização 

Tipo de recipientes 

Resíduos altamente infecciosos Amarelo 
Escrito: “Altamente  
infecciosos” 

Sacos de plástico ou 
contentores fortes e à prova de 
rupturas, capazes de ir a 
autoclave. 

Outros resíduos infecciosos, 
resíduos patológicos e resíduos 
anatómicos 

 
Amarelo 

Sacos de plástico ou 
contentores à prova de 
roturas. 

Cortantes Amarelo 
Escrito “cortantes” 

Contentores resistentes à 
perfuração. 

Resíduos químicos e 
farmacêuticos 

Castanho Sacos de plástico ou 
contentores 

Resíduos radioactivos _ Caixas de chumbo 
Escrito:”Resíduos 
radioactivos”. 

RH gerais Preto Sacos de plástico. 

 
Tabela 2.10. Cor dos recipientes para os RH adoptada no Reino Unido e em três Regiões autónomas 
de Espanha (adaptado de Gonçalves, 2002 e Hirst et al., 1999). 
 

Tipos de resíduos Reino Unido Espanha 
  Canárias Catalunha Madrid 

 
Resíduos Infecciosos 

- Amarelo 
(para incineração) 
- Azul claro ou 
transparente com 
letras azuis 
(para tratamento 
alternativo) 

 
Amarelo 

 
Sem cor 
especificada 
(mas diferente  
de azul) 

 
Vermelhos 

Cortantes Não referida Amarelo Sem cor 
especificada 

Vermelhos 

Resíduos químicos 
/Citostáticos 

Não referida Vermelho Azul 
(os citostáticos) 

Azul 
(os citostáticos) 

Resíduos não 
Infecciosos ou  
não específicos 

Amarelo com 
riscas pretas 

Verde Sem cor 
especificada 

_ 

Resíduos 
equiparados a 
urbanos 

 
Preto 

 
Preto 

_  
Verde 

 
Em Portugal, e de acordo com o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, os RH devem ser 
devidamente acondicionados, de modo a permitir uma identificação clara da sua origem e 
do seu grupo, apresentando-se a codificação por cores na Tabela 2.11. Além disso, os 
resíduos radioactivos (não incluídos nas categorias referidas na tabela anterior) devem 
também ser separados na fonte. A triagem e o acondicionamento devem ter lugar junto do 
local de produção. 
 
No PERH é dada relevância à separação na fonte e ao acondicionamento, que visam a 
redução dos quantitativos de resíduos, especialmente dos resíduos perigosos (grupos III e 
IV), cuja gestão é mais dispendiosa que a dos não perigosos (grupos I e II). Contudo, 
existem diversos problemas e limitações na classificação nacional, apesar de não pretender 
ser exaustiva e ter apenas um carácter indicativo. Muitas dúvidas estão relacionadas com 
as definições e classificações adoptadas, nomeadamente inerentes à distinção entre 
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resíduos infecciosos e não infecciosos (normalmente dúvidas entre os resíduos do grupo II 
e do grupo III). 
 
Tabela 2.11. Cor dos recipientes para os RH adoptada em Portugal. 
 

Grupos de RH Portugal 
 (Despacho nº 242/96) 

Grupo IV 
RH específicos 

Vermelho 
(Cortantes e perfurantes em 
recipientes imperfuráveis) 

Grupo III 
RH de risco biológico 

Branco 
Escrito: “Risco biológico” 

Grupo II 
RH não perigosos 

Preto 

Grupo I 
Resíduos equiparados a 
urbanos 

Preto 

 
Os custos da gestão dos resíduos infecciosos são, por vezes, dez vezes superiores aos 
custos da gestão dos resíduos não perigosos e não infecciosos (Wagner, 1998; Pruss et al., 
1999). A determinação de que resíduos são considerados infecciosos influência, de forma 
significativa, os custos e, em última instância, a escolha de opções de redução, reciclagem, 
tratamento e eliminação. A relação entre a classificação dos resíduos e a separação na 
fonte é cada vez mais indissociável na gestão de resíduos. 
 
Em certas situações os resíduos infecciosos são definidos com base no local onde são 
produzidos. Alguns hospitais consideram todos os resíduos provenientes do bloco 
operatório, de doentes isolados e de centros de diálise como resíduos infecciosos. Neste 
caso, contentores para RU poderão ser colocados à entrada destas áreas, de forma a 
encorajar os funcionários a retirar os materiais de embalagem antes de entrarem nestes 
locais, diminuindo assim a produção de resíduos infecciosos (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
A importância das definições (e da classificação) dos resíduos está claramente relacionada 
com a separação na fonte. No trabalho realizado por Muhlich et al. (2003) é possível 
constatar essa relação, as percentagens de RH específicos e/ou infecciosos e de resíduos 
equiparados a urbanos difere bastante nos cinco hospitais abrangidos pelo estudo 
efectuado (Figura 2.3). As definições dos resíduos adoptadas em cada local encontram-se 
na Tabela 2.3. 
 
As percentagens de RH específicos e/ou infecciosos são nitidamente superiores em Forli – 
Itália (51%), Nottingham – Reino Unido (40%) e Grenoble - França (28%). No primeiro 
hospital não existe uma definição específica para os resíduos infecciosos, enquanto que em 
Grenoble e Nottingham praticamente todos os resíduos produzidos pelos doentes são 
considerados infecciosos (de acordo com as definições em vigor). 
  
Em Barcelona (Espanha) e Freiburg (Alemanha) as percentagens destes resíduos não 
chegam aos 5%. Estes valores estão relacionados com o facto de apenas serem 
considerados resíduos infecciosos os resíduos produzidos em determinadas áreas, 
indicadas pelo Departamento de Higiene Hospitalar ou pela Equipa de Gestão de Resíduos, 
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de acordo com o definido na legislação (resíduos que podem provocar determinadas 
doenças) (Muhlich et al., 2003). 
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Espanha França Alemanha Itália Reino Unido

RU

RHP

 
Figura 2.3. Percentagem de RH infecciosos (RHP) e de resíduos equiparados a urbanos (RU) em 
cinco hospitais de cinco países (Muhlich et al., 2003). 
 
Para uma correcta separação dos resíduos é, como referido anteriormente, necessário 
assegurar que os funcionários tenham o conhecimento e treino adequados. Uma técnica 
que poderá incrementar a eficácia da separação é a realização de auditorias aos resíduos, 
uma vez que permite avaliar a contaminação dos diversos tipos de resíduos (e.g. RU 
misturados com resíduos infecciosos, no contentor destes últimos) e se a localização dos 
contentores é a mais adequada (Turnberg, 1996). 
 
A separação na fonte nunca é completamente eficiente, mesmo por razões práticas 
(Reinhardt e Gordon, 1991). Um procedimento que se tem mostrado correcto baseia-se na 
colocação de contentores para os diferentes tipos de resíduos lado a lado e devidamente 
assinalados (e.g. cores ou formatos diferentes). Também a existência de apenas um 
contentor em determinados locais (e.g. contentores para RU nas áreas de escritório, 
cantinas, oficinas) tem-se mostrado uma medida adequada. 
 
Devem existir recipientes para a colocação de determinados tipos de resíduos em todos os 
locais onde estes sejam produzidos (e.g. recipientes para resíduos com citostáticos). Além 
disso, os trabalhadores devem estar cientes que os erros na separação nunca devem ser 
corrigidos à posteriori, pela remoção de itens dos recipientes ou pela mudança dos resíduos 
de saco. No caso de terem sido detectados enganos na separação, os resíduos devem ser 
encaminhados de acordo com o destino dos resíduos de maior risco (Pruss et al., 1999).  
 
A separação na fonte permite, igualmente, separar as componentes recicláveis e 
reutilizáveis. No entanto, e de acordo com Portugal-Ramos et al. (1999), a separação pode 
ser relativamente fácil de praticar em serviços, por exemplo, de natureza administrativa ou 
de aprovisionamento e compras, mas carece de especial atenção e cuidado em serviços de 
prestação de cuidados de saúde, como enfermarias, gabinetes de consulta, salas de 
tratamento, entre outros.  Estes autores são da opinião que em serviços como as urgências, 
esta operação pode mesmo ser impraticável. 
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O facto da instituição não se preocupar com a separação na fonte transmite aos 
funcionários a imagem que a gestão dos resíduos é pouco importante. Apenas uma posição 
oposta pode levar ao sucesso da separação. As metas da instituição devem ser claras e 
estar presentes nas práticas do dia-a-dia (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
 
2.3.2. Recolha, armazenamento e transporte 
 
Recolha e armazenamento intermédio 
 
A operação de recolha realiza-se fundamentalmente nos locais de produção, no interior da 
UPCS, e deve ser desenvolvida de modo a facilitar e atingir os objectivos de controlo e 
minimização de riscos, de protecção dos trabalhadores, de operacionalidade dos serviços e 
de valorização dos resíduos produzidos. Devem-se considerar aspectos como preceitos de 
ordem ética ou de percepção de risco pela opinião pública, ou seja, de modo a proteger o 
ambiente hospitalar, o ambiente em geral e a saúde pública (Portugal-Ramos et al., 1999). 
 
Cada UPCS deve ter um plano para a circulação de resíduos, adequado à sua dimensão, 
estrutura e à quantidade de resíduos produzidos, devendo o circuito ser definido segundo 
critérios de operacionalidade e de menor risco para os doentes, trabalhadores e público em 
geral (Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto). 
 
Nos hospitais, os RH normalmente são recolhidos pelos AAM ou pelos funcionários da 
limpeza, sendo colocados num armazém intermédio (armazém do serviço). Para diminuir o 
contacto com os resíduos, os sacos devem ser fechados antes de serem recolhidos. De 
acordo com Muhlich (2000), estes trabalhadores devem usar luvas quando efectuam a 
recolha, devendo estas ser luvas de cozinha robustas, não sendo aconselhável a utilização 
de luvas descartáveis, devido à falta de protecção e à elevada produção de resíduos. 
 
Não se devem acumular resíduos no local de produção, devendo existir vigilância e quando 
necessário recolha periódica. Os resíduos devem ser recolhidos diariamente com uma 
frequência ajustada à produção, devendo apenas ser removidos depois de etiquetados. 
Tanto os sacos como os contentores descartáveis devem ser substituídos imediatamente 
por equivalentes, sendo importante garantir um stock para substituição (Pruss et al, 1999). 
 
 Os armazéns intermédios (armazéns dos serviços) deverão ser espaços planeados para 
essa finalidade, de preferência durante a construção da UPCS. Devem ser de fácil limpeza, 
arejados e dispor de equipamento de protecção de incêndios (e.g. extintor). O local deve 
estar claramente assinalado com uma indicação na porta e apenas ser acessível a pessoas 
autorizadas. No seu interior devem estar definidas diferentes áreas para os vários tipos de 
resíduos, de forma a facilitar a sua colocação.  
 
Segundo Muhlich (2000), os armazéns intermédios devem ser limpos pelo menos uma vez 
por dia, devendo estar afixado um papel onde esteja assinalado o nome do responsável 
pela limpeza, a técnica utilizada, a frequência e a desinfecção desejada. Na maior parte das 
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situações é aconselhável um compromisso entre as possibilidades de armazenamento, o 
volume/capacidade dos contentores utilizados e a frequência do transporte, de forma a 
minorar os problemas desta etapa.  
 
Algumas vezes, por falta de espaço ou por serem instalações antigas, é necessário adaptar 
locais ou utilizar corredores ou vãos de escadas, para o armazenamento intermédio dos RH. 
Nestas situações é aconselhável assinalar estas áreas, utilizar contentores com sistema de 
fecho e assegurar a não permanência de pessoas não autorizadas.  
 
Transporte interno e armazenamento central 
 
Segundo Reinhardt e Gordon (1991), para minimizar os riscos de exposição torna-se 
essencial a manutenção da integridade dos recipientes (sacos ou contentores) durante todo 
o processo de recolha, armazenamento e transporte.  
 
Além disso, procedimentos específicos devem ser utilizados no transporte interno de 
resíduos. Destaca-se o uso de carrinhos de recolha (apropriados consoante o tipo de 
contentores, usados apenas para o transporte de resíduos, de fácil movimento e de simples 
limpeza e desinfecção), o estabelecimento de horários específicos (coordenados com os 
picos de produção, capacidade de armazenamento e de tratamento) e o planeamento de 
trajectos de recolha, de forma a diminuir os riscos inerentes (Reinhardt e Gordon,1991; Hirst 
et al., 1999; Pruss et al., 1999). 
 
Idealmente o transporte interno dos resíduos deveria ser efectuado em elevadores próprios 
e por trajectos subterrâneos específicos, sem interferir com o transporte de doentes, 
visitantes e do abastecimento/fornecimento hospitalar. No caso de falta de espaço a escolha 
de determinados horários e percursos pode minorar os problemas, tal como a utilização de 
contentores bem fechados e sem qualquer contaminação exterior (Muhlich, 2000). 
 
Em Portugal, e acordo com o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, os contentores 
utilizados para armazenagem e transporte dos resíduos dos grupos III e IV devem ser 
facilmente manuseáveis, resistentes, estanques, mantendo-se hermeticamente fechados e, 
se forem de uso múltiplo, devem ser laváveis e desinfectáveis. Deve, também, ser dado 
relevo à identificação do serviço de origem dos resíduos nos respectivos contentores (para 
todos os grupos de resíduos), de forma a facilitar a identificação e correcção de possíveis 
problemas, nomeadamente em termos de triagem. 
 
Sempre que o transporte interno de resíduos não é automatizado (e.g. sistema 
automatizado de pequenos carros no Hospital Universitário de Freiburg) são necessários 
trabalhadores para a realização destas funções. O treino e a informação destes 
trabalhadores são fundamentais para garantir um transporte seguro e correctos 
procedimentos em caso de acidente (e.g. limpeza de derrames, incêndios ou enganos na 
colocação dos resíduos). Estes trabalhadores devem possuir equipamento de protecção 
adequado, tal como botas com biqueira de aço e luvas à prova de perfuração (Muhlich, 
2000). 
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No transporte dos resíduos deve-se ter em atenção a separação das diferentes fracções 
(e.g. vários grupos de resíduos, materiais recicláveis). Nem sempre é viável organizar 
transportes separados, especialmente quando existem pequenas quantidades de algumas 
fracções. A utilização de carrinhos de recolha facilita o transporte separado destes 
diferentes componentes. 
 
Em relação ao armazenamento central, o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, determina 
que cada UPCS deve ter um local específico para essa finalidade, para os resíduos não 
perigosos (grupos I e II) separado do local para os resíduos perigosos (grupos III e IV), 
ambos deverão estar devidamente sinalizados e ter fáceis condições de acesso e limpeza. 
Os locais de armazenamento devem ser dimensionados em função da periodicidade de 
recolha e/ou do transporte/tratamento, devendo a sua capacidade mínima corresponder a 3 
dias de produção. Caso os resíduos estejam armazenados, ultrapassando o prazo anterior, 
até um máximo de 7 dias, deverão existir condições de refrigeração. 
 
O local de armazenamento central deve estar situado na UPCS e idealmente as distâncias 
de transporte entre os armazéns intermédios e este devem ser o mais curtas possível. 
Devem ser cumpridos alguns requisitos, designadamente (Pruss et al., 1999): 

 possuir pavimento impermeável, com drenagem, de fácil limpeza e desinfecção; 
 ter fornecimento de água para os procedimentos de limpeza; 
 fácil acesso para os trabalhadores que realizam a recolha interna; 
 permitir o fecho do armazém para impedir o acesso de pessoas não autorizadas e 

estar devidamente assinalado; 
 fácil acesso para os veículos que efectuam o transporte dos resíduos (no caso de 

serem tratados fora da UPCS); 
 estar protegido da luz directa do sol; 
 não ser acessível a animais, insectos e aves; 
 ter boas condições de iluminação e ventilação; 
 não estar situado nas proximidades de armazéns alimentares ou de áreas de 

preparação de comida; 
 possuir equipamento de limpeza e equipamento de protecção adequado; 
 os sacos e/ou contentores limpos devem estar situados nas proximidades (para ser 

feita a reposição nos serviços). 
 
Geralmente os trabalhadores que realizam a recolha interna são os mesmos do 
armazenamento central, tendo o necessário treino e informação sido referidos 
anteriormente. Estes trabalhadores podem pertencer à UPCS ou a empresas exteriores. 
 
No armazenamento central, por vezes é necessário alguns resíduos serem transferidos para 
contentores de maiores dimensões (e.g. contentores/compactadores), procedimento que 
deve ser efectuado de forma mecânica para evitar o contacto dos trabalhadores com os 
resíduos, facilitando também o trabalho destes profissionais (Muhlich, 2000). 
 
No armazém central devem existir meios para a lavagem e desinfecção dos contentores 
(quando reutilizáveis) e dos carros de recolha dos resíduos. Sempre que estes são em 
grande quantidade é aconselhável haver um equipamento mecânico para a realização deste 
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procedimento, como anteriormente referido. Depois de lavados e desinfectados devem ser 
colocados em local específico, separado dos contentores com resíduos. 
 
Neste local pode existir uma câmara de refrigeração para armazenar os resíduos 
infecciosos. Este equipamento é particularmente necessário quando as quantidades de 
resíduos são pequenas e o transporte dos resíduos para tratamento é bastante espaçado. 
Os tempos de armazenamento e a necessidade de refrigeração são definidos pela 
legislação. Em Portugal, e como referido anteriormente, sempre que os RH estejam 
armazenados mais de três dias e até um máximo de sete dias, deverão existir condições de 
refrigeração. 
 
Os resíduos radioactivos devem ser acondicionados em contentores específicos que 
impeçam a sua dispersão, fabricados em chumbo blindado. Estes resíduos devem 
permanecer no interior destes contentores até ser ultrapassado o tempo de decaimento da 
radioactividade. Devem estar etiquetados especificando o tipo de radionuclido, a data e 
detalhes sobre as condições de armazenamento (Pruss et al., 1999). 
 
Na zona de armazenamento devem, também, existir ecopontos, ou seja, contentores para a 
deposição de determinadas fileiras e fluxos de materiais para reciclagem, facilitando o 
encaminhamento de alguns resíduos para valorização. 
 
Transporte externo 
 
O transporte dos resíduos no exterior dos centros produtores é efectuado sempre que o 
tratamento/eliminação seja fora da UPCS. Deve ser realizado por veículos de caixa fechada 
e estanques, com excepção dos resíduos equiparados a urbanos (grupos I e II) que devem 
ser transportados em veículos próprios. Os motoristas que transportam estes resíduos 
devem ser portadores de documentos oficiais, com indicação do conteúdo e dos riscos 
potenciais envolvidos. 
 
Em Portugal, as regras sobre as operações de transporte de resíduos em território nacional 
e os modelos das respectivas guias de acompanhamento encontram-se na Portaria nº 
335/97, de 16 de Maio. Esta refere que o produtor, o detentor e o transportador respondem 
solidariamente pelos danos causados. 
 
O transporte de RU está isento de guia de acompanhamento, com excepção dos resultantes 
de triagem e destinados a operações de valorização. A Guia de Acompanhamento de 
Resíduos (modelo A) é aplicável a todos os resíduos, com excepção dos referidos 
anteriormente e dos RH perigosos (grupos III e grupo IV), estes últimos devem ser 
acompanhados da Guia modelo B da referida portaria (Portaria nº 335/97, de 16 de Maio).  
 
No entanto, quando os resíduos a transportar se encontram abrangidos pelos critérios de 
classificação de mercadorias perigosas, previstos no Regulamento Nacional do Transporte 
de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pela Portaria nº 1196-C/97, de 24 de 
Novembro, o produtor, o detentor e o transportador são obrigados ao cumprimento desse 
regulamento. O movimento transfronteiriço de resíduos rege-se por legislação própria, 
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Regulamento Comunitário nº 259/93, do Conselho, de 1 de Fevereiro e Decreto-Lei nº 
296/95, de 17 de Novembro. 
 
O produtor de RH é responsável pelo acondicionamento e etiquetagem dos resíduos a 
transportar no exterior da UPCS. No caso dos resíduos perigosos devem ser cumpridos os 
regulamentos nacionais e internacionais, alguns referidos anteriormente. De acordo com 
Pruss et al. (1999), todos os sacos e contentores devem estar identificados, devendo 
constar o grupo (ou categoria) dos resíduos, a data de recolha, o local de produção (e.g. 
serviço e nome do hospital) e o destino do resíduos. 
 
Os RH apenas devem ser transportados por operadores licenciados para este tipo de 
função, devendo estes possuir veículos apropriados e funcionários devidamente treinados. 
Os funcionários devem estar familiarizados com os riscos que este tipo de transporte 
envolve (especialmente em relação ao transporte de resíduos infecciosos e de resíduos 
químicos) e terem conhecimentos de como neutralizar estes riscos. 
 
Os veículos utilizados para o transporte de RH devem cumprir os seguintes requisitos 
(Pruss et al., 1999): 

 possuírem sistemas adequados para prenderem a carga durante o transporte; 
 apenas devem ser utilizados para o transporte de RH (tal como os contentores); 
 devem estar sempre fechados (com excepção das cargas e descargas); 
 a parte interna permitir a limpeza e desinfecção e os anglos internos serem 

arredondados; 
 num compartimento separado do veículo devem ser transportados sacos vazios, roupa 

de protecção, equipamento de limpeza, ferramentas, desinfectante e um kit especial 
para derramamentos de líquidos; 

 o nome e morada do operador devem estar escritos no veículo; 
 o símbolo internacional de perigo deve estar inscrito no veículo ou nos contentores, tal 

como um telefone de emergência. 
 
Quando a utilização de veículos próprios não se justifica, devido à pequena quantidade de 
resíduos, pode ser utilizado um contentor resistente que é colocado no chassis de um 
veículo. Este contentor muitas vezes é usado como armazenamento na UPCS, sendo 
substituído por outro aquando do transporte (Pruss et al., 1999).  
 
No transporte também se pode utilizar refrigeração. Esta situação verifica-se quando, por 
exemplo, as distâncias de transporte são grandes ou as temperaturas são elevadas. 
Recorre-se, também, à refrigeração quando o tempo de armazenamento dos RH excede o 
legalmente estipulado. Nestes casos, os resíduos são armazenados em grandes 
contentores com refrigeração, sendo estes depois transportados e substituídos por outro 
contentor vazio. 
 
Os RH devem ser transportados seguindo o percurso mais rápido, devendo este estar 
previamente planeado. Deve ser evitado o manuseamento dos resíduos após o início do 
transporte e até chegar ao destino final. Caso não possa ser evitado (e.g. avaria, acidente), 
deve ser programado e realizado seguindo determinadas condições. Estas devem ser 

 33



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 

especificadas no contracto estabelecido entre o produtor e o transportador (Pruss et al., 
1999). 
  
Os hospitais devem conhecer e fiscalizar as condições de transporte, os quantitativos de 
resíduos transportados e o seu destino. Sendo importante a comparação dos valores 
apresentados pelos operadores e dos quantitativos reais. Os hospitais devem estar 
informados dos custos individuais das várias etapas do transporte (Muhlich, 2000). 
 
 
2.3.3. Tratamento, valorização e deposição final 
 
Não existe uma tecnologia de tratamento de RH que possa ser considerada óptima. Para o 
tratamento destes resíduos deve ser seleccionado o método mais apropriado de acordo 
com as características dos resíduos e da UPCS, região ou país, considerando custos de 
investimento, de exploração e manutenção, eficiência, perigosidade do resíduo pós-
tratamento e possível contaminação ambiental.  
 
A escolha do processo de tratamento deve ser efectuada de forma cuidadosa, com base em 
diversos factores, muitos dos quais dependentes das condições locais, nomeadamente 
(Pruss et al., 1999; Muhlich, 2000): 

 eficácia de desinfecção para os diferentes microrganismos; 
 riscos efectivos em termos de saúde e condições de segurança; 
 emissões para o ar, água e solo, tanto na fase normal de funcionamento do processo 

como quando existem necessidades de paragem ou problemas de mau 
funcionamento; 

 redução de volume e massa; 
 quantidade e tipo de resíduos para tratamento e capacidade disponível do sistema; 
 requisitos das infra-estruturas, considerações de operação e manutenção; 
 opções locais de tratamento e deposição final, tecnologias disponíveis; 
 deposição dos resíduos (sólidos e líquidos) resultantes do tratamento; 
 investimento e custos de operação; 
 aceitação pública; 
 requisitos legais. 

 
As tecnologias existentes para o tratamento dos RH são diversas, podendo a sua 
classificação ser baseada nos processos utilizados na descontaminação dos resíduos. 
Segundo HCWHE (2004), existem processos térmicos, processos químicos, processos de 
irradiação e processos biológicos. As tecnologias denominadas térmicas dividem-se em 
processos de baixas, médias e altas temperaturas.  
 
Os processos térmicos a baixas temperaturas utilizam energia térmica para descontaminar 
os resíduos, sendo a temperatura insuficiente para causar colapsos químicos ou realizar 
pirólise ou combustão. A incineração de RH, a pirólise, a gaseificação e o plasma são 
tecnologias consideradas de altas temperaturas, que induzem mudanças químicas e físicas, 
tanto nos materiais orgânicos como nos inorgânicos, donde resulta a destruição dos 
resíduos (HCWHE, 2004). Normalmente denominam-se tecnologias de tratamento de RH 
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por não incineração ou tecnologias alternativas, a todos os processos de tratamento com 
excepção dos efectuados por tecnologias térmicas a altas temperaturas.  
 
Algumas tecnologias podem tratar uma maior diversidade de RH, outras apenas alguns 
tipos. Na Tabela 2.12 apresenta-se, de forma simplificada, os tipos de resíduos adequados 
para cada tratamento. 
 
Tabela 2.12. Tipos de RH que podem ou não ser tratados por tecnologias de tratamento (adaptado 
de Pruss et al., 1999). 
 

Tecnologias de Tratamento 
Tratamento térmico Tratamento químico 

 
Tipos de Resíduos 

Incineração Autoclavagem Microondas Desinfecção química 
Infecciosos Sim Sim Sim Sim 
Anatómicos Sim - - - 
Corto-perfurantes Sim Sim Sim Sim 
Farmacêuticos Sim Não Não Não 
Genotóxicos Sim Não Não Não 
Químicos Sim Não Não Não 
Radioactivos - Não Não Não 

 
Algumas das tecnologias de tratamento dos RH podem ser instaladas em estações móveis 
que são colocadas, por empresas licenciadas, nos terrenos das UPCS. Estas têm a 
vantagem dos resíduos não necessitarem de transporte exterior, além da responsabilidade 
pelo funcionamento e pela manutenção das condições adequadas não ser da UPCS. 
Contudo, possuem a desvantagem da disseminação destas instalações dificultar o controlo 
do seu funcionamento. 
 
Neste trabalho apresenta-se apenas uma breve descrição de algumas alternativas 
tecnológicas mais comuns no tratamento de RH. Os processos mecânicos (e.g. trituração, 
compactação) são considerados complementares de muitas tecnologias apresentadas (e.g. 
autoclavagem, desinfecção química), não sendo, em si, processos de tratamento de RH. 
 
 
2.3.3.1. Tratamentos térmicos 
 
A. Tratamentos que utilizam altas temperaturas 
 
Como foi referido, os tratamentos térmicos podem recorrer a altas temperaturas, como se 
verifica com a incineração.  
 
Incineração 
 
A incineração é, por definição, um processo de oxidação seca a elevada temperatura que 
transforma os resíduos orgânicos e combustíveis em matéria inorgânica e incombustível, 
reduzindo significativamente o seu peso e volume (Pruss et al., 1999). 
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Em termos históricos, a incineração de RH tem sido reconhecida como um método 
preferencial de tratamento, sendo a tecnologia mais utilizada nos países ocidentais e nos 
Estados Unidos (Turnberg, 1996). A incineração além de destruir os microrganismos, 
permite, em determinadas circunstâncias, a recuperação de energia térmica. Além disso, 
desde que os resíduos se tornem irreconhecíveis, diluem-se questões como a 
responsabilidade e os problemas estéticos (ECRI, 1998). 
 
Contudo, a dependência em relação à incineração tem vindo a decrescer, verificando-se a 
opção por outras tecnologias de tratamento. Este facto deve-se a factores como: (i) o 
incremento do seu custo, devido ao aumento do equipamento necessário para satisfazer as 
novas normas de emissões atmosféricas e permitir o cumprimento das normas exigidas; (ii) 
as dificuldades associadas à escolha da localização de novas instalações; (iii) a crescente 
disponibilidade de metodologias alternativas à incineração para tratamento de RH. 
 
De acordo com ECRI (1998), os RH são esterilizados por incineração desde que os 
constituintes dos microrganismos (DNA, proteínas, lípidos e hidratos de carbono) sejam 
vaporizados e depois queimados. No entanto, durante condições de combustão incompleta, 
como pode ocorrer no processo de arranque, alguns esporos de bactérias podem sobreviver 
incrustados nas partículas. De igual forma, quando grandes objectos, como carcaças de 
animais, são queimados, esporos viáveis podem permanecer nas cinzas. Contudo, estas 
situações particulares são raras. 
 
Diversos estudos demonstram que as unidades de incineração quando mal projectadas ou 
com um funcionamento deficiente, podem não destruir todos os microrganismos não sendo, 
assim, o produto final estéril. Qualquer dos seguintes factores (ou combinação deles) pode 
interferir com a relação tempo-temperatura de exposição, necessária para a esterilização 
(WHO, 1991-1993):  

 diferenças de temperatura causadas pela utilização intermitente;  
 velocidades excessivas, devido a operações impróprias, reduzindo o tempo de 

permanência dos resíduos;  
 sobrecarregamento;  
 misturas muito divergentes de resíduos; 
 protecção dos microrganismos (e.g. cobertos por camadas de resíduos húmidos). 

 
Além disso, alguns tipos de resíduos não devem ser incinerados, tais como (Pruss et al., 
1999): 

 contentores/embalagens de gás sob pressão; 
 grandes quantidades de resíduos químicos reactivos; 
 fixadores, reveladores e películas radiológicas; 
 plásticos halogenados (e.g. policloreto de vinilo - PVC); 
 resíduos com metais pesados (e.g. mercúrio, cádmio); 
 ampolas seladas ou ampolas contendo metais pesados. 

 
Na incineração de RH a separação na fonte de resíduos indesejáveis pode induzir grandes 
benefícios ambientais e económicos, se forem retirados resíduos como os referidos 
anteriormente, ou seja, resíduos que contêm determinados poluentes, como metais pesados 
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(concentrados, por exemplo, em termómetros, baterias e material electrónico), cloro 
(componente de diversos plásticos) e compostos orgânicos (e.g. solventes de utilização 
doméstica). 
 
As instalações de incineração, mais modernas, utilizam carregamento mecânico, o que não 
representa, apenas, um benefício em termos de segurança para o trabalhador, induz, 
também, uma optimização do uso da instalação. O dispositivo deve assegurar que os 
recipientes permaneçam intactos no exterior do incinerador.  
 
Existem vários tipos de incineradores, desde os mais sofisticados, que funcionam a 
elevadas temperaturas, até os mais rudimentares que trabalham a baixas temperaturas. 
Todos os incineradores, se funcionarem em condições, eliminam os agentes patogénicos. 
Contudo, alguns tipos de resíduos (e.g. resíduos químicos e medicamentos) requerem 
elevadas temperaturas para a sua completa destruição. São as elevadas temperaturas e os 
sistemas de tratamento de efluentes gasosos que auxiliam o controlo da poluição emitida 
por este processo de tratamento (Pruss et al., 1999). 
 
Sabe-se que o tipo de incinerador afecta o próprio funcionamento, bem como a forma de 
operação. Num estudo referido pela OMS (WHO, 1991-1993), sobre o desempenho dos 
incineradores hospitalares, é salientado que os problemas de funcionamento e de emissões 
(ultrapassando os níveis recomendados), podem ser devidos a um design deficiente do 
equipamento, mas mais provavelmente são causados pela incineração de misturas de 
resíduos diferentes do previsto originalmente. 
 
De uma forma geral, podem ser consideradas três tecnologias de incineração para o 
tratamento dos RH (Pruss et al., 1999): 

 Incineradores pirolíticos de dupla câmara (especialmente desenhados para o 
tratamento de resíduos infecciosos); 

 Incineradores de fornos rotativos a elevadas temperaturas (capazes de decomporem 
substâncias genotóxicas e substâncias químicas muito resistentes); 

 Incineradores muito simples (e.g. de câmara simples com grades estáticas - quando 
apenas é possível optar por requisitos mínimos).  

 
Algumas vantagens e desvantagens das tecnologias referidas anteriormente são 
apresentadas na Tabela 2.13. De um modo geral, os incineradores simples apenas são 
utilizados em países em vias de desenvolvimento, quando não existem possibilidades 
financeiras de efectuar um tratamento mais eficiente. 
 
Os incineradores pirolíticos são mais seguros e os mais utilizados no tratamento dos RH. 
Podem ser utilizados para o tratamento de todos os resíduos infecciosos (incluindo 
cortantes) e dos resíduos químicos e medicamentos, embora apenas pequenas quantidades 
destes dois últimos possam ser incineradas por este processo (e.g. 5% do total de 
resíduos). Não são adequados para o tratamento de resíduos genotóxicos e radioactivos 
(Pruss et al., 1999). 
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Os incineradores de fornos rotativos, que têm, além deste forno, uma câmara de pós-
combustão, são normalmente utilizados para o tratamento de resíduos químicos (incluindo 
medicamentos e resíduos citotóxicos). São igualmente adequados para todos os resíduos 
infecciosos, apenas não sendo aconselháveis para o tratamento de resíduos radioactivos. A 
incineração processa-se a uma temperatura entre os 1200 e os 1600ºC, o que permite a 
decomposição dos produtos químicos mais persistentes, como os bifenilos policlorados 
(PCB’s) (Pruss et al., 1999). 
 
Tabela 2.13. Principais vantagens e desvantagens de alguns métodos de tratamento de RH (Pruss et 
al., 1999). 

Tratamento/Deposição Vantagens Desvantagens 
Incineradores 

Forno rotativo 
 
Adequado para resíduos 
infecciosos, grande parte dos 
resíduos químicos e medicamentos. 

 
Investimentos e custos de operação 
elevados. 
Necessita de operadores muito 
especializados. 

Pirolítico Eficiência de desinfecção muito 
elevada.  
Adequado para resíduos 
infecciosos, grande parte dos 
resíduos químicos e medicamentos. 

Destruição incompleta de citotóxicos. 
Investimentos e custos de operação 
relativamente elevados. 
Necessita de operadores muito 
especializados. 

Simples 
(com requisitos mínimos, 

e.g. incineradores de 
câmara simples) 

Eficiência de desinfecção boa. 
Grande redução de peso e volume. 
Investimentos e custos de operação 
relativamente baixos. 

Emissões atmosféricas significativas. 
Remoção periódica das cinzas e 
escórias. 
Ineficiência na destruição térmica dos 
químicos e medicamentos mais 
resistentes, como os citotóxicos. 
Necessita de operadores muito 
especializados. 

 
Os resíduos infecciosos podem também ser tratados em incineradores de RU. Esta é a 
opção mais económica devido ao facto destes terem, normalmente, maiores dimensões e 
ser possível uma economia de escala.  
 
Contudo, de acordo com Pruss et al. (1999), a utilização de incineradores de RU para o 
tratamento de resíduos infecciosos apenas deve ser considerada quando funcionam em 
condições adequadas, possuem duas câmaras de combustão (a temperatura rondar os 
800ºC na primeira câmara e entre 1000 e 1200ºC na segunda câmara), localizam-se 
próximo da UPCS e a quantidade de resíduos infecciosos a tratar é relativamente pequena, 
em relação ao total de RU. 
 
Além disso, esta opção apenas deve ser efectuada quando os incineradores de RU estão 
autorizados a receber outros tipos de resíduos e após serem efectuados estudos sobre 
possíveis benefícios, como recuperação de energia, e prejuízos, como a diminuição da 
homogeneidade nos resíduos (Hirst et al., 1999). 
 
Em qualquer das situações, trabalhadores bem instruídos e treinados deverão monitorizar e 
controlar a eficiência de combustão de modo a limitar as emissões. Um elevado nível de 
gestão e manutenção é essencial para o adequado funcionamento de uma estação de 
incineração. 
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Embora seja inevitável a produção de determinados poluentes, é possível a sua 
minimização, conjugando alguns factores, dos quais se salientam a importância da redução 
da produção inicial de resíduos, da triagem de substâncias não desejáveis, das práticas 
correctas de operação, além da implementação de dispositivos eficientes de controlo de 
emissões atmosféricas e da gestão dos resíduos produzidos no processo (Martinho e 
Gonçalves, 2000). 
 
Numa instalação de incineração as principais emissões são os efluentes gasosos e os 
resíduos sólidos gerados (fundamentalmente cinzas/escórias de fundo), embora também 
existam efluentes líquidos. São produzidos diversos poluentes, como partículas, gases 
ácidos (e.g. dióxido de enxofre), óxidos de azoto, monóxido de carbono, além de outros 
poluentes, como dioxinas, furanos e metais pesados. 
 
Diferentes tipos de poluentes requerem diferentes dispositivos de controlo. A diversidade 
dos processos de tratamento utilizados varia consoante a instalação de incineração, os 
níveis de emissão desejados e a legislação em vigor. Em todas as situações os níveis de 
emissão devem estar regulamentados por legislação específica (e.g. nacional, europeia). 
 
Os riscos para a saúde associados à incineração de RH estão em continuo debate. Os 
poluentes provenientes da incineração destes resíduos, que causam preocupação devido 
aos seus potenciais impactes na saúde humana e no ambiente, incluem: dioxinas e furanos; 
agentes patogénicos; metais pesados (e.g. cádmio, mercúrio); gases ácidos (e.g. ácido 
clorídrico, óxidos de nitrogénio e dióxidos sulfúricos) e partículas. 
 
Alguns dos poluentes das instalações de incineração, referidos anteriormente, associados 
às emissões atmosféricas ou às cinzas/escórias de fundo e cinzas volantes, induzem 
geralmente problemas de saúde. As dioxinas e os furanos são considerados cancerígenos 
(dependendo das concentrações), os gases ácidos podem causar efeitos agudos como, por 
exemplo, irritações dos olhos e vias respiratórias, além de se considerar que 
realçam/aumentam o valor dos efeitos tóxicos dos metais pesados. Também as partículas, 
como podem adsorver metais pesados, ao fixar-se/depositar-se nos pulmões humanos, 
funcionam como irritantes, possivelmente responsáveis por efeitos crónicos (OTA, 1990).  
 
Apesar da polémica sobre os actuais riscos para a saúde e ambiente que resultam da 
incineração de RH, existe tecnologia efectiva e disponível para reduzir os riscos para níveis 
definidos pelas normas em vigor. Contudo, há que ter em conta que a natureza heterogénea 
dos RH, impossibilita saber, com clareza, quais os níveis de emissão que certas 
substâncias terão numa determinada unidade. Por exemplo, dois hospitais com sistemas 
similares nas unidades de incineração podem ter resultados bastante diferentes nos testes 
de emissão, em grande parte devido às diferenças dos resíduos que tratam e às opções de 
carregamento (OTA, 1990). 
 
Além disso, a Convenção Internacional para a Eliminação dos Poluentes Orgânicos 
Persistentes, assinada em Estocolmo (Suécia), em 2001, pela maioria dos países europeus 
e que entrou em vigor em Maio de 2004, refere a eliminação das emissões destes poluentes 
onde se incluem as dioxinas, geradas como produtos dos processos industriais. Os 
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incineradores hospitalares são considerados uma das principais fontes de dioxinas no 
ambiente, pelo que se torna necessário reduzir estas emissões. Uma possibilidade é a 
substituição desta tecnologia de tratamento de RH por outras tecnologias, denominadas 
tecnologias alternativas (HCWHE, 2004). 
 
Em relação à localização de uma instalação de incineração de RH, a escolha poderá ser 
feita entre tecnologias situadas nas UPCS ou um incinerador único, de maior capacidade, 
instalado centralmente, para servir toda a comunidade. Ambos têm vantagens e 
desvantagens, tendo em consideração o recrutamento de mão-de-obra, custos, eficiência 
do equipamento de controlo das emissões atmosféricas, transporte dos resíduos, design e 
requerimentos de operação e manutenção das câmaras de combustão (DE, 1983 fide WHO, 
1991-93). 
 
Em alguns países europeus a incineração fora das UPCS, ou seja, centralizada, tem sido 
encorajada por optimizar o investimento nas avançadas tecnologias de controlo de poluição, 
sendo as novas unidades desenhadas/projectadas de acordo com as restritas normas de 
controlo de emissões. As antigas instalações, no interior das UPCS, podem, também, ser 
reajustadas com dispositivos para a mesma finalidade (quando existem meios económicos e 
espaço suficiente) (OTA, 1990). Contudo, este reajustamento pode ter dificuldades 
consideráveis, particularmente no caso das unidades mais antigas localizadas nos hospitais 
no centro das cidades (WHO, 1991-93). 
 
B. Tratamentos que utilizam baixas temperaturas 
 
Autoclavagem 
 
A autoclavagem ou esterilização por vapor começou inicialmente por ser utilizada em 
laboratórios, como método de esterilização de culturas biológicas e também para 
esterilização de DM reutilizáveis. Como método alternativo de tratamento de resíduos 
passou a ser valorizada quando as unidades de incineração (nas UPCS) começaram a ser 
encerradas, por não ser economicamente viável cumprirem os requisitos, cada vez mais 
restritivos, em relação às emissões atmosféricas. 
 
A autoclavagem é um processo que visa a desinfecção dos resíduos infecciosos, por 
exposição dos mesmos a temperaturas suficientemente altas para efectuar a eliminação dos 
agentes patogénicos. Processa-se através da introdução de vapor saturado no interior de 
uma câmara sob pressão, durante um determinado período de tempo (OTA, 1990; WHO, 
1991-93). 
 
É um processo que desinfecta (ou esteriliza) os resíduos antes de serem encaminhados 
para deposição em aterro sanitário. Entende-se por esterilização a eliminação total de 
microrganismos e por desinfecção a redução do número de microrganismos patogénicos, 
até níveis em que da exposição não resulte ocorrência de doença. A esterilização é muitas 
vezes vista como um objectivo exagerado, sendo a desinfecção uma meta mais razoável 
para a maior parte dos resíduos infecciosos (OTA, 1990). 
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O tratamento por autoclavagem é considerado um tratamento adequado para a grande 
maioria dos resíduos infecciosos, incluindo cortantes e perfurantes. Um caso particular está 
relacionado com as peças anatómicas identificáveis de grandes dimensões, em que a 
desinfecção é mais demorada, devendo ser estudado se esta opção é economicamente 
viável. Além disso, para a generalidade das peças anatómicas os inconvenientes da 
aplicação deste método são de natureza apenas ética e estética, podendo, por exemplo, ser 
solucionados pela aplicação de trituração/compactação.  
 
No entanto, a autoclavagem não é aplicável a resíduos químicos e a restos de 
medicamentos. De acordo com WHO (1991-93), a autoclavagem de substâncias químicas 
pode originar, por acção do vapor, compostos voláteis, aos quais os trabalhadores poderão 
estar expostos entre os ciclos de tratamento. 
 
Pruss et al. (1999) e Muhlich (2000), aconselham a realização da trituração antes do 
processo de autoclavagem de forma a aumentar a eficácia da desinfecção. No entanto, o 
equipamento de trituração normalmente está sujeito a vários problemas mecânicos e 
sucessivas avarias, por vezes motivados pela heterogeneidade dos resíduos. 
Periodicamente o triturador deve ser descontaminado com vapor, em especial antes de 
realizado trabalho de manutenção, para evitar problemas na saúde dos trabalhadores 
(Muhlich, 2000). 
 
Um factor importante é a penetração de vapor nos resíduos, devendo as embalagens que 
vão à autoclave favorecer a penetração do vapor. Alguns tipos de plástico (e.g. polietileno 
de alta densidade, polipropileno) resistem ao calor e não derretem, dificultando a 
descontaminação. Devem ser utilizados sacos que se desfaçam ou derretam durante o 
tratamento. Este tipo de sacos deve ser colocado no interior de um contentor termo-estável 
(rígido), de modo a prevenir que os resíduos se dispersem (WHO, 1991-93).  
 
Importante na autoclavagem é também o volume dos resíduos. Grandes cargas podem 
originar dificuldades em atingir a temperatura necessária à descontaminação, sendo mais 
eficiente autoclavar duas pequenas cargas, do que uma carga demasiado volumosa (Pruss 
et al., 1999). 
 
A eficiência do processo está directamente relacionada com os factores tempo, temperatura 
e pressão, sendo fundamental que a totalidade da carga seja sujeita por tempo suficiente, à 
temperatura necessária. O tempo de exposição contabiliza-se a partir do momento em que 
toda a carga atingiu a temperatura, na medida em que o aquecimento do contentor e da 
própria carga seja retardado em relação ao aquecimento da câmara. 
 
Muitos autores (e.g. OTA, 1990; WHO, 1991-93; ECRI, 1998, HCWHE, 2004) consideram 
que a esterilização é conseguida pela exposição da carga a uma temperatura que ronda os 
121ºC, durante 15 a 30 minutos, variando com o volume e o tipo de carga. Outros autores 
(e.g. Pruss et al., 1999; Muhlich, 2000) referem que a inactivação efectiva de todos os 
microrganismos vegetativos e da maior parte dos esporos de bactérias, numa pequena 
quantidade de resíduos (cerca de 5 a 8 kg), necessita de 60 minutos a uma temperatura de 
121ºC (mínimo) e com uma pressão de 1 bar (100kPa). 
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A descontaminação é efectuada primariamente pelo contacto do vapor aquecido com os 
resíduos, sendo a condução de calor apenas uma forma secundária de transferência de 
calor. A eficiência do tratamento depende, portanto, do grau de penetração do vapor na 
carga, sendo para tal necessário, que o ar seja completamente removido da câmara de 
autoclavagem, caso contrário poderão surgir alguns problemas (e.g. ocorrência de 
variações de temperatura no interior da câmara; aumento do tempo requerido para atingir a 
temperatura máxima) (WHO, 1991-93).  
 
Um tratamento efectivo requer conhecimento dos diversos factores relacionados com o 
processo de tratamento, que incluem: o tipo de unidade, as características e o volume dos 
resíduos a serem processados, o tipo de recipientes e sua localização na autoclave. É, 
também, fundamental a formação e o treino dos operadores, mesmo em relação a 
potenciais problemas (Tunberg, 1996).  
 
A eficácia do processo deve ser monitorizada, de forma a assegurar que o tratamento foi 
realizado utilizando o tempo e a temperatura planeados. Podem ser usados indicadores 
químicos (produzem alterações de cor que correspondem à relação tempo/temperatura 
necessária para efectuar a esterilização) e indicadores biológicos (e.g. tiras de esporos de 
Bacillus subtilis ou Bacillus stearothermophilus), para assegurar a inactivação dos 
microrganismos mais resistentes. Apenas recorrendo à monitorização se pode saber se o 
tratamento dos resíduos ocorre conforme o previsto (Tunberg, 1996). 
 
É de referir que o controlo do processo de autoclavagem realizado pela introdução de 
esporos de Bacillus stearothermophilus no interior da carga (são comercializados em kits 
indicadores), apenas permite saber se foram atingidas as condições necessárias para 
esterilização (quando os esporos são destruídos, isto é, não formam colónias em meio 
favorável), caso os esporos não tenham sido totalmente destruídos, não ocorreu 
esterilização, mas desinfecção. O grau de desinfecção não pode, contudo, ser medido por 
este processo (OTA, 1990). 
 
De acordo com Tunberg (1996), os impactes na saúde induzidos pela autoclavagem, ainda 
não estão suficientemente documentados. Contudo, os operadores podem estar expostos a 
substâncias perigosas através das emissões de vapor, se tiverem em contacto com a saída 
de vapor, como muitas vezes se verifica durante a abertura da porta do autoclave no final do 
ciclo de descontaminação. Por esta razão é fundamental retirar todos os resíduos com 
potenciais constituintes perigosos ou radioactivos, como foi referido anteriormente.  
 
Os trabalhadores envolvidos na autoclavagem devem ser informados sobre as técnicas que 
visem a minimização da exposição pessoal aos riscos provenientes do tratamento deste tipo 
de resíduos, entre as quais se incluem: a utilização de equipamento de protecção individual 
(e.g. máscaras, luvas que suportem temperaturas altas), a minimização da formação de 
aerossóis e a prevenção da dispersão de resíduos durante o carregamento (WHO, 1991-
93). 
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As principais vantagens do tratamento por autoclavagem surgem associadas ao facto de ser 
uma tecnologia bem conhecida, simples de operar, com custos de investimento e operação 
não muito elevados e bem aceite pelo público. Em relação às desvantagens, salienta-se que 
a eficiência de desinfecção é bastante sensível às condições de operação, que os resíduos 
não se tornam irreconhecíveis, caso não esteja associado um processo de trituração, e que 
podem ser produzidos cheiros desagradáveis (ECRI, 1998; Pruss et al., 1999; HCWHE, 
2004).  
 
Também se pode verificar que alguns compostos orgânicos volatilizam devido às elevadas 
temperaturas, sendo necessários filtros de carbono, e se houver trituração é conveniente a 
presença de filtros HEPA (ECRI, 1998). Além disso, trata-se de uma tecnologia que requer 
periodicamente a realização de testes com esporos de bactérias resistentes para confirmar 
a sua eficiência (Muhlich, 2000). 
 
Sistemas de microondas 
 
As microondas são ondas electromagnéticas, com uma frequência entre as ondas rádio e as 
ondas infravermelhas (Turnberg, 1996). Quando aplicadas ao tratamento dos RH, a 
desinfecção processa-se através do aquecimento do material pela interacção entre as 
moléculas de água e a irradiação por microondas (Muhlich, 2000).  
 
A maioria dos microrganismos é destruída pela acção de microondas com uma frequência 
de cerca de 2450 MHz e um comprimento de onda de 12,24 cm. Numa unidade de 
tratamento por microondas, normalmente os resíduos são previamente triturados (para 
reduzir as suas dimensões) e depois humidificados. Na câmara de irradiação, equipada com 
várias séries de geradores de microondas, permanecem cerca de 20 minutos. Após 
compactação num contentor são depositados em aterro de resíduos não perigosos (Pruss et 
al., 1999). 
 
Uma vantagem deste método é a possibilidade das microondas penetrarem em objectos 
relativamente densos, tal como se verifica com os tratamentos térmicos húmidos (e.g. 
autoclavagem). No entanto, este método por vezes não é aplicado a resíduos com muito 
sangue. Também, a quantidade de líquidos não deve exceder os 10%, relativamente ao 
peso, e a quantidade de metais não deve ser superior a 1% (ECRI, 1998). 
 
A eficácia deste tipo de tratamento deve ser verificada periodicamente, através de testes 
bacteriológicos e virológicos. Os procedimentos em termos de testes são semelhantes aos 
efectuados para os tratamentos térmicos húmidos (Pruss et al., 1999). Na desinfecção por 
microondas podem ser libertados materiais voláteis e estar associados odores 
desagradáveis. As preocupações, em termos ambientais e de segurança dos trabalhadores, 
devem também ser equivalentes às consideradas para a autoclavagem (ECRI, 1998). 
 
A desinfecção por microondas tem sido utilizada no tratamento de RH, em alguns países da 
Europa desde os anos 80, tanto em pequena escala, como em estações de tratamento de 
maiores dimensões (Turnberg, 1996).  
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Trata-se de uma metodologia aceite pela opinião pública, de fácil utilização e desde que se 
tomem precauções para retirar resíduos perigosos, as emissões são mínimas. Contudo, 
comparativamente com a autoclavagem é um método mais dispendioso e mais problemático 
quando ocorrem problemas de funcionamento e se existirem objectivos metálicos de 
dimensões consideráveis nos resíduos o aparelho pode avariar (Muhlich, 2000; HCWHE 
2004). 
 
 
2.3.3.2. Tratamentos químicos 
 
Desinfecção química 
 
A desinfecção química, utilizada com frequência nos cuidados de saúde como forma de 
eliminar os microrganismos dos DM, do chão e das paredes, tem também sido aplicada no 
tratamento dos RH. Neste caso o objectivo é eliminar ou inactivar os agentes patogénicos 
existentes nos resíduos, facto que se deve denominar desinfecção em vez de esterilização 
(Pruss et al., 1999).  
 
De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), a desinfecção química é mais 
apropriada para o tratamento de resíduos líquidos (e.g. sangue, urina) e águas residuais 
hospitalares, no entanto, pode também ser aplicada no tratamento de resíduos sólidos 
(OTA, 1990). Podem ser tratados por este método os resíduos infecciosos e os resíduos 
cortantes e perfurantes.  
 
Contudo, quando se trata de RH (sólidos) com elevada perigosidade (e.g. culturas 
microbiológicas, cortantes e perfurantes), devem ser tidas em consideração as seguintes 
limitações, quando se opta pela desinfecção química (Pruss et al., 1999): 

 trituração dos resíduos antes da desinfecção - a fase de trituração usualmente é 
problemática devido a problemas diversos e avarias; 

 necessidade de desinfectantes bastante fortes - em que os próprios desinfectantes 
são perigosos e necessitam de pessoal especializado e devidamente protegido para a 
sua manipulação; 

 a eficiência da desinfecção depende das condições de operação; 
 nos resíduos que permanecem intactos, apenas a superfície é desinfectada. 

 
Como foi referido, antes de ocorrer a desinfecção química, deve realizar-se um processo 
mecânico (e.g. trituração dos resíduos), que reduz os resíduos a partículas de pequenas 
dimensões, aumentando o contacto com o agente químico e tornando os resíduos 
irreconhecíveis (Turnberg, 1996). 
 
Também, para o tratamento dos RH deve ser utilizado um produto químico suficientemente 
tóxico de forma a destruir os microrganismos, mas o mais inócuo possível para a saúde e 
ambiente. Existe uma vasta gama de produtos químicos comercializados, usualmente 
recorre-se a produtos derivados do cloro, embora também sejam utilizados aldeídos, sais de 
amónio e compostos fenólicos. O ozono parece ser um futuro substituto (mais eficiente na 
destruição dos microrganismos e menos poluente)(ECRI, 1998). 
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Qualquer que seja o desinfectante utilizado, o principal factor que pode impedir a destruição 
dos microrganismos é a penetração do produto químico nos resíduos. Além disso, a eficácia 
da desinfecção química pode ser melhorada se forem considerados factores como (WHO, 
1991-93, Turnberg, 1996):  

 tipo e características dos microrganismos presentes nos RH;  
 grau de contaminação;  
 tipo, a quantidade e a concentração do desinfectante utilizado;  
 tempo de contacto (e sua extensão) entre o desinfectante e os resíduos;  
 outros parâmetros relevantes (e.g. pH, temperatura, requisitos de mistura). 

 
Um importante aspecto a ter em consideração é a resistência microbiológica aos 
desinfectantes. Os microrganismos com maior resistência são: esporos de bactérias, 
micobactérias, vírus hidrifílicos, vírus lipofílicos, fungos vegetativos e esporos de fungos. Um 
desinfectante efectivo para um destes grupos de microrganismos é também eficiente em 
relação a todos os grupos de microrganismos menos resistentes. A eficácia da desinfecção 
é estimada a partir da taxa de sobrevivência dos organismos indicadores em testes 
microbiológicos normalizados (Pruss et al., 1999). 
 
Tal como se verifica com outras alternativas de tratamento, a eficácia do processo necessita 
de ser demonstrada por testes biológicos e pela monitorização com indicadores apropriados 
(OTA,1990). No entanto, trata-se de um tratamento simples e bem conhecido, aceite pela 
opinião pública, não produzindo emissões atmosféricas. As águas residuais, quando o 
desinfectante utilizado deriva do cloro, contêm cloro livre e compostos com cloro aprovados 
pela EPA para desinfecção. No entanto, mesmo no caso de serem utilizados produtos 
derivados do cloro, grupos ambientalistas mostram algumas preocupações em relação aos 
efluentes rejeitados (ECRI, 1998). 
 
Normalmente são utilizados desinfectantes bastante fortes, sendo apenas recomendável a 
descarga de pequenas quantidades nas águas residuais (tendo a garantia que estas águas 
vão ser tratadas posteriormente). A descarga de grandes quantidades de desinfectantes 
afecta o posterior tratamento das águas residuais, pelo que não deve ser efectuada, bem 
como não deve ser realizado o seu despejo directo no meio receptor (Pruss et al., 1999). 
 
Também, os produtos químicos utilizados como desinfectantes podem apresentar riscos 
para os trabalhadores (e.g. problemas de pele ou nas membranas). Estes devem utilizar 
equipamento de protecção, como roupas apropriadas, luvas e óculos. Algumas vezes os 
desinfectantes são também agressivos em relação a certos materiais, pelo que se deve ter 
especial cuidado na sua manipulação e armazenamento. 
 
Na desinfecção química como é fundamental a penetração do desinfectante nos resíduos, 
em algumas situações, poderão se verificar desinfecções incompletas. Além disso, podem 
ser necessários filtros (e.g. HEPA) para capturar microrganismos (associados aos 
aerossóis) quando se realiza a trituração (ECRI, 1998). 
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Trata-se de um tratamento relativamente económico, o que está também relacionado com 
uma grande variedade de desinfectantes no mercado. Algumas empresas desenvolveram 
um processo de tratamento químico para os RH dentro dos contentores (contentores de 
vários formatos e tamanhos). Existem sistemas deste tipo que possuem filtração do ar, 
trituram os resíduos e podem efectuar a desinfecção química, por via húmida ou seca 
(Pruss et al., 1999). 
 
Contudo, pelos problemas que pode induzir, a desinfecção química é um método menos 
aconselhável que o tratamento térmico. Segundo Muhlich (2000), a desinfecção química 
apenas deve ser considerada quando não é possível optar por outros métodos de 
tratamento. Nesse caso devem ser garantidas medidas adequadas de protecção em relação 
aos trabalhadores e ao ambiente. 
 
 
2.3.3.3. Outros métodos de tratamento 
 
Para além das tecnologias referidas, existem ainda outros métodos de tratamento aplicados 
aos RH, embora sem utilização em larga escala. Nestas tecnologias incluem-se os 
processos de irradiação e os processos biológicos, referidos anteriormente.  
 
Os tratamentos básicos por irradiação envolvem a emissão de electrões, de Cobalto-60 ou 
de radiações ultravioleta. Estas tecnologias requerem uma protecção eficaz, de forma a 
prevenirem exposições ocupacionais. A irradiação por emissão de electrões pretende 
destruir os microrganismos dos RH através de dissociação química e da ruptura das 
paredes celulares. Os RH necessitam de ser triturados, uma vez que permanecem 
reconhecíveis após este tratamento (HCWHE, 2004). 
 
Os processos biológicos utilizam enzimas para a destruição da matéria orgânica. Esta 
técnica encontra-se ainda muito pouco desenvolvida, não estando ainda disponível na 
Europa, de acordo com HCWHE (2004). 
 
Em relação aos métodos térmicos por baixas temperaturas, existem também esterilizações 
alternativas às referidas anteriormente, como por exemplo: esterilização por vapor (e.g. 
Ecolotec, Inc.; San-I-Pak Pacific Inc.) e esterilização por gás (e.g. por formaldeido). 
 
Contudo, embora procurando promover o desenvolvimento tecnológico, é necessário 
avaliar, com algum cuidado, as diferentes (e novas) tecnologias de tratamento de RH, de 
forma a garantir a sua eficácia, tanto em termos da saúde dos trabalhadores, como de 
saúde pública e ambiente. 
 
 
2.3.3.4. A situação em Portugal 
 
Em Portugal, e de acordo com o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, os resíduos do 
grupo I e II, considerados não perigosos, não apresentam exigências especiais para o seu 
tratamento, podendo ser equiparados a urbanos. Os resíduos do grupo III, resíduos 
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contaminados ou suspeitos de contaminação, deverão ser sujeitos a incineração ou a um 
pré-tratamento eficaz, podendo posteriormente ser eliminados como RU. Os resíduos do 
grupo IV, RH específicos, são de incineração obrigatória (os citostáticos devem ser 
incinerados a uma temperatura mínima de 1100ºC). 
 
Qualquer um dos processos de tratamento, incineração ou pré-tratamento (e.g. 
autoclavagem, desinfecção química), poderá ser desenvolvido pela própria UPCS, ou pela 
celebração de protocolos ou contratos com outras entidades, de natureza pública ou 
privada, desde que devidamente licenciadas.  
 
Em Portugal, o tratamento dos RH teve, ao longo dos anos, como processo preferencial a 
incineração nas UPCS, embora não funcionando nas condições mais adequadas, em 
termos de saúde pública e ambiente. Problemas motivados, nomeadamente, pela 
localização, antiguidade de construção, reduzida dimensão e equipamento obsoleto. 
 
Segundo Portugal-Ramos et al. (1999), em Dezembro de 1998, encontravam-se em 
funcionamento trinta e quatro unidades de incineração em hospitais do SNS, doze das quais 
estavam a ser exploradas pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e as 
restantes pelas próprias UPCS. Em 2000 foram encerradas doze unidades de incineração. 
Em 2003 apenas permaneciam em funcionamento 3 incineradoras a nível nacional. 
 
No PERH está previsto o funcionamento apenas de duas instalações de incineração, 
podendo ser encarado, a médio prazo, a requalificação de uma terceira. De acordo com 
Portugal-Ramos et al. (1999), as unidades de incineração referidas para o tratamento dos 
resíduos do grupo IV, apenas são viáveis se reforçada a capacidade instalada de 
tratamento para os resíduos do grupo III, recorrendo a tecnologias alternativas, sendo 
igualmente necessária a construção de estações de transferência. 
 
Actualmente estão instaladas em Portugal duas tecnologias alternativas de tratamento para 
os resíduos do grupo III: tratamento por autoclavagem e tratamento por desinfecção 
química. Em relação ao primeiro, este é realizado por duas empresas, AmbiMed e 
Tratospital. A segunda tecnologia alternativa é utilizada pela empresa Cannon Hygiene e 
consiste num processo químico de desinfecção desenvolvido dentro do contentor. 
 
O destino final dos resíduos submetidos a pré-tratamento deve ser um aterro licenciado 
para resíduos não perigosos. O destino dos resíduos resultantes da incineração dos RH é 
mais problemática, uma vez que a Lista Europeia de Resíduos e a Lista de Resíduos 
Perigosos aprovadas a nível comunitário, são omissas relativamente a estes resíduos. 
Sempre que não for viável outra alternativa, estes resíduos devem ser depositados em 
aterro seguindo o disposto no Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio. 
 
O PERH, com base numa pesquisa efectuada, analisando a forma como estes resíduos são 
geridos noutros países da União Europeia, propõe como estratégia de gestão que: (i) as 
escórias e cinzas de fundo provenientes da incineração devam ser sempre objecto de 
caracterização, no que respeita à sua possível ecotoxicidade, o que determinará o seu 
destino final (aterro de resíduos não perigosos ou aterro de resíduos perigosos); (ii) os 
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restantes resíduos resultantes da incineração devem ser geridos como perigosos e, como 
tal, encaminhados para um aterro específico. 
 
 
2.4. FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
 
A formação e a sensibilização desempenham um papel fundamental na gestão dos RH, 
tanto numa fase inicial, como ao longo das diferentes etapas de gestão. A formação tem 
como objectivo relacionar a gestão dos RH com os aspectos inerentes à saúde, segurança 
e ambiente, explicitando as suas consequências no dia-a-dia de trabalho dos funcionários. 
 
De acordo com Reinhardt e Gordon (1991), a formação dos profissionais de saúde e de 
todos os que manipulam os resíduos, deve, em primeiro lugar, estar relacionada com o 
modo de funcionamento do sistema de gestão e, em segundo lugar, com o esclarecimento 
do risco ocupacional, seguindo o princípio que o funcionário possui o direito de estar 
informado. Além disso, é importante salientar que tanto a saúde e a segurança no local de 
trabalho, como as preocupações ambientais, são da responsabilidade de todos (devendo 
também ser do interesse de todos). 
 
A implementação de um sistema de gestão de resíduos, mesmo que bem pensado, 
necessita ser interiorizada pelos funcionários. É fundamental que percebam que papéis 
desempenham, o que devem fazer e a importância de seguirem determinados 
procedimentos normalizados. A abordagem mais efectiva é a realização de programas 
formais de educação e de acções de sensibilização (Reinhardt e Gordon, 1991).  
 
Numa UPCS todos os funcionários, incluindo os médicos mais antigos, devem ser alvo da 
formação para que o programa de gestão de RH funcione correctamente e os riscos, em 
termos de saúde e segurança, diminuam. Muitas vezes para a realização da formação 
subdividem-se os funcionários em quatro categorias (Pruss et al., 1999): 

 gestores hospitalares e funcionários administrativos responsáveis pela implementação 
das regras relativas à gestão dos RH; 

 médicos; 
 enfermeiros e auxiliares de enfermagem; 
 empregados de limpeza, porteiros, funcionários auxiliares e funcionários dos resíduos. 

 
Como anteriormente referido, todos os funcionários que manipulam RH (e.g. produtores de 
resíduos, quem recolhe e transporta, operadores do equipamento de tratamento) devem ser 
incluídos nas acções de formação. Na selecção dos formandos, para um curso em 
particular, pode-se optar por escolher apenas aqueles que realizam uma determinada 
função ou os que manipulam um tipo específico de resíduo. Como é demonstrado na Tabela 
2.14, ambas as situações têm vantagens e desvantagens, possivelmente a melhor 
alternativa é um compromisso entre ambas (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
De um modo geral, a formação dada aos profissionais de saúde pode ser efectuada através 
de seminários, com carácter formal. Para a classe dos médicos, mais resistente a estes 
assuntos, podem ser concebidas workshops, sendo estas coordenadas por médicos 
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seniores. Para os gestores e legisladores a formação deve ter lugar fora das UPCS, em 
escolas de saúde pública ou em universidades (Pruss et al., 1999). 
 
Tabela 2.14. Diferentes maneiras de escolher os participantes para as acções de formação (adaptado 
de Reinhardt e Gordon, 1991). 
 

Abordagem Vantagens Desvantagens 
 
Pela descrição da 
função desempenhada 
 
 

 
- A formação é adaptada às 
necessidades específicas do grupo 

- Não é transmitida informação 
sobre o que os outros fazem antes e 
após a função deste grupo 
específico; 
- Não há interacção com outros 
manipuladores de resíduos, não há 
oportunidade de partilhar 
preocupações. 

 
 
Pelo tipo de resíduos 

 
- Os formandos recebem uma 
perspectiva geral da gestão de 
resíduos; 
- Há oportunidade de interacção com 
outros formandos que manipulam o 
mesmo tipo de resíduos. 

 
- O efeito da acção de formação 
pode ser dissipado por assuntos 
irrelevantes para alguns formandos. 

 
A sensibilização da administração das UPCS e dos funcionários que desempenham funções 
de gestão é de extrema importância. Para que o programa de educação seja efectivo é 
necessário contar com o apoio dos actores anteriormente referidos. Todos, desde os 
funcionários da limpeza à administração, têm que ter conhecimento dos objectivos do 
programa e estarem motivados para realizarem as respectivas funções (Garvin, 1995). 
 
O suporte por parte da administração é fundamental para o sucesso do programa de gestão 
de resíduos, sem isso não haverá, entre outros factores: dinheiro (e.g. aquisição de sacos), 
disponibilidade de funcionários para a recolha e transporte dos resíduos, correcto 
tratamento ou deposição final e nem incentivo para os directores dos departamentos 
cooperarem. A preocupação da administração em relação ao programa de gestão de 
resíduos deve ser bastante acentuada, para isso é necessário ser informada dos riscos que 
uma gestão inadequada induz, nomeadamente em relação à saúde dos funcionários, à 
saúde pública, às consequências ambientais e à reputação negativa que pode ser 
associada à UPCS (Galvin, 1995). 
 
No desenvolvimento de um programa de formação deve-se considerar os seguintes 
aspectos (Reinhardt e Gordon, 1991):  

 objectivos e conteúdos;  
 público-alvo;  
 necessidade de formação prática, de avaliação e de formação futura;  
 calendarização da formação;  
 experiência dos formadores; 
 fornecimento de material de apoio  

 
Além disso, um programa de formação deverá incluir (Turnberg, 1996; Pruss et al., 1999): 

 apresentação e explicação do plano de gestão de RH (engloba apresentação de todas 
as etapas do sistema de gestão de resíduos); 
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 informação do papel e responsabilidades em relação a todos os funcionários da 
instituição na implementação do plano de gestão; 

 riscos associados a todas as etapas de gestão de resíduos; 
 localização e formas de utilização do equipamento pessoal de protecção; 
 legislação e consequências do respectivo não cumprimento; 
 procedimentos a realizar no caso de ocorrer algum problema (e.g. picada de agulha). 

 
A formação e sensibilização podem ser efectuadas recorrendo a meios de divulgação mais 
alargados, como cartazes, panfletos (e.g. distribuídos aos doentes, aos visitantes) e dísticos 
afixados nos contentores de resíduos, ou a acções de formação, palestras, seminários, 
entre diversas outras formas. 
 
No planeamento de uma acção de formação, a decisão sobre que assuntos incluir pode não 
ser simples, sendo necessário, por vezes, inserir determinadas regulamentações (e.g. da 
Comissão de Controlo de Infecção). Contudo, o fundamental é decidir, quais os objectivos 
da acção. Esta pode ser baseada num tema alargado, em tópicos particulares, nos 
conhecimentos dos participantes ou em técnicas e procedimentos específicos (Tabela 2.15). 
 
Tabela 2.15. Definição do conteúdo do curso (adaptado de Reinhardt e Gordon, 1991). 
 

Abordagem Exemplos 
 
Por tópicos 
 

 Uma perspectiva geral do sistema de gestão de resíduos; 
 Manuseamento dos resíduos (e.g. por tipos de resíduos, por grupos); 
 Condições regulamentares para os diversos resíduos; 
 Riscos associados ao manuseamento dos RH (e.g. por tipos e grupos); 
 Gestão dos cortantes e perfurantes; 
 Gestão de medicamentos citotóxicos; 
 Respostas a emergências. 

Por participantes 
 

 Todos os que manipulam resíduos; 
 Manipuladores de resíduos  (e.g. por tipos de resíduos, por grupos); 
 Quem recolhe e transporta os resíduos; 
 Operadores de equipamentos de tratamento; 
 Enfermeiros; 
 Farmacêuticos;  
 Médicos; 
 Técnicos de laboratório; 
 Outras classificações de trabalho. 

Por técnicas 
 

 Deposição de agulhas e utilização dos contentores para corto- 
perfurantes; 

 Fecho dos contentores para resíduos infecciosos ou perigosos; 
 Recolha e transporte dos contentores de resíduos; 
 Armazenamento de resíduos radioactivos; 
 Redestilação de químicos; 
 Operação de um método de tratamento (e.g. autoclavagem, incineração); 
 Utilização de equipamento de protecção individual; 
 Limpeza de derramamentos. 

 
Muitas instituições desenvolvem procedimentos próprios para as diversas actividades de 
gestão de resíduos, devendo os funcionários seguir essas orientações. Esta informação 
pode ser transmitida de forma teórica (e.g. palestras, esquemas e fotografias, materiais 
audiovisuais) ou pela prática. A melhor forma de apreender um procedimento é praticando-
o, por isso, sempre que se justifique e seja possível, aulas práticas devem ser incluídas nas 
acções de formação (Reinhardt e Gordon, 1991; Pruss et al., 1999). 
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A formação prática deve ser realizada individualmente ou em pequenos grupos, estes, se 
possível, supervisionados de forma cuidada. Os formandos deverão ter a possibilidade de 
praticar as técnicas até se sentirem confiantes. Devem ser explicados os motivos porque se 
deve efectuar um procedimento de uma determinada forma, dando importância à sua 
correcta realização. 
 
As acções de formação não devem ter mais de 20 a 30 formandos, para facilitar a troca de 
informação. As discussões são mais fáceis e proveitosas se os formadores tiverem 
formações diversas (e.g. médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal auxiliar) ou se 
englobarem, também, médicos e enfermeiros. Em determinadas acções de formação, incluir 
alguém da administração e o chefe do departamento demonstra o comprometimento dos 
decisores em relação à gestão de resíduos e mostra a relevância do tema (Pruss et al., 
1999). 
 
Todos os cursos devem incluir a avaliação da temática apresentada. O efeito psicológico da 
avaliação é em geral benéfico, leva a incrementar o incentivo para aprender. A avaliação 
deve ser curta, testes de verdadeiro ou falso ou perguntas de escolha múltipla, são simples 
e suficientes. Estes testes permitem identificar os funcionários que necessitam de formação 
adicional, áreas que precisem de ser abordadas em futuras acções e avaliação da eficiência 
da formação dada (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
A repetição da formação é um aspecto importante nestes programas, permitindo, também, 
obter dados sobre a retenção da informação transmitida em cursos anteriores, a eficiência a 
longo prazo dessas acções e a necessidade de cursos de reciclagem. Além disso, alguns 
programas não são efectivos se limitados a uma única sessão, diversas aulas e a aposta 
em cursos de reciclagem são, normalmente, essenciais para promover e restaurar o 
interesse, os conhecimentos e as preocupações dos formandos. 
 
A existência de uma calendarização é essencial, tanto em termos da realização de cursos 
com diversas temáticas, como para a repetição de alguns, contudo deve ser flexível. 
Segundo Turnberg (1996), devem ser realizadas novas sensibilizações sempre que são 
admitidos funcionários, que as práticas de gestão se alteram e como lembrança periódica. 
Novos cursos possibilitam um fórum de debate onde podem ser apresentados e explicados 
recentes procedimentos e políticas adoptadas.  
 
Apesar da importância da formação na gestão dos resíduos, as UPCS reagem de forma 
diferente à realização de acções de formação. Para algumas é algo muito importante, para o 
qual vale a pena despender algum tempo e dinheiro, para outras, trata-se de uma 
contrariedade, sendo bastante difícil encontrar tempo disponível. De qualquer forma, é 
essencial que todos os funcionários assistam a estas acções, sendo normalmente benéficas 
tanto para o trabalho que realizam como para as suas condições de saúde e segurança. 
 
Formação e sensibilização em Portugal 
 
Em Portugal, e segundo o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, os órgãos de gestão de 
cada UPCS são responsáveis, para além de darem cumprimento ao determinado no 
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respectivo diploma, pela sensibilização e formação do pessoal em geral e do pessoal dos 
resíduos em particular, nomeadamente nos aspectos relacionados com a protecção 
individual e com os correctos procedimentos. No PERH é também salientado que se deve 
investir em acções de formação (formação/informação) dentro das UPCS.  
 
Nas UPCS de dimensão apreciável, deverá haver elementos ou núcleos (e.g. Comissão de 
Controlo da Infecção, Serviços de Saúde Ocupacional) aos quais poderá ser acometida a 
responsabilidade de coordenar e promover as acções de formação, seleccionando o público 
alvo e as formas e conteúdos a desenvolver. As acções de formação que vierem a ser 
organizadas poderão ser divulgadas no exterior e o acesso às mesmas ser extensivo a 
profissionais de saúde de outras UPCS (Portugal-Ramos et al., 1999). 
 
 
2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
De acordo com o princípio do poluidor-pagador, cada UPCS é responsável em termos 
financeiros pela gestão dos seus resíduos. Os custos inerentes à separação, 
acondicionamento, recolha e transporte dentro do estabelecimento de saúde são 
considerados custos internos e estão englobados nos custos de gestão da UPCS. Os 
custos relativos ao transporte exterior, tratamento e deposição final são normalmente 
classificados como custos externos, sendo pagos aos operadores que efectuam os serviços 
(Pruss et al., 1999). 
 
Todos os hospitais (e as UPCS em geral) necessitam de estabelecer procedimentos de 
contabilidade de forma a terem conhecimento dos custos inerentes à gestão dos RH. Estas 
despesas podem mesmo ser alvo de uma linha de orçamento específica, o que possibilita 
saber os gastos em diferentes períodos, fazer comparações e auxiliar na redução dos 
respectivos custos de gestão (Pruss et al., 1999). 
 
São raros os estudos que têm focado a avaliação de custos das várias etapas de gestão 
dos RH. No estudo efectuado por Muhlich et al. (2003), são comparados os custos de 
tratamento dos RH em cinco hospitais de cinco países europeus (estudo citado 
anteriormente). Os resultados expressos em custo por tonelada de resíduos tratados são 
apresentados na Figura 2.4. 
 
Com excepção do hospital localizado em Barcelona (Espanha), em todos os restantes 
quatro hospitais (Grenoble – França, Freiburg – Alemanha, Forli – Itália e Nottingham – 
Reino Unido), os resíduos infecciosos são enviados para incineração. Em Barcelona estes 
resíduos são tratados por autoclavagem, sendo depois triturados e depositados em aterro 
de resíduos não perigosos. Em Freiburg (Alemanha) e Forli (Itália) os resíduos são 
incinerados em unidades para resíduos perigosos, cuja temperatura ronda os 1200ºC, 
sendo em Grenoble (França) utilizado um incinerador de RU, embora com um sistema de 
carregamento específico para os resíduos infecciosos. 
 
A distância de transporte efectuada para o tratamento dos resíduos infecciosos varia entre 
4km em Grenoble (França), e 100km em Freiburg (Alemanha), factor que encarece os 
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custos de tratamento, especialmente neste último caso. Em relação aos resíduos 
equiparados a urbanos, em três situações são depositados em aterro (Barcelona, Freiburg e 
Grenoble), nos restantes locais são incinerados em instalações de incineração de RU. A 
deposição em aterro é normalmente a mais económica, sendo os custos inerentes ao aterro 
de Barcelona muito mais baixos que os restantes (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Custos do tratamento dos resíduos em cinco hospitais de cinco países europeus (Muhlich 
et al., 2003). 
 
As diferenças entre os custos de tratamento dos resíduos equiparados a urbanos e dos 
resíduos infecciosos são, em todos os hospitais, muito significativas, particularmente em 
Barcelona (em que cerca de 70 toneladas de resíduos equiparados a urbanos são tratadas 
pelo mesmo preço de 1 tonelada de resíduos infecciosos). Em oposição, é em Grenoble 
(França) que se verifica uma diferença menos acentuada nos custos de tratamento entre os 
dois tipos de resíduos. 
 
Muhlich et al. (2003), construíram um gráfico, que se apresenta na Figura 2.5, com o 
objectivo de demonstrarem as consequências económicas das opções de classificação dos 
RH e da sua separação. Este baseia-se na aplicação das percentagens de Barcelona aos 
outros hospitais em estudo, supondo que se conseguiam as mesmas percentagens de 
separação (97,3% de resíduos equiparados a urbanos e 2,7% de resíduos infecciosos). 
Uma separação dos resíduos mais efectiva, tal como é efectuada em Barcelona, possibilita 
poupanças entre 200 000€ e 290 000€ por ano, em hospitais com uma elevada produção de 
resíduos infecciosos. 
 
No caso de se considerar que o hospital de Barcelona produz a mesma quantidade, em 
percentagem, de resíduos infecciosos que o hospital de Forli (Itália), os custos seriam 
impossíveis de suportar, cerca de 1 000 000€ por ano (Barcelona produz 2,7% de resíduos 
infecciosos enquanto Forli produz 50,8%). Também o hospital de Freiburg (Alemanha) teria 
que gastar cerca de mais 800 000€ por ano, caso a proporção de resíduos infecciosos fosse 
semelhante à de Forli. 
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Os cálculos efectuados (Figura 2.5) demonstram, com clareza, a importância da separação 
(e da classificação e definição dos resíduos) nos custos relacionados com o tratamento dos 
mesmos. No entanto, os custos relativos às restantes etapas, nomeadamente às etapas 
realizadas no interior da UPCS, são também bastante significativos, devendo ser avaliados 
com cuidado, apesar das dificuldades na sua desagregação. 
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Figura 2.5. Custos de tratamento reais e hipotéticos para os cinco hospitais em estudo e diferença 
entre os custos hipotéticos e reais (Muhlich et al., 2003). 
 
De igual forma, o tratamento dos RH é, também, uma das etapas muito dispendiosas do 
sistema de gestão de resíduos, especialmente devido às condições, cada vez mais 
restritivas, motivadas pelos problemas relacionados com os aspectos de saúde pública e 
ambientais. Na maior parte das situações a manutenção das instalações de tratamento de 
RH é bastante onerosa, devido às exigências legais, sendo o financiamento destas 
instalações de tratamento normalmente suportado por dinheiros públicos ou pelo sector 
privado. 
 
Nos últimos anos, em diversos países, a privatização tem sido adoptada como um método 
alternativo de financiamento para a prestação de vários serviços anteriormente realizados 
pelo sector público, onde se inclui o tratamento dos RH. As entidades privadas financiam, 
planeiam, constroem e operam as unidades de tratamento de RH, vendendo os seus 
serviços a UPCS públicas e privadas. Esta opção tem ganho cada vez mais adeptos, 
especialmente em relação aos métodos alternativos de tratamento (e.g. autoclavagem, 
desinfecção química). 
 
Na Tabela 2.16 apresentam-se algumas vantagens e desvantagens relacionadas com a 
privatização deste sector. Portugal tem seguido a tendência internacional, desde 1996 que 
algumas empresas privadas realizam o transporte e tratamento dos RH. É o caso da 
empresa AmbiMed, que iniciou actividade em Fevereiro de 1996, e da empresa Tratospital, 
fundada em finais de 1997. A empresa Cannon Hygiene iniciou a sua actividade em 
Portugal em 1986, embora só bastante mais tarde se tenha dedicado ao sector dos RH. 
 
Também com actividade no transporte e tratamento dos RH existe uma outra instituição, o 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Trata-se de uma associação de 
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diversos hospitais, criada pelo Decreto-Lei nº 46668, de 24 de Novembro de 1965 (pessoa 
colectiva de utilidade pública). Esta entidade tem como função prestar serviços de apoio 
geral às instituições de saúde suas associadas, sendo uma das suas áreas de actuação a 
gestão dos RH. Em 2004, o SUCH geria a única instalação de incineração (propriedade do 
estado) que se encontrava em funcionamento em Portugal, localizada no Parque da Saúde 
em Lisboa. 
 
Tabela 2.16. Vantagens e desvantagens da privatização das unidades de tratamento de RH 
(adaptado de Pruss et al., 1999). 
 

Privatização das unidades de tratamento: 

Va
nt

ag
en

s  
 Dificuldades dos hospitais conseguirem o capital necessário; 
 Maior eficácia esperada do sector privado (e.g. maior flexibilidade de gestão, 

maior rapidez de adaptação a alterações); 
 Transferência da responsabilidade da gestão e manutenção do processo de 

tratamento para uma entidade com maiores recursos para minimizar os riscos 
inerentes. 

 
 Potencial perda no controlo do processo por parte do responsável do sector 

público (e.g. Ministério da Saúde, Ministério do Ambiente). 
 

Medidas minimizadoras: 

D
es

va
nt

ag
en

s 

 
- Garantir níveis mínimos, especialmente em relação à segurança e aos 

riscos para a saúde pública; 
- Possibilitar futuros incrementos nos custos que resultem da evolução dos 

conhecimentos (factores não considerados no inicio da actividade); 
- Realçar as preocupações ambientais; 
- Precaver a transferência futura da unidade de tratamento para novos 

proprietários; 
- Estabelecer inspecções regulares e controlos regulamentados. 

 
De acordo com Levy et al. (2002), os operadores anteriormente referidos incluem os custos 
de transporte no custo total do serviço, variando este com a dimensão dos produtores e a 
distância entre a fonte de produção e as instalações de tratamento. Segundo os mesmos 
autores, os custos relativos ao tratamento por autoclavagem variam entre os 500 e os 
700€/t de RH tratados, verificando-se para o tratamento por desinfecção química custos 
entre os 600 e os 700€/t. Em relação à incineração, estes variam entre os 630€ e os 800€/t 
de RH tratados.  
 
Os valores apresentados devem, apenas, ser considerados indicativos, devido à sua rápida 
desactualização, à diversidade de factores envolvidos, à dificuldade em elaborar os cálculos 
efectuados, e ao facto de em Portugal não ser fácil aceder aos custos reais. Além disso, os 
autores não referem o ano a que se reportam os dados. 
 
De um modo geral, existem alguns princípios básicos que devem ser considerados de forma 
a minimizar os custos relacionados com a gestão dos RH. Na Tabela 2.17 apresentam-se 
algumas recomendações práticas para reduzir estes custos. 
 
Os princípios para diminuir os custos da gestão dos RH baseiam-se na prevenção e 
reciclagem, reduzindo significativamente os custos de deposição final, e na separação na 
fonte, diminuindo os resíduos enviados desnecessariamente para certos tipos de 
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tratamento, devido a uma separação incorrecta. Também, o planeamento adequado dos 
vários elementos do sistema de gestão de resíduos (e.g. local de armazenamento) e uma 
previsão atempada das alterações na produção de resíduos são procedimentos 
importantes.  
 
Tabela 2.17. Algumas recomendações para a redução de custos na gestão dos RH (adaptado de 
Pruss et al., 1999). 
 

Recomendações para a redução de custos 
 Na gestão: 

- gestão adequada dos stocks de produtos químicos e medicamentos; 
- substituição dos DM descartáveis por reutilizáveis; 
- efectiva separação dos resíduos (e.g. evitando despesas desnecessárias em termos de 

tratamento); 
- incentivar a identificação dos recipientes para facilitar a separação, o tratamento ou a reciclagem. 

 No planeamento: 
- desenvolver e implementar uma adequada estratégia de gestão de resíduos; 
- planear a recolha e transporte, de forma a serem seguros e eficientes em termos de custos; 
- avaliar a possibilidade de utilização de estações de tratamento regionais, públicas e privadas; 
- conceber um plano relacionado com a gestão das águas residuais. 

 Na documentação sobre os custos: 
- Avaliar os custos reais, o que facilita a identificação de prioridades para a redução de custos e os 

progressos no cumprimento dos objectivos definidos; 
 Na escolha do método de tratamento ou de deposição: 

- escolher métodos de tratamento (e/ou deposição) mais adequados aos tipos de resíduos e às 
condições locais; 

- utilizar equipamentos para o tratamento de resíduos apropriados em termos de tipologia e 
capacidade. 

 Ao nível dos trabalhadores: 
- planear acções de formação para os trabalhadores; 
- proteger os trabalhadores dos riscos ocupacionais. 
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3. PREVENÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS HOSPITALARES 
 
 
A prevenção aparece na primeira Directiva sobre resíduos (Directiva nº 75/442/CEE, de 15 
de Julho). Nesta Directiva, era solicitado que os Estados Membros encorajassem a 
prevenção, tanto da produção como da perigosidade dos resíduos. Em 1996, a “Estratégia 
Comunitária para a Gestão de Resíduos”, determina que a prevenção é o principal objectivo 
da política de gestão de resíduos ao nível da UE. No 6º Programa Comunitário para o 
Ambiente (2001) esta mensagem é novamente reforçada. 
 
Apesar do referido anteriormente, tem existido uma discrepância significativa entre os 
compromissos assumidos em relação à prevenção e os resultados obtidos. Este facto está 
grandemente relacionado com a falta de concretização prática dos princípios inerentes à 
prevenção.  
 
Num documento publicado pelo European Environment Bureau (EEB, 2004), é defendida a 
implementação de objectivos claros que permitam a definição de políticas de prevenção, 
baseando-se, estes objectivos, em suporte legal (e.g. numa Directiva de Prevenção de 
Resíduos). No mesmo documento é sugerida, como meta de redução da produção de 
resíduos em 2010, 20% da produção de resíduos do ano 2000. 
 
O termo prevenção pode ser definido, em sentido lato, como englobando todo o género de 
actividades, ou grupos de actividades, que tenham por finalidade evitar consequências 
nefastas, para a saúde e para o ambiente, provenientes dos resíduos em si mesmos e de 
qualquer operação ou processo do seu tecnossistema de gestão (Lobato Faria et al., 1997). 
 
Em sentido estrito, prevenção pode ser definida como um princípio de gestão baseado na 
minimização da quantidade e/ou perigosidade dos resíduos, através de (Lobato Faria et al., 
1997): 

 utilização de matérias-primas sem ou com a menor quantidade possível de 
elementos poluentes; 

 modificação do processo produtivo (quando aplicada à indústria); 
 substituição ou modificação dos produtos por outros ambientalmente mais 

compatíveis; 
 reutilização dos resíduos, em particular resíduos de embalagens. 

 
De uma forma global, a prevenção inclui, também, as intervenções que promovam a 
reciclagem de materiais. Contudo, é normalmente proposta como termo que engloba a 
redução na origem, da quantidade e/ou perigosidade dos resíduos, a reutilização de bens 
de consumo e o bom enquadramento ambiental, social e de saúde pública do 
funcionamento dos sistemas de gestão de resíduos. O conceito de prevenção abrange, 
assim, o de redução, e este engloba o de reutilização, mas os três conceitos têm significado 
próprio e um lugar específico na gestão de resíduos.  
 
Alguns autores (e.g. Shapiro et al., 2000; Crittenden e Kolaczhowski, 1995) utilizam o 
conceito de minimização de resíduos (ou técnicas de minimização de resíduos) com um 
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significado semelhante ao conceito mais lato de prevenção, que inclui tanto a redução na 
fonte como a reciclagem. Contudo, salientam que a redução é preferível à reciclagem, uma 
vez que esta última necessita de mais processamento e de um maior fluxo de matérias-
primas e de bens de consumo. 
 
A reciclagem pode ser considerada uma alternativa em relação a outros métodos de 
tratamento e deposição de resíduos, tanto em termos económicos como ambientais. Sendo 
considerada na hierarquia de gestão de resíduos da UE como a terceira prioridade, logo 
após a redução e a reutilização dos resíduos.  
 
 
3.1. REDUÇÃO NA FONTE 
 
O termo "redução na fonte" tem suscitado algumas dúvidas, nomeadamente relacionadas 
com o significado de outros termos como "redução de resíduos" e "reciclagem". Neste 
trabalho é adoptada a definição utilizada pela Environmental Protection Agency (EPA) e 
pelo PERSU, ou seja, redução da quantidade e/ou perigosidade dos resíduos, no local onde 
são gerados, antes de entrarem no sistema de recolha. 
 
Como forma de reduzir os resíduos na fonte podem-se considerar as metodologias 
relacionadas com o fabrico dos produtos e as inerentes à sua composição e/ou utilização, 
podendo ser subdivididas em três grandes categorias (Crittenden e Kolaczhowski, 1995): 
 

A. Alterações tecnológicas; 
B. Substituição de materiais e produtos; 
C. Correctas práticas de gestão. 
 
 

A. Alterações tecnológicas 
 
A redução de resíduos deve ter início fora das UPCS, ou seja, durante a produção dos 
vários materiais e DM, embora, este procedimento deva ser continuado no interior das 
referidas unidades. São as opções efectuadas na fase inicial que vão condicionar, em 
grande parte, a quantidade e a composição dos resíduos posteriormente originados por 
esses produtos nas UPCS.  
 
As alterações em termos de tecnologia estão relacionadas com modificações nos processos 
e equipamentos com o objectivo de reduzir a produção e/ou perigosidade dos resíduos. As 
alterações podem englobar a utilização de novas tecnologias e técnicas para prevenir ou 
reduzir a poluição, entre as quais se destacam as seguintes (Crittenden e Kolaczhowski, 
1995): 

 Introduzir novos procedimentos ou equipamentos que originem menos resíduos, ou 
seja, tecnologias “mais limpas”; 

 Controlar de forma mais eficiente as condições de operação, reduzindo os resíduos 
e consumindo menos matérias-primas e energia; 
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 Redesenhar o equipamento com o objectivo de diminuir os desperdícios durante o 
início do processo, as paragens, as alterações de produtos fabricados e os 
programas de manutenção; 

 Utilizar motores mais eficientes e sistemas de controlo de velocidade para reduzir o 
consumo de energia. 

 
Algumas instituições, nomeadamente o Instituto de Medicina Ambiental e Epidemiologia 
Hospitalar (Freiburg – Alemanha), têm realizado estudos, em colaboração com os 
produtores de materiais e DM, com o objectivo de diminuir os resíduos produzidos. Os 
resultados demonstram que é perfeitamente possível incorporar as sugestões dos hospitais 
no fabrico dos produtos, especialmente em relação às embalagens ou invólucros 
desnecessários, e no que diz respeito a problemas que os produtos/resíduos possam gerar 
durante o seu tratamento (Muhlich, 2000). 
 
B. Substituição de materiais e produtos
 
Alguns materiais perigosos utilizados no processo de produção (e.g. determinadas matérias-
primas, solventes), podem ser substituídos por materiais com menor ou mesmo nenhuma 
perigosidade. Na maior parte dos casos, as substâncias menos perigosas em termos 
ambientais são também menos prejudiciais para quem as manipula, embora existam 
excepções. Alterações nos materiais de origem vão induzir, em grande parte das situações, 
reduções na perigosidade dos resíduos produzidos (Crittenden e Kolaczhowski, 1995). 
 
A substituição de materiais e produtos pode ser realizada ao nível dos processos industriais, 
mas também nas UPCS, pela opção por alguns produtos em detrimento de outros. 
Crittenden e Kolaczhowski (1995) apresentam os seguintes exemplos: 

 Substituição de solventes com cloro nos procedimentos de limpeza e 
desengorduramento, por solventes sem cloro, por água ou por soluções alcalinas; 

 Substituição de biocidas químicos por alternativos, como o ozono; 
 Utilização de tintas à base de água em vez de tintas à base de solventes; 
 Redução da utilização de químicos com fosfatos; 
 Alteração das especificações de determinados produtos requeridos para os tornar 

mais compatíveis em termos ambientais; 
 Opção por produtos com menos embalagem. 

 
A aquisição de produtos que vão gerar resíduos com um menor volume, ou com menos 
perigosidade, é uma forma efectiva de diminuir a sua produção. Isto poderá envolver 
decisões ao nível da opção por produtos reutilizáveis em vez de descartáveis, por produtos 
com menos embalagem, ou mesmo negociações com os fornecedores para a retoma de 
determinados produtos ou das embalagens de transporte (Shapiro et al., 2000). 
 
Idealmente, cada produto deveria conter informação relativa à quantidade de resíduos que o 
mesmo induz, quando terminar a sua vida útil. Contudo, obter esta informação dos 
fabricantes é algo impossível. A única alternativa para os hospitais é observarem o produto 
e estimarem a quantidade de resíduos produzidos e as suas possibilidades de separação. 
Naturalmente que esta avaliação nunca é o critério primordial de selecção dos produtos, em 
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primeiro lugar deverá vir sempre a sua qualidade, embora cada vez mais sejam decisivos os 
aspectos ambientais (Muhlich, 2000). 
 
O tamanho das embalagens é outro factor que deve ser tido em consideração, além de 
estar relacionado com a utilização do produto, com o seu processamento (e.g. esterilização) 
e com o seu armazenamento, também afecta a quantidade de resíduos produzidos. De 
forma a ser conseguido o melhor tamanho de embalagem, que satisfaça as diferentes 
exigências do produto, é necessário uma boa cooperação entre os utilizadores, o Serviço de 
Aprovisionamento, os fornecedores e o fabricante (Muhlich, 2000).  
 
Muitas vezes a embalagem de um produto representa a maior quantidade de resíduos do 
produto. É preferível adquirir produtos em embalagens maiores, mesmo os que são 
necessários em pequenas quantidades e ter recipientes que permitam o recarregamento 
(e.g. detergentes, sabonetes líquidos). 
 
Segundo Daschner (1991) e Heekin (2001), os DM não deveriam ser fabricados e/ou 
embalados em PVC. Este tipo de plástico é bastante poluente, nomeadamente quando 
incinerado. Muitos produtos podem ser substituídos por outros menos prejudiciais, como, 
por exemplo, as garrafas de drenagem em PVC por garrafas de vidro ou de polietileno, e os 
sacos de infusão e os protectores de calçado1 por produtos em polietileno. 
 
C. Correctas práticas de gestão
 
Boas práticas de gestão podem ser implementadas de forma relativamente rápida, 
reduzindo os custos e sem investimentos avultados. Estas alterações passam por 
procedimentos correctos (e.g. nos cuidados de saúde, na lavagem e desinfecção), uma 
eficiente economia interna e uma adequada manutenção das infra-estruturas e 
equipamentos.  
 
Alguns exemplos de práticas correctas de gestão, incluem (Crittenden e Kolaczhowski, 
1995): 

 Especificações claras relativas aos procedimentos de limpeza e ao manuseamento 
dos materiais; 

 Seleccionar os produtos químicos de forma a reduzir as quantidades e os tipos de 
resíduos produzidos; 

 Efectuar uma manutenção regular das infra-estruturas e equipamentos; 
 Efectuar auditorias regulares comparando os produtos adquiridos com os produtos 

utilizados, avaliar os pedidos em excesso; 
 Efectuar um inventário e introduzir procedimentos de controlo da sua gestão; 
 Reavaliar o prazo de validade dos produtos (incluindo os de longa duração), de 

forma a evitar gastos desnecessários; 
 Separar os resíduos, reduzindo a possibilidade de contaminação cruzada entre 

materiais perigosos e não perigosos;  

                                                           
1 Protectores descartáveis que são colocados por cima dos sapatos para que estes não contaminem o local. 
Segundo Daschner (1991), estes DM raramente deviam ser utilizados devido à sua eficiência ser bastante 
questionável. 
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 Armazenar os diferentes tipos de resíduos em condições adequadas; 
 Incentivar a reutilização; 
 Dar formação aos trabalhadores e motivá-los para os procedimentos de redução de 

resíduos. 
 
A avaliação dos procedimentos é bastante complexa, embora fundamental, uma vez que 
permite diminuir comportamentos desnecessários ou pouco eficientes. Neste âmbito surgem 
em primeiro lugar os procedimentos de higiene e limpeza (Muhlich, 2000). 
 
A utilização de elevadas quantidades de desinfectantes na limpeza rotineira de muitas 
superfícies no hospital (e.g. pavimento, equipamento), apenas induz poluição ambiental, 
sendo só necessária em certos casos, por exemplo, quando o quarto foi utilizado por um 
doente infectado. Desinfectantes químicos com preparações alcoólicas (para pequenas 
superfícies), ou com aldeidos, facilmente biodegradáveis, devem ser preferidos. Caso 
contrário, apenas devem ser utilizados detergentes facilmente biodegradáveis (sem cloro 
nem fosfatos), sob a forma de concentrados, em embalagens reutilizáveis e com 
doseadores automáticos (Daschner e Dettenkofer, 1997). 
 
Também um inventário com actualização permanente, centralizado e manuseado por 
pessoal especializado, é um procedimento adequado para o estabelecimento de critérios e 
prioridades nas aquisições efectuadas, para o controlo de custos e para a redução de 
resíduos, incluindo a diminuição de produtos fora de prazo e fora de uso (Muhlich, 2000; 
Shapiro et al., 2000).  
 
Em termos de produtos químicos e de medicamentos, uma adequada gestão de stocks 
previne a acumulação de grandes quantidades destes produtos (incluindo os fora de prazo), 
diminui os resíduos produzidos e os riscos inerentes. Os hospitais devem optar por 
fornecedores com prazos de entrega curtos, que aceitem pequenas encomendas de 
produtos químicos e de medicamentos, que recebam os produtos não abertos e que o 
hospital não necessita, além de se responsabilizarem pelo tratamento destes resíduos 
perigosos (Pruss et al., 1999). 
 
Além disso, uma correcta separação dos resíduos permite que cada tipo de resíduo seja 
gerido da forma mais adequada. Em certas situações uma separação inadequada dos 
resíduos induz problemas de saúde pública e ambientais, é o que se verifica, por exemplo, 
quando se incineram resíduos contendo mercúrio (e.g. termómetros partidos) (Shapiro et al., 
2000).  
 
A reutilização de materiais e DM é uma das principais formas de reduzir os resíduos 
produzidos. A reutilização pode ser um procedimento simples, como a efectuada ao nível 
das embalagens de transporte dos produtos, ou algo bastante complexo, como a 
reutilização de determinados DM (e.g. catéteres para exames cardíacos) (Muhlich, 2000). 
Também se denomina reutilização às doações efectuadas pelas UPCS a outras 
organizações, de produtos excedentários ou obsoletos, como mobiliário, roupa branca e 
equipamento médico (Shapiro et al., 2000; Wagner, 1998). 
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A reutilização pode ser definida como a reintrodução, em utilização análoga e sem 
alterações de substâncias, objectos ou produtos nos circuitos de produção e ou consumo, 
de forma a evitar a produção de resíduos (Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro). 
 
 
3.1.1. Materiais e dispositivos médicos reutilizáveis e descartáveis 
 
Historicamente os hospitais utilizavam diversos tipos de produtos reutilizáveis, que eram 
lavados, descontaminados e/ou esterilizados antes de serem novamente usados. Contudo, 
progressivamente tem-se procedido à substituição desses produtos por descartáveis. 
Alguns exemplos incluem a crescente utilização de agulhas e seringas descartáveis e de 
materiais de papel em vez de pano lavável (Reinhardt e Gordon, 1991).  
 
Portugal acompanha esta tendência, verificando-se uma utilização crescente de produtos de 
uso único. Esta situação dificulta a redução da produção de resíduos, contribuindo, o 
material descartável, acondicionado em embalagens individuais, para aumentar a 
quantidade de resíduos. 
 
O grande incremento na utilização de produtos de uso único (ou descartáveis2), que se 
verificou nas últimas décadas, está relacionado com os possíveis benefícios no controlo da 
infecção hospitalar, mas também com a conveniência dos materiais descartáveis e com a 
sua novidade, facilidade e disponibilidade imediata. 
 
Associam-se aos factores referidos anteriormente, a diminuição da equipa de enfermagem 
(associada à necessidade de realizar mais tratamentos durante o expediente e práticas 
clínicas mais específicas), o aumento dos custos por hora de trabalho (complementado pela 
preocupação em relação ao tempo gasto no manuseamento e esterilização dos materiais 
reutilizáveis) e o facto dos materiais descartáveis serem, apenas, mais uma parcela dos 
resíduos gerados pelas UPCS (resíduos que, num passado recente, tinham um baixo custo 
no manuseamento e tratamento) (OTA, 1990). 
 
Além disso, os profissionais de saúde preferem, na generalidade das situações, produtos 
descartáveis. Esta opção prende-se com aspectos relacionados com a 
facilidade/comodidade da sua utilização, com a mobilidade do pessoal e com a grande 
oferta existente no mercado. Também, na perspectiva dos profissionais, estes produtos 
estão associados a uma maior segurança/maior controlo da infecção, acrescido o facto de 
existir pouca responsabilização em relação às consequências económicas e ambientais das 
várias opções dos profissionais de saúde. 
 
Estes produtos, na maior parte dos casos, são DM, que de acordo com o Decreto-Lei nº 
30/2003, de 14 de Fevereiro, englobam qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos 
necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo 
humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 
                                                           
2 Embora nem sempre estes dois termos sejam utilizados com significado idêntico, optou-se por neste trabalho 
considerá-los com o mesmo significado. 
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embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante a 
ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 
atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou 
alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da concepção. 
 
Os DM são produtos muito variados, englobando desde o penso rápido, aos óculos, às 
compressas, às próteses auditivas, ao estetoscópio, à cadeira de rodas, ao conjunto de 
penso, às válvulas cardíacas, às agulhas de raquianestesia, entre muitos outros exemplos. 
 
Os DM são hoje regulados em Portugal através de vários diplomas. O regime geral é 
definido pelo Decreto-Lei nº 273/95, de 23 de Outubro alterado pelo Decreto-Lei nº 30/2003, 
de 14 de Fevereiro, enquanto que o regime dos DM para diagnóstico in vitro se reparte 
pelos Decretos-Leis nºs 306/97, de 11 de Novembro, 189/2000, de 12 de Agosto, e 
311/2002, de 20 de Dezembro. Enquanto que os DM implantáveis activos são regulados 
pelo Decreto-Lei nº 78/97, de 7 de Abril. A Portaria nº 196/2004, de 1 de Março, aprova o 
Regulamento do Sistema Nacional de Vigilância de DM. 
 
Na legislação nacional estão transpostas: a Directivas nº 93/42/CEE, de Conselho, de 14 de 
Junho, e as directivas que a alteram, a Directiva nº 98/79/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Outubro, a Directiva nº 2000/70/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Novembro, e a Directiva nº 2001/104/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Dezembro. 
 
A Directiva nº 93/42/CEE do Conselho (transposta pelo Decreto-Lei nº 273/95 e alterada 
pelo Decreto-Lei nº 30/2003) regula a colocação dos DM no mercado. A partir de 13 de 
Junho de 1998 todos os DM devem possuir a marcação CE que indica que o produto está 
conforme os requisitos essenciais da Directiva e que esta conformidade foi avaliada.  
 
Na Directiva referida, os DM são classificados em três classes, tendo em conta a 
vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais riscos decorrentes da sua concepção 
técnica e do seu fabrico (Tabela 3.1). Nesta classificação entram critérios como: o fim a que 
se destina o DM, o risco inerente à concepção e fabrico, a anatomia afectada, a 
invasibilidade e a duração da utilização. 
 
Tabela 3.1. Classificação dos DM em classes e risco associado. 

 Classificação dos DM 
Classe: I IIa IIb III 
  Exemplos: Penso rápido, ligaduras, 

penso/fraldas para 
incontinentes, algodão 
hidrófilo, cadeira de 
rodas, cama hospitalar, 
estetoscópio, luvas de 
exame, instrumentos 
cirúrgicos reutilizáveis, 
termómetro digital. 

Agulhas, seringas 
com agulhas, 
lentes de contacto, 
compressas, 
prótese auditiva, 
kits de penso, 
equipamento de 
Ressonância 
Magnética. 

Incubadoras, 
preservativos, 
sacos de sangue, 
implantes, 
ventiladores. 

Válvulas cardíacas, 
catéteres p/ neurologia, 
dispositivos intra-uterinos 
(DIU). 

Risco: Baixo Médio Elevado 
Informação de base: Directiva nº 93/42/CEE do Conselho e Neves (2004). 
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Os DM da classe I subdividem-se em gerais (e.g. fraldas e resguardos, cadeira de rodas, 
instrumentos cirúrgicos reutilizáveis), estéreis (e.g. luvas de exame, sistemas de perfusão) e 
de medição (e.g. seringas sem agulhas, termómetro digital). Para estes DM, com excepção 
dos colocados no mercado no estado estéril ou com funções de medição, a aposição da 
marcação CE é da inteira responsabilidade do fabricante. Para os restantes DM (classes IIa, 
IIb, III e estéreis e de medição da classe I) é obrigatório a intervenção de um Organismo 
Notificado, que após avaliação da conformidade emite um Certificado de Conformidade, 
permitindo este a aposição da marcação CE (Neves, 2000). 
 
Os DM podem ser de uso único (descartáveis) ou de uso múltiplo (reutilizáveis). Contudo, 
trata-se de um assunto bastante controverso, em que não existem definições claras, 
salientando as características que uns e outros devem respeitar. A Directiva nº 93/42/CEE 
do Conselho, de 14 de Junho, e as directivas que a alteram nada referem sobre esta 
problemática. 
 
Compete aos fabricantes determinar a vida útil dos DM (Anexo I da Directiva nº 93/42/CEE 
do Conselho, de 14 de Junho). Contudo, por vezes, os fabricantes não referem claramente 
se um DM é de uso único ou não. Em caso de dúvida normalmente declaram que o DM é de 
uso único, transferindo desta forma a responsabilidade da reutilização para o utilizador final 
(Daschner e Bauer, 2000). 
 
Devido a esta indefinição, durante muitos anos foram comercializados DM nos EUA como 
uso unico, sendo os mesmos vendidos no Canadá e na Europa sem referirem o facto de 
serem de uso único e tendo instruções que descreviam os métodos de reutilização (English, 
1996 fide Daschner e Bauer, 2000). Daschner e Bauer (2000), referem um outro caso, um 
DM declarado de uso único na Alemanha e reutilizável em Inglaterra. 
 
Os DM fabricados com a finalidade de serem reutilizados têm instruções indicativas de 
como este procedimento deve ser realizado. A reutilização deve ser efectuada em Serviços 
de Esterilização devidamente equipados e com pessoal habilitado, devendo existir uma 
efectiva gestão de qualidade garantindo, desta forma, que os materiais e equipamentos 
fornecidos aos serviços utilizadores sejam adequados ao fim a que se destinam. 
 
Esta gestão de qualidade requer conhecimentos diversificados na selecção: das matérias-
primas adequadas, de equipamentos que permitam a descontaminação e esterilização de 
materiais delicados e termosensíveis e de sistemas de empacotamento que garantam a 
eficácia do processo, mas, também, na organização do circuito de transporte de sujos e 
distribuição dos materiais tratados e no conhecimento dos custos e benefícios das diversas 
opções existentes no mercado (ANES, 2002). 
 
Neste âmbito, foi publicado em Portugal (2001), pelo Ministério da Saúde, um Manual de 
Normas e Procedimentos para um Serviço Central de Esterilização em Estabelecimentos de 
Saúde, traduzindo as orientações técnicas emanadas quer pelas directivas e normas 
internacionais, quer por um conjunto de referências teóricas e práticas existentes sobre a 
matéria (Costa et al., 2001). 
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Em 2002, foi igualmente publicado pela Associação Nacional de Esterilização um 
documento intitulado “Normas de Qualidade e Práticas Recomendadas para Serviços de 
Esterilização”, definindo as linhas gerais de orientação de gestão e boas práticas dos 
Serviços de Esterilização. Este resulta da tradução de um documento produzido por um 
grupo de trabalho conjunto do Institute of Sterile Services Management e da Hospital 
Infection Society, ambos do Reino Unido. 
 
Muitos autores subdividem a reutilização de DM em: re-esterilização e re-processamento. 
Estes termos têm significados bastante divergentes. A re-esterilização consiste no re-
empacotamento e nova esterilização de um DM que não foi utilizado num doente (e.g. 
ultrapassou a data de validade, foi acidentalmente aberto mas não utilizado). O re-
processamento corresponde à reutilização de um DM previamente utilizado num doente, 
tendo este que passar por todas as etapas necessárias para a sua posterior utilização (pré-
lavagem, lavagem, desinfecção térmica ou química, inspecção, empacotamento e 
esterilização, caso necessário) (Daschner e Bauer, 2000). 
 
No caso da reutilização de DM descartáveis, a re-esterilização é bastante mais consensual, 
uma vez que os DM não foram previamente utilizados. O re-processamento gera mais 
divergências, sendo neste trabalho o termo reutilização de DM descartáveis (e também 
reutilizáveis) utilizado essencialmente com o significado de re-processamento. 
 
A reutilização de DM descartáveis, ou seja, de produtos que os fabricantes classificam como 
descartáveis, mas que podem, na prática, ser utilizados várias vezes, é bastante 
problemática. Os hospitais muitas vezes reutilizam estes produtos, tendo por base a sua 
classificação de acordo com o grupo de risco e com a forma de contacto com os doentes 
(e.g. invasivos ou apenas contacto com a pele) (Muhlich, 2000). 
 
O risco associado aos DM é muitas vezes atribuído com base na classificação de Spaulding 
(1972) fide Garner e Favero (1985), subdividido em: 
 

 Risco elevado ou crítico, materiais que penetram nos tecidos, sistema vascular ou 
outros órgãos isentos de flora microbiana própria (estéreis), bem como todos os que 
estejam directamente ligados a eles (e.g. instrumentos cirúrgicos, catéteres 
cardíacos, implantes). Estes DM necessitam de estar esterilizados aquando da sua 
utilização. 

 Risco médio ou semi-crítico, materiais que entram em contacto com as membranas 
mucosas ou a pele não integra (e.g. circuitos de respiração anestésica). Estes DM 
podem requerer esterilização, embora, por vezes, a desinfecção seja suficiente. 

 Risco baixo ou não crítico, materiais que entram em contacto apenas com a pele 
integra ou que não entram em contacto directo com o doente (e.g. muletas). 
Normalmente a lavagem é suficiente. 

 
Como anteriormente referido, o debate em torno da possibilidade de reutilizar DM de uso 
único é bastante controverso e acalorado, centrando-se em aspectos legais, mas também 
em factores relacionados com a higiene e funcionalidade, além de aspectos éticos, 
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económicos e ambientais. Diversos autores consideram que não se devem reutilizar DM 
descartáveis. 
 
Pina e Rebelo (1997) referem que um artigo é considerado de uso único quando após um 
único uso perde as características originais, ou quando em função de outros riscos, reais ou 
potenciais, para a saúde não deve ser reutilizado. Definem a reutilização como episódios 
repetidos do uso de um dispositivo, em circunstâncias que exigem a limpeza, a desinfecção 
e/ou a esterilização. 
 
De acordo com os mesmos autores, os DM apenas devem ser reutilizados quando 
previamente concebidos para esse efeito. Referem que a reutilização de DM de uso único 
tem consequências legais, éticas, económicas, técnicas e profissionais. Entre as quais se 
pode salientar a dificuldade de assegurar a limpeza, a desinfecção e a esterilização, o facto 
de ser complicado garantir a biocompatibilidade e a integridade do material, além da 
responsabilidade legal.  
 
A EUCOMED, uma confederação de associações que representa os interesses da indústria 
europeia de DM, defende a não reutilização de DM descartáveis baseando-se, também, em 
razões técnicas, económicas, legais, éticas e ambientais.  
 
Contudo, outros autores defendem a reutilização de alguns DM descartáveis, argumentando 
que, na maior parte das situações, o debate centra-se nos DM muito caros e tecnicamente 
complexos (e.g. catéteres cardíacos), esquecendo a maioria dos DM que podem ser 
reprocessados de uma forma mais rápida e menos dispendiosa (e.g. acessórios de 
respiração artificial, como máscaras; dispositivos de aperto). Além disso, muitos DM de uso 
único são fabricados com materiais de grande qualidade, permitindo que a sua reutilização 
seja efectuada uma ou mais vezes sem deteriorar os materiais constituintes (English, 1996; 
Fecht, 1998 fide Daschner e Bauer, 2000). 
 
De forma a ser possível uma comparação entre os principais argumentos apontados pelos 
defensores e pelos opositores da reutilização de DM descartáveis, apresenta-se, na Tabela 
3.2, um resumo destes aspectos.  
 
Em relação aos aspectos legais, Meier (2000), num comentário sobre a base legal da 
Directiva nº 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho, em relação à reutilização de DM 
descartáveis, refere que esta não se aplica a quem reutiliza DM descartáveis (e.g. hospitais, 
serviços de esterilização). E efectua as seguintes conclusões legais: 
 

 a reutilização de DM não é limitada nem proibida na Directiva; 
 não é necessária a realização de procedimentos de avaliação de conformidade, pelo 

que os DM reutilizados não precisam de ter a marcação CE; 
 as acções do reutilizador não podem ser sancionadas criminalmente, de acordo com 

a Directiva; 
 a responsabilidade da reutilização do DM é de quem a efectua; 
 a reutilização não é uma situação excepcional. 
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Tabela 3.2. Argumentos pró e contra a reutilização de DM de uso único (adaptado de: EUCOMED, 
1996; Daschner e Bauer, 2000). 
 

Argumentos Contra a reutilização  
de DM descartáveis 

A favor da reutilização  
de DM descartáveis 

 
 
 
 
Técnicos 

 Incapacidade para efectuar e garantir uma 
limpeza efectiva; 

 Falta de conhecimento sobre a escolha de 
procedimentos de limpeza, desinfecção e 
esterilização para garantir a 
compatibilidade de um DM; 

 Absorção pelo DM de agentes de 
processamento ou de esterilização, que 
podem ser transferidos para o doente 
durante a utilização ou reagir com os 
medicamentos administrados; 

 Falta de procedimentos de garantia de 
qualidade que confirmem que o DM não 
sofreu deterioração durante a reutilização 
(e.g. materiais plásticos podem ficar 
fragilizados, perder a elasticidade ou a sua 
resistência mecânica); 

 Incapacidade de garantir as especificações 
do fabricante (e.g. catéter de balão, manter 
um nível específico de pressão durante um 
determinado período de tempo). 

 

 É possível que os DM descartáveis após 
reutilização tenham o mesmo grau de 
segurança que os originais; 

 Nem todos os DM descartáveis podem ser 
reutilizados, por razões técnicas e 
económicas; 

 De acordo com a classificação dos DM, 
alguns podem ser reutilizados na UPCS 
(classes I e II), outros devem ser em 
serviços exteriores, especializados e 
certificados (classe III); 

 Diversos estudos têm demonstrado que os 
materiais de muitos DM não sofrem 
alterações num número determinado de 
reutilizações; 

 Estudos recentes mostram que se forem 
adoptados eficientes métodos de 
reutilização estes DM não aumentam os 
riscos para a saúde dos doentes (em 
oposição a estudos mais antigos). 

 
 
 
Económicos 

Devem ser considerados: 
 Os custos de validação da reutilização de 
cada tipo ou modelo de DM envolvido 
(custos de realização e documentação); 

 As despesas de manutenção e de 
armazenamento dos registos de todos os 
DM reutilizados, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos; 

 A possível responsabilização que pode 
ocorrer por algum problema causado pela 
reutilização; 

 O valor actual do DM no mercado; 
 O facto do custo do DM ser mais elevado 
se fosse um DM reutilizável. 

 

 A reutilização reduz: 
- os custos de aquisição de DM; 
- os custos inerentes ao tratamento dos 
RH; 

- a gestão de stocks e os custos de 
armazenamento; 

 Embora se poupe dinheiro com estes 
procedimentos, nos cálculos efectuados 
deve-se entrar em consideração, também, 
com: 
- custos de pessoal; 
- custos de limpeza, desinfecção (e 

esterilização); 
- número de reutilizações do DM; 
- custos de aquisição, armazenamento e 

tratamento dos resíduos; 
- custos: de validação, dos testes e dos 

métodos de esterilização. 
 

 
 
Legais 

 O fabricante deixa de ter obrigações legais 
e responsabilidades sobre o DM reutilizado, 
além de cessar a garantia; 

 A responsabilidade de qualquer problema 
causado pelo DM é da instituição que o 
reutilizou, podendo ser acusada de 
negligência médica; 

 O DM deixa de possuir a marca CE, não 
estando de acordo com a Directiva. 

  

 O fabricante apenas tem obrigações legais 
e responsabilidades em relação a defeitos 
do DM, no caso de reclamações é o 
utilizador que tem que fornecer as provas; 
 Na maioria das situações a 
responsabilidade por qualquer problema 
causado pelo DM (sem reutilização) já é da 
instituição (normalmente o fabricante 
argumenta que o DM estava em condições 
quando foi vendido à instituição); 
 A Directiva nº 93/42/CEE aplica-se apenas 
a DM introduzidos pela primeira vez no 
mercado, pelo que os DM reutilizados não 
têm que ter a marca CE. 
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Argumentos Contra a reutilização  

de DM descartáveis (cont.) 
A favor da reutilização  

de DM descartáveis (cont.) 
 
Éticos 

 Os doentes tratados com DM descartáveis 
reutilizados devem ser informados e devem 
dar o seu acordo por escrito, com 
conhecimento de causa. 

 Não há obrigação legal de informar o 
doente da utilização de um DM descartável 
reutilizado; 
 O doente deveria ser claramente informado 
dos riscos da intervenção médica, devendo 
dar o seu acordo. Contudo, não é de 
esperar que o doente tenha os 
conhecimentos necessários para tomar 
uma decisão. 

 
Ambientais 

 Não existem estudos que demonstrem que 
a reutilização de DM descartáveis tenha 
benefícios em termos de impacte ambiental 
ou de gestão de recursos; 

 
 Os fabricantes de DM já fazem todos os 
esforços para seleccionar materiais, design 
e processos alternativos que reduzam os 
problemas ambientais. 

 Reduz as quantidades de resíduos 
produzidos; 
 Diminui a produção de materiais 
prejudiciais em termos ambientais (e.g. 
PVC); 

 
 Contudo, os dados dos fabricantes não 
estão disponíveis pelo que não é possível 
fazer uma análise ambiental completa. 

 

 
Além disso, afirma que a qualidade necessária na reutilização pode ser conseguida tendo 
em consideração (Meier, 2000): 

 a segurança da qualidade e a gestão da qualidade, de acordo com as normas ISO 
9001; 

 a validação do processo de reutilização, tendo especial atenção no material (e.g. 
especial cuidado na selecção dos DM reutilizados, para que os métodos adoptados 
sejam perfeitamente adaptáveis) e nos comportamentos durante a limpeza, 
desinfecção, esterilização; 

 tanto os reutilizadores como os operadores ou utilizadores necessitam de garantir as 
condições de higiene e a segurança toxicológica, bem como a integridade funcional 
dos DM, documentando devidamente os procedimentos; 

 a reutilização apenas deve ser efectuada por pessoal devidamente habilitado, 
devendo existir sessões de treino regulares para que se garanta a manutenção de 
elevados parâmetros; 

 deve estar disponível equipamento técnico apropriado (e.g. actualizado e em bom 
funcionamento, com os correspondentes equipamentos de teste) e outros meios 
necessários (e.g. meios para limpeza dos espaços). 

 
Daschner e Bauer (2000) defendem, também, que os DM descartáveis devem ser 
reutilizados de forma apropriada, garantindo segurança em termos de higiene e 
funcionalidade técnica. Tanto os DM descartáveis como os reutilizáveis devem, na sua 
reutilização, passar pelas seguintes fases: 

 limpeza, secagem e desinfecção; 
 garantia de funcionalidade; 
 reposição da funcionalidade, se necessário; 
 embalamento, de acordo com os requisitos; 
 desinfecção ou esterilização, de acordo com os requisitos do DM. 

 
De preferência devem ser utilizados métodos automáticos (e.g. na lavagem, na 
desinfecção). O método de esterilização mais seguro é a autoclavagem, utilizando vapor 
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comprimido e saturado. Quando é necessário esterilizar DM sensíveis ao calor, a 
esterilização por plasma a baixa temperatura é preferível em relação a outros processos de 
esterilização, por razões toxicológicas, económicas e ambientais (Adler et al, 1998). 
 
Os procedimentos de reutilização dos DM devem ser efectuados, tendo em atenção as 
características do próprio DM, mas também de acordo com a classe em que o DM está 
inserido (Tabela 3.1). Os DM da classe III devem ser lavados, esterilizados e testados, os 
da classe II devem ser lavados, desinfectados e testados e os DM pertencentes à classe I, 
em grande parte dos casos, basta serem lavados e testados, embora por vezes seja 
necessário também a sua desinfecção (Daschner e Bauer, 2000). Na Tabela 3.3 
apresentam-se as características das várias classes de DM referidas, em relação aos 
aspectos de higiene e funcionalidade. 
 
Tabela 3.3. Descrição dos aspectos relacionados com a higiene e funcionalidade dos DM 
descartáveis (Caldeira, 1998 fide Daschner e Bauer, 2000). 
 

Higiene Funcionalidade Exemplos 
  DM descartáveis da classe I 

Contacto com a pele intacta. Não necessita de teste de 
funcionalidade. 

Tubos de sucção, tubos 
respiratórios, máscaras 

DM descartáveis da classe II de oxigénio, ganchos 
Contacto com membranas 
mucosas intactas e com pele não 
intacta. 

Necessário teste de validade 
funcional, uma vez que possíveis 
defeitos no DM implicam a repetição 
do procedimento, representando um 
risco potencial para o doente. 

descartáveis, sondas 
gástricas, copo para 
cuidados orais/dentais. 

  DM descartáveis da classe III 
Contacto com tecidos estéreis, 
com o sistema vascular ou outros 
órgãos internos. 
 

Necessário teste de validade 
funcional, uma vez que possíveis 
defeitos no DM representam um 
risco potencial para o doente. 

Tesouras e pinças 
endoscópicas, punção 
aórtica, cânula traqueal, 
catéter cardíaco. 

 
A reutilização dos DM da classe III é a mais complexa requerendo mais atenção, sendo em 
muitos casos efectuada em serviços especializados, exteriores aos hospitais. Neste caso 
estes serviços devem estar certificados, não apenas em relação a algumas etapas 
individuais do processo (e.g. esterilização), mas em todo o processo. Actualmente existe 
uma tendência para que a reutilização seja efectuada numa escala industrial, o que pode 
trazer vantagens a nível de segurança (Daschner e Bauer, 2000). 
 
Como foi referido, existem diversas opiniões contraditórias em relação à reutilização de DM 
descartáveis. Em particular, a indústria dos DM tem defendido uma posição contrária à 
reutilização destes dispositivos. Num documento realizado pela EUCOMED é referido que 
esta instituição se opõe firmemente à reutilização dos DM descartáveis, sendo referidos 
diversos exemplos em que a reutilização de DM descartáveis induziu problemas (por vezes 
graves) nos doentes (EUCOMED, 1996). 
 
Daschner e Bauer (2000), argumentam que qualquer reutilização de DM descartáveis 
representa, do ponto de vista do fabricante destes dispositivos, uma perda financeira, pelo 
que será bastante difícil este procedimento ser apoiado pela indústria, bem como a 
colaboração desta no estabelecimento dos melhores métodos para a reutilização dos DM 
descartáveis.  
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3.1.2. Alguns estudos e exemplos de redução 
 
A redução de resíduos tem sido investigada em numerosos estudos, alguns bastante 
aprofundados, onde são focados aspectos de higiene, de procedimentos de trabalho, mas 
também económicos e ambientais. Outros estudos são mais parcelares, abordando apenas 
situações muito específicas e apenas determinados aspectos (e.g. diminuição de custos). 
 
Nos pontos que se seguem serão referidos exemplos relacionados com a redução da 
produção de resíduos, tanto através de uma maior selecção na aquisição de produtos, como 
na reutilização para outras finalidades ou em outras instituições, bem como a substituição 
de produtos descartáveis por reutilizáveis. Também se apresentam exemplos de estudos 
relacionados com a reutilização de DM descartáveis. 
 
Selecção na aquisição de materiais e DM 
 
Como anteriormente referido, uma das formas de reduzir a produção de resíduos nas UPCS 
é seleccionar os produtos a adquirir através de comissões de escolha, tendo em atenção 
também os aspectos ambientais e económicos.  
 
De acordo com Daschner (1991), em muitos casos é possível reduzir a quantidade de 
embalagem em relação ao peso e volume. Um exemplo é apresentado na Tabela 3.4, em 
que foi realizada a comparação de 3 conjuntos de infusão de marcas diferentes. O conjunto 
com a embalagem 2 é, de longe, o que menor quantidade possui em peso, em termos de 
produto e embalagem. Pela selecção deste tipo de conjunto de infusão o hospital reduziu 
172 704 kg de resíduos por ano, sendo o consumo total de conjuntos de infusão nessa 
altura de 243 290 unidades. 
 
Tabela 3.4. Redução de resíduos pela selecção dos conjuntos de infusão com menos peso e material 
de embalagem (Daschner, 1991). 

Produto Peso do produto (g) Peso do material de embalagem (g) 
1 28,8 4,4 
2 22,9 3,2 
3 29,3 3,6 

 
 
Reutilização de materiais e DM para finalidades diversas 
 
Alguns tipos de contentores/vasilhames podem ser reutilizados para outras finalidades, 
desde que bem lavados e, se for caso disso, desinfectados. Contentores que continham 
detergente ou outros líquidos podem ser reutilizados como contentores para cortantes e 
perfurantes, desde que o material que os constitui seja imperfuravel e seja claramente 
assinalada a sua nova função (visível de todos os lados) (Pruss et al., 1999). 
 
Em muitos hospitais verifica-se, por vezes, que se abre mais do que um kit descartável em 
que apenas se utiliza uma parte, permanecendo os restantes itens sem utilização. Em vez 
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de se transformarem em resíduos, poderão ser doados a determinadas organizações de 
solidariedade que procedem, quando necessário, à sua esterilização (OTA, 1990). 
 
Estes princípios podem também ser aplicados ao equipamento médico mais antigo (fora de 
moda), que através destas organizações pode ser novamente utilizado em outras 
instituições ou países. É importante salientar que não existe legislação em relação a estes 
procedimentos (OTA, 1990). Organizações como: Medical Benevolence Foundation, 
Presbyterian Medical Mission Fund (Texas), REMEDY (Recovered Medical Equipment for 
the Developing World), InterVol e RACORSE Network (Recycling, Allocation, and 
Conservation of Operating Room Supplies & Equipment), realizam estas acções, diminuindo 
os quantitativos de resíduos dos hospitais. 
 
A RACORSE Network pretende encorajar a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
excedentes médicos. Integra a recolha deste material com listagens de grupos de 
solidariedade interessados em receber excedentes médicos fornecidos pelos cuidados de 
saúde dos EUA. Além disso, esta última organização criou mais dois programas: o School 
SAVE, que tem por finalidade encorajar a recolha de embalagens inócuas e outros materiais 
apropriados, doando-os a escolas para a realização de trabalhos manuais, e o Home 
CARES, que recolhe materiais e equipamentos disponibilizando-os para a população local 
que não tem possibilidades económicas para os adquirir, quando necessita de cuidados de 
saúde em casa (Rounds, 1998). 
 
Além do mencionado anteriormente, a reutilização de pequenas quantidades, 
nomeadamente de produtos perigosos, contribui também para a redução de resíduos. Um 
exemplo, apresentado por Muhlich (2000), é o sistema de recolha centralizado de produtos 
químicos não abertos ou não utilizados na totalidade, denominado “Mercado de troca de 
químicos”, criado no Hospital Universitário de Freiburg (Alemanha). 
 
Este sistema necessita de pessoal qualificado com capacidade de avaliar o grau de 
impureza e de contaminação dos químicos já utilizados. Após avaliação os químicos são 
encaminhados para reutilização (sendo novamente rotulados) ou para eliminação. Foi 
estabelecido que os químicos que já tinham sido utilizados em parte apenas seriam 
reutilizados em aplicações que não requeressem um elevado grau de pureza (e.g. meios de 
cultura, testes demonstrativos para os estudantes de medicina). Este sistema permitiu 
também tornar mais eficientes as aquisições de produtos químicos do hospital (Muhlich, 
2000). 
 
Substituição de materiais e DM descartáveis por reutilizáveis 
 
Um estudo realizado na Universidade de Minnesota (Lupin e Sprafka, 1980 fide Reinhardt e 
Gordon, 1991) explorou cuidadosamente a possibilidade de reverter a tendência da 
utilização de materiais de uso único. Foram revistas listagens de materiais, examinadas as 
regulamentações de definição de resíduos infecciosos e calculados os custos de gestão, 
internos e externos, dos resíduos. Como resultado diversos produtos descartáveis foram 
identificados como candidatos a futura substituição por materiais reutilizáveis, sendo 
estudados os potenciais benefícios de semelhante substituição. 
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Os investigadores confirmaram que a gestão dos materiais reutilizáveis é dispendiosa, 
entrando em consideração com o controlo de qualidade da lavagem, desinfecção e/ou 
esterilização, a administração do aprovisionamento e o necessário espaço de armazenagem 
e de trabalho. No entanto, concluíram, também, que a substituição dos reutilizáveis por 
produtos de uso único não reduzia significativamente os custos totais. Alguns contributos, 
bastante positivos do estudo realizado, incluem a adição dos custos de 
tratamento/eliminação ao preço de compra dos materiais de uso único, o que permite uma 
comparação mais real entre os produtos reutilizáveis e os descartáveis (Reinhardt e 
Gordon, 1991). 
 
Muhlich (2000) refere, também, que para ser efectuada uma correcta análise económica 
que apoie a escolha entre produtos descartáveis e reutilizáveis, devem estar disponíveis 
custos detalhados relativos tanto à reutilização como à gestão dos resíduos. Na Tabela 3.5 
apresentam-se alguns exemplos de alternativas de substituição de materiais e DM 
descartáveis por reutilizáveis, possíveis de efectuar nas UPCS. 
 
Tabela 3.5. Materiais e DM descartáveis utilizados nos hospitais e alternativas reutilizáveis (Heekin, 
2001). 

Produto Alternativa 
 Fronhas das almofadas descartáveis  Fronhas reutilizáveis 
 Capas de colchão descartáveis  Capas reutilizáveis ou adquirir colchões com 

capas incorporadas 
 Almofadas descartáveis  Almofadas reutilizáveis 
 Sacos descartáveis para ambu  Sacos reutilizáveis para ambu (podem ser 

utilizados durante 8 anos) 
 Circuitos de ventilação descartáveis  Circuitos de ventilação reutilizáveis 
 Batas descartáveis  Batas reutilizáveis em tecido 
 Louça e talheres descartáveis  Louça e talheres reutilizáveis em porcelana e 

cutelaria 
 Copos e garrafas de água descartáveis  Copos e jarros reutilizáveis 
 Máquinas fotocopiadoras que apenas 

fotocopiam de um lado das folhas 
 Máquinas fotocopiadoras programadas para 

fotocopiam dos dois lado das folhas 
 Fraldas descartáveis (para crianças e adultos)  Fraldas reutilizáveis 
 Contentores para cortantes e perfurantes  Contentores reutilizáveis para cortantes e 

perfurantes 
 Arrastadeiras descartáveis  Arrastadeiras de inox ou de plástico 

reutilizáveis 
 Urinóis descartáveis  Urinóis de plástico ou de inox reutilizáveis 
 Bacias para lavagem descartáveis  Bacias de inox ou plástico reutilizáveis 
 Taças/cuvetes descartáveis  Taças/cuvetes de plástico ou de inox 

reutilizáveis 
 Pilhas alcalinas descartáveis  Pilhas recarregáveis 
 Panos de limpeza descartáveis  Panos de limpeza reutilizáveis 

 
Muitas opções por produtos reutilizáveis têm dado resultados positivos. Em 1990, um 
hospital nos EUA (Long Island Jewish Hospital) substituiu as bacias de plástico de uso 
único, utilizadas no bloco operatório, por bacias em aço inoxidável reutilizadas depois de 
esterilizadas. Esta medida conseguiu poupar por ano, o custo inerente à incineração de 
4.050 quilos de plástico (classificado como resíduo infeccioso), uma vez que os gastos na 
reutilização eram próximos do preço de compra das bacias descartáveis (ECRI, 1991).  
 
Um outro exemplo é dado pelo Beth Israel Medical Center (EUA). Este hospital optou por 
substituir os contentores descartáveis para corto-perfurantes por contentores reutilizáveis, 
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contratando uma empresa que se encarregou de toda a gestão deste tipo de resíduos. 
Desde então, os contentores deixaram de permanecer tão cheios, as picadas das agulhas 
passaram a ser mais raras e a UPCS deixou de incinerar por mês, numa instalação exterior, 
2700 contentores descartáveis (Turnberg, 1996). 
 
Substituição semelhante é referida, por EWG (1998), para o New England Medical Center 
Hospital (EUA). Este hospital contratou uma empresa que transporta os contentores de 
corto-perfurantes para uma estação de tratamento exterior, onde são abertos 
mecanicamente sendo o seu conteúdo colocado em recipientes que vão a autoclavagem, 
sendo depois triturado e depositado em aterro. Os contentores são lavados e desinfectados, 
sendo, depois de rotulados, novamente utilizados. Este procedimento diminuiu a quantidade 
de plástico nos resíduos do hospital e os custos com a aquisição de novos contentores. 
 
Contudo, a utilização de contentores reutilizados pode ser problemática quando os doentes 
têm a imunidade comprometida, como foi verificado no estudo realizado por Neely et al. 
(2003) num hospital de queimados. Os contentores plásticos para resíduos infecciosos 
reutilizados apresentavam um maior grau de contaminação (e.g. bactérias e fungos) que os 
descartáveis, sendo esses microrganismos capazes de induzir uma infecção nosocomial3 
nos doentes imunodeprimidos (embora não esteja provada esta via de contaminação). 
 
Em 1990, vários hospitais dos EUA substituíram as fraldas descartáveis dos bebés pelas de 
pano. Dependendo das práticas do hospital, os recém nascidos usam entre 6 a 12 fraldas 
por dia. No Florida's St. Vincent's Medical Center (Jacksonville) produzia-se 20 000 fraldas 
descartáveis por ano. Cada fralda de pano pode ser reutilizada, em média, 100 vezes e 
decompõe-se em seis meses, enquanto que as fraldas descartáveis, de plástico, demoram 
um tempo não determinado a decomporem-se em aterro sanitário. O hospital contratou uma 
empresa para fazer a recolha e reutilização das fraldas, o dinheiro gasto é sensivelmente o 
mesmo que o dispendido com a aquisição de fraldas descartáveis (ECRI, 1991).  
 
A grande maioria dos estudos realizados sobre a substituição de descartáveis por 
reutilizáveis ou vice-versa preocupa-se com os custos, funcionalidade, satisfação dos 
profissionais e problemas inerentes ao controlo da infecção. Raramente é considerada a 
avaliação dos aspectos ambientais, em todas as suas vertentes, devido, na maioria dos 
casos, à sua complexidade.  
 
No caso das fraldas para bebés, de pano ou descartáveis, têm sido realizados inventários 
de ciclo de vida. Num destes estudos Vizcarra et al. (1994), comparam um trabalho que 
realizaram no Canadá com três outros estudos efectuados, sobre a mesma temática, nos 
EUA. Todos os estudos são unânimes que as fraldas de pano consomem mais água e 
produzem maior quantidade de águas residuais comparativamente com as fraldas 
descartáveis, e que estas últimas consomem mais matéria-prima e produzem mais resíduos 
que as reutilizáveis. Contudo, os resultados em relação à energia consumida e às emissões 
atmosféricas não são tão directos, dependem muito dos processos utilizados. Vizcarra et al. 

                                                           
3 Infecção que surge em consequência do internamento e que não estava presente, nem em período de 
incubação, no momento da admissão. Pode manifestar-se depois da alta (Costa et al., 2001) 
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(1994), concluem que em termos ambientais nenhum dos tipos de fraldas, nem as 
reutilizáveis nem as descartáveis, podem ser consideradas como a melhor opção. 
 
Também Kummerer et al. (1996), realizaram um inventário de ciclo de vida para determinar 
o impacte ambiental e os aspectos relacionados com a higiene, da opção entre almofadas 
de laparotomia reutilizáveis ou descartáveis (ambas em algodão). Estas almofadas são 
utilizadas nas cirurgias para absorver o sangue e para prevenir ferimentos em outros 
órgãos.  
 
As almofadas reutilizáveis consomem mais energia e água, produzindo, também, mais 
águas resíduais na sua lavagem e desinfecção. As descartáveis necessitam de mais 
matérias primas e a água consumida para o crescimento do algodão é superior à gasta na 
lavagem das reutilizáveis, sendo o impacte ambiental do fabrico destas almofadas superior 
ao impacte da sua reutilização. Em ambos os casos cumprem os parâmetros em termos de 
higiene (desde que os procedimentos sejam correctamente efectuados) (Kummerer et al., 
1996). 
 
A escolha por DM reutilizáveis ou descartáveis é um assunto bastante complexo e de difícil 
avaliação. Cada caso deve ser avaliado isoladamente, mesmo em termos de benefícios 
económicos, ambientais, sociais e de controlo da infecção. Além disso, há que considerar 
que nem todos os itens das UPCS podem ser reutilizados ou reciclados (e.g. a maior parte 
das agulhas). A utilização de DM descartáveis pode ser, em algumas situações, benéfica, 
numa perspectiva de controlo da infecção, como acontece, por exemplo, em casos de 
isolamento de doentes (OTA, 1990).  
 
De acordo com a classificação de Spaulding, nenhum dos DM referidos na Tabela 3.5 nem 
nos exemplos anteriormente descritos, apresenta um risco elevado, o que acarreta cuidados 
acrescidos na sua reutilização, uma vez que entra em contacto com zonas estéreis do 
organismo. No entanto e segundo alguns autores mesmo estes DM podem ser reutilizados. 
 
DesCôteaux et al. (1998), efectuaram um estudo comparativo em relação ao custo e 
eficiência de dois tipos de instrumentos laparoscópicos, uns reutilizáveis e outros de uso 
limitado. Os instrumentos foram utilizados na sala de operações e de forma aleatória. Os 
reutilizáveis revelaram ser melhores que os de uso limitado, por serem mais económicos e 
os cirurgiões estarem bastante satisfeitos com a sua utilização. No entanto, o estudo 
salienta a dificuldade de se realizarem comparações económicas rigorosas devido à rápida 
evolução no design e à grande oferta no mercado de instrumentos deste tipo.  
 
Interessante é também o descrito por Battersby (1997). Um dos princípios da OMS é que os 
resíduos produzidos na prestação de cuidados de saúde, em particular nos países em 
desenvolvimento, não sejam em si mesmo uma fonte de risco. Progressivamente estes 
países têm substituído as seringas esterilizáveis por descartáveis, contudo não possuem 
meios de realizar um tratamento eficaz desta quantidade crescente de RH. Esta substituição 
tem mais a ver com uma moda, uma vez que, à data deste artigo, uma seringa esterilizada, 
por criança imunizada e num pais africano, custava 0,177 dólares e uma seringa 
descartável 1,051 dólares, não incluindo o tratamento dos RH.  
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Reutilização de DM descartáveis 
 
Em relação também aos instrumentos laparoscópicos descartáveis, num hospital do Canadá 
DesCôteaux et al. (1995) efectuaram um estudo sobre as complicações cirúrgicas derivadas 
da sua reutilização. Avaliaram todos os procedimentos em que eram utilizados estes 
instrumentos, entre Agosto de 1990 e Janeiro de 1994, medindo a incidência de infecções 
nas feridas operatórias e problemas relacionados com o funcionamento destes 
instrumentos. Não foram detectados problemas de funcionamento e a incidência de 
infecções foi de 1,8%. Pelo estudo, concluiu-se que os instrumentos laparoscópicos 
descartáveis podem ser reutilizados de forma segura, desde que seguindo determinadas 
orientações e devidamente monitorizados.  
 
No estudo anterior foram também avaliados os benefícios económicos da reutilização de 
instrumentos laparoscópicos descartáveis. A reutilização foi realizada de acordo com 
protocolos internos previamente validados. Foram avaliados os custos de reutilização por 
instrumento, a poupança realizada com a reutilização e o número de reutilizações por 
instrumento em termos de custo-eficiência. Os autores concluíram que cada instrumento 
pode ser reutilizado entre 1,7 a 68 vezes, sendo a sua reutilização efectiva em termos 
económicos (seguindo os protocolos previamente estabelecidos) (DesCôteaux et al., 1996).  
 
Também vários trabalhos têm focado a reutilização de catéteres descartáveis (e.g. 
cardíacos, angiográficos), alguns abordam problemas inerentes à sua reutilização, 
nomeadamente reacções febris e complicações fatais. Contudo, mais recentemente 
diversos autores têm defendido que os problemas encontrados estavam relacionados com 
deficiências nos procedimentos de lavagem, desinfecção e esterilização (Daschner e Bauer, 
2000; Browne et al., 1997). 
 
Browne et al. (1997), concluem que a reutilização de catéteres coronários angioplásticos, 
seguindo procedimentos bastante controlados, mostra ser um processo seguro e efectivo, 
tendo resultados semelhantes aos produtos novos e não sendo detectados problemas na 
sua funcionalidade. A análise de custo sugere que a opção pela reutilização, em 
equipamento descartável muito dispendioso, pode induzir benefícios económicos nos 
hospitais dos EUA, sem sacrificar os parâmetros de qualidade. 
 
Além dos DM descartáveis referidos, muitos outros são reutilizados em várias UPCS. Na 
Tabela 3.6 mostram-se alguns exemplos dos DM descartáveis reutilizados de forma 
rotineira no Hospital Universitário de Freiburg (Alemanha). 
 
Tabela 3.6. Exemplos de reutilização de DM descartáveis no Hospital Universitário de Freiburg. 
 

 Seringas e tubos para alimentação entérica   Cânulas para aspiração da medula óssea 
 Equipamento de inalação  Cânulas traqueais 
 Trocarte   Cabo eléctrico para lazer 
 Fórceps, tesouras, espelhos  Tubos resistentes à pressão 
 Catéteres cardíacos e angiográficos  Tesouras endoscópicas 
 Cateteres: de balão; de algaliação;  duplos J  Auxiliar de inserção para os tubos endotraqueais
 Guia de arame e dispositivo de ligação em Y  

Adaptado de: Daschner e Dettenkofer (1997) e Daschner e Bauer (2000). 
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Outros exemplos 
 
Fishbein e Gelb (1993) referem, também, diversos exemplos de redução de resíduos em 
hospitais dos EUA, como descontos na aquisição de bebidas quentes caso sejam utilizadas 
chávenas reutilizáveis (substituindo os copos descartáveis); diminuição da aquisição de 
revistas e jornais médicos, incentivando o empréstimo, e substituição dos toalhetes de papel 
para limpar as mãos por secadores eléctricos. 
 
Existem alguns livros sobre esta temática (e.g. Crampton, 1999; Fishbein e Gelb, 1993), 
vocacionados essencialmente para exemplos práticos de redução de resíduos, organizados 
por tipo de locais (e.g. como em casa, no escritório) ou por fontes produtoras de resíduos 
(e.g. serviços de alimentação). 
 
Uma revisão bastante completa sobre as diversas formas de reduzir os resíduos nos 
hospitais foi realizada por Muhlich (2000), subdividindo o hospital nas seguintes áreas: 
enfermarias, blocos operatórios, consultas externas, laboratórios, armazéns, farmácia, 
departamentos técnicos, edifícios e jardins, serviço de limpeza e lavandaria, serviços de 
alimentação, administração e serviço de aprovisionamento. Na Tabela 3.7 apresentam-se 
as sugestões efectuadas por este autor.  
 
Tabela 3.7. Exemplos para a redução de resíduos nos hospitais por área funcional (Muhlich, 2000). 
 

Área: Enfermarias 
 Humidificadores do ar com filtros têxteis 

reutilizáveis; 
 Taças riniformes em metal para uso múltiplo; 

 Guardanapos de pano reutilizáveis;  Utilizar algumas embalagens como contentores; 
 Recolha de medicamentos não utilizados em 

contentores plásticos, entrega na farmácia e 
retorno aos fornecedores; 

 Utilizar cestos com base de rede para a recolha 
de vidro doméstico para reutilização; 

 Utilizar grades de transporte de bebidas 
reutilizáveis em vez de embalagens de cartão; 

 Não usar termómetros de mercúrio (optar por 
electrónicos ou infravermelhos); 

 Reutilizar por exemplo unidades de treino 
respiratórias e máscaras de oxigénio; 

 Utensílios de higiene oral reutilizáveis e 
semelhantes aos utilizados em casa; 

 Mudar por rotina os pensos e os sistemas ao 
fim de 72 horas; 

 Sacos de urina e de secreções com dispositivos 
de descarga (torneira), mudados quando 
necessário e não por rotina; 

 Separar o vidro branco para reciclagem;  Separar o papel em determinados locais para 
reciclagem, evitar contaminação pelos restantes 
RH. 

Área: Bloco Operatório 
 Optimização de roupa e mudanças de lençóis 

para os doentes;  
 Aventais e vestuário reutilizável; 

 Frascos de aspiração de uso múltiplo;  Recolher os solventes em contentores especiais; 
 Utilizar instrumentos cirúrgicos reutilizáveis em 

vez de descartáveis; 
 Fardas reutilizáveis para o pessoal (e.g. aventais, 

vestuário); 
 Não utilizar protectores de calçado;  Utilizar contentores reutilizáveis para o transporte 

dos instrumentos esterilizados; 
 Separar as pilhas descartáveis e optar por 

recarregáveis; 
 Separar os cartões de embalagem para reciclar. 

Área: Consultas externas 
 Cobrir as marquesas apenas na área em que 

a pele entra em contacto com esta; 
 Reutilizar os reveladores das películas de raio X; 

 Separar o papel em determinados locais para 
reciclagem, evitar contaminação pelos 
restantes RH; 

 Recolher a prata dos fixadores. 

 
 

           76 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

Área: Laboratórios (cont.) 
 Reutilizar os contentores vazios (e.g. para 

diluir os desinfectantes); 
 Gestão e armazenamento central das 

substancias tóxicas; 
 Negociar a retoma dos produtos não utilizados 

pelo fornecedor; 
 Separar em embalagens específicas rotuladas 

para regeneração os solventes e os alcalinos; 
 Neutralizar as águas residuais;  Separar os reagentes concentrados e de 

lavagem; 
 Tornar mais concentradas as substâncias 

tóxicas dos solventes; 
 Desintoxicar os reagentes contendo cianeto; 

 Separar os cartões de embalagem para 
reciclar; 

 Voltar a destilar os solventes. 

Área: Armazéns 
 Utilizar pallets normalizadas  e reutilizáveis;  Sempre que possível comprar embalagens 

grandes e voltar a encher as mais pequenas; 
 Controlar a validade dos artigos pela data ou 

pela prateleira; 
 Reduzir as quantidades em stock 

descentralizando em pequenos fornecimentos; 
 Avaliar os registos de entradas de material no 

hospital; 
 Separar os cartões para reciclar. 

 Separar para reciclar o filme plástico exterior 
às embalagens; 

 

Área: Farmácia 
 Infusões em garrafas de vidro em vez de 

garrafas de plástico; 
 Reutilizar os contentores vazios; 

 Recolher os medicamentos não utilizados e 
devolvê-los ao fornecedor; 

 Realizar os transportes em contentores 
reutilizáveis; 

 Suportes reutilizáveis para os frascos de 
infusão; 

 Colocar em garrafas reutilizáveis os alimentos 
líquidos produzidos no hospital; 

 Separar o cartão para reciclagem;  Separar para reciclar o filme plástico exterior às 
embalagens. 

Área: Departamento técnico 
 Separar o óleo usado para valorização;  Voltar a acondicionar os solventes. 
 Separar as pilhas descartáveis e optar por 

recarregáveis; 
 

Área: Edifícios e jardins 
 Recolher o metal para reutilização nos 

espaços exteriores (e.g. pátios); 
 Recolher o poliestireno para reutilização como 

granulado; 
 Fazer compostagem dos resíduos verdes;  Separar para reciclagem as lâmpadas de néon. 

Área: Serviço de limpeza e lavandaria 
 Sacos de roupa suja em polietileno reciclado;  Embalagens de detergentes grandes reutilizáveis.

Área: Serviço de alimentação 
 Reutilizar as garrafas;  Separar o cartão para reciclagem; 
 Separar o óleo usado alimentar para 

reciclagem; 
 Não utilizar louça e talheres descartáveis. 

 Separar para reciclar o filme plástico exterior 
às embalagens; 

 

Área: Administração 
 Separar o papel para reciclagem;  Utilizar cartuchos reutilizáveis para as 

impressoras e fotocopiadoras. 
Área: Serviço de aprovisionamento 

 Contentores para os resíduos em plástico 
reciclado; 

 Utilizar papel reciclado em vez de papel branco; 

 Englobar na negociação com os fornecedores 
a troca de determinados resíduos; 

 Comprar cartuchos reutilizáveis para as 
impressoras e fotocopiadoras. 

 
Como se pode constatar, actualmente, em muitos países e UPCS, estão a ser englobadas 
as questões ambientais e reexaminadas as vantagens da utilização de DM descartáveis 
versus reutilizáveis. No entanto, as decisões que envolvem a substituição dos descartáveis 
por materiais reutilizáveis, devem ser tomadas caso a caso, tendo em atenção os potenciais 
efeitos na segurança dos profissionais de saúde e nos cuidados de saúde prestados aos 
doentes. 
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Além disso, torna-se bastante complicado para os hospitais efectuarem individualmente as 
suas próprias investigações, pelo que se devem orientar pelos resultados dos trabalhos 
publicados. A dificuldade surge quando a informação é ambígua ou pouco clara na 
adaptação à realidade concreta de cada hospital. Princípios destinados a orientarem os 
hospitais, bem formulados e que reunissem a aprovação da comunidade científica, seriam 
de grande importância e bastante vantajosos (Muhlich, 2000). 
 
 
3.2. RECICLAGEM 
 
A reciclagem é, no conceito de gestão integrada de resíduos, uma componente necessária 
e, se devidamente concebida, pode originar benefícios económicos e sociais significativos, 
poupanças a nível de consumo de recursos ou de espaço em aterros, redução da poluição, 
aumento da eficiência de outros processos, como a compostagem ou a incineração, e a 
possibilidade de permitir aos cidadãos uma participação activa na melhoria da qualidade do 
ambiente (Martinho, 1998). 
 
Entende-se por reciclagem a forma de valorização dos resíduos na qual se recuperam e/ou 
regeneram diferentes matérias constituintes, dando origem a novos produtos (Lobato-Faria 
et al, 1997). É de salientar que para o cidadão “comum” o termo reciclagem é normalmente 
utilizado com o significado de separação selectiva, ou seja, é a separação de alguns 
componentes dos resíduos e a sua deposição em recipientes específicos. Neste trabalho o 
termo reciclagem corresponde a esta definição abrangente.  
 
A reciclagem é uma parte integrante dos programas de gestão de resíduos planeados e 
desenvolvidos por diversas UPCS, embora, na maior parte dos casos, a importância dada a 
esta etapa seja muito reduzida (Pruss et al, 1999; OTA, 1990). No entanto, a reciclagem de 
materiais (e.g. metal, papel, vidro e plástico) pode induzir benefícios económicos para as 
UPCS, através da redução dos custos de tratamento e eliminação dos resíduos, além de 
possíveis mais valias pagas pela retoma de alguns materiais recicláveis. 
 
Outras motivações para as UPCS investirem na reciclagem estão relacionadas com o 
estabelecimento de orientações ou metas nacionais/locais de reciclagem de determinadas 
fileiras e fluxos para os grandes produtores de resíduos ou com comprometimentos 
ambientais dentro da própria UPCS (e.g. Sistemas de Gestão Ambiental), em que a 
reciclagem é considerada um dos primeiros passos (Shapiro, 2000). 
 
Segundo EWG (1998), os programas de reciclagem nos hospitais além de possuírem os 
benefícios referidos, também contribuem para elevar a moral dos trabalhadores e auxiliam o 
estabelecimento de uma relação de confiança com a comunidade envolvente. Os hospitais, 
além de implementarem programas de reciclagem, devem igualmente adquirir produtos 
feitos em material reciclado, estimulando o mercado da reciclagem. Em muitos casos 
podem optar por produtos reciclados não branqueados (e.g. papel higiénico, guardanapos 
de papel, toalhas de papel). 
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No entanto, os esforços de reciclagem das UPCS são, por vezes, inibidos pela falta de 
mercado para a compra de determinados materiais e, também, pela discriminação em 
relação a alguns materiais provenientes destas unidades. Por exemplo, OTA (1990), refere 
que no estado de Nova Iorque as garrafas de vidro de aplicação intravenosa não são 
consideradas resíduos infecciosos, contudo os hospitais afirmam que não conseguem 
comercializá-las para reciclagem por serem percebidas como RH.  
 
O mesmo se verifica em Portugal com o vidro proveniente da prestação de cuidados de 
saúde (e.g. frascos vazios de medicamentos) separado para reciclagem, os poucos 
hospitais que o separam têm dificuldades em conseguir que este seja encaminhado para 
reciclagem. A empresa VidroCiclo, que no nosso país efectua a preparação do casco (vidro 
velho) para as indústrias de reciclagem, não aceita o vidro proveniente da prestação de 
cuidados de saúde por ter a percepção que este vidro poderá estar contaminado 
(VidroCiclo, 2003). 
 
Contudo, na Alemanha, o vidro hospitalar, que em grande parte é vidro branco, é 
considerado de muito boa qualidade, sendo separado e encaminhado para reciclagem. No 
Hospital Universitário de Freiburg, separa-se o vidro por cores (branco, verde e castanho), 
sendo todo encaminhado para reciclagem (e.g. frascos vazios de medicamentos, incluindo 
antibióticos e vacinas, frascos de soro), com excepção do vidro que entrou em contacto com 
citostáticos (Scherrer, 2004).  
 
Estes exemplos salientam a importância dos esforços de educação e de uma melhor 
compreensão dos riscos para a saúde que poderão resultar de determinadas opções de 
gestão dos RH. Além de ser importante avaliar a percepção de risco associada e as 
diferentes atitudes e comportamentos que estas poderão induzir. 
 
Factores que também poderão constituir barreiras ao sucesso da reciclagem, são: a adesão 
dos cidadãos aos sistemas de recolha selectiva; o grau de contaminação dos materiais; as 
dificuldades no seu processamento e preparação para as indústrias de reciclagem; a 
competição com as matérias-primas virgens (devido essencialmente aos elevados custos de 
transporte e processamento dos recicláveis) e a baixa procura de produtos reciclados por 
parte dos consumidores (Martinho e Gonçalves, 2000). 
 
Em termos técnico-económicos, cada fileira ou fluxo de resíduos, devido às características 
específicas dos materiais que abrange, tem o seu circuito próprio de reciclagem o que 
determina exigências específicas em termos de deposição, recolha, transporte, 
processamento, reprocessamento e mercado. Por este motivo, os problemas ou as 
barreiras à reciclagem podem diferir também de material para material (Martinho, 1998). 
 
Qualquer programa de reciclagem a implementar numa instituição, nomeadamente numa 
UPCS, deve seguir algumas etapas fundamentais, de forma a minimizar os problemas e 
induzir aos resultados esperados. Diversos autores têm proposto algumas fases, variando 
estas em número, organização e conteúdo. Um programa de reciclagem tem que ser 
adaptado ao meio em que se insere e à população alvo, mais que propor regras é 
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necessário ter em atenção algumas orientações gerais e, fundamentalmente, uma boa dose 
de sensibilidade e bom senso.  
 
Uma fase fundamental na reciclagem de resíduos, principalmente de RH, está relacionada 
com uma correcta separação na fonte. Em todos os programas de reciclagem deve ser 
dada especial atenção a esta etapa, tanto em termos de organização, como de 
sensibilização dos profissionais de saúde. 
 
Também se deve entrar em consideração com alguns princípios básicos quando se opta por 
separar para reciclagem resíduos nos hospitais, como a separação ocorrer o mais próximo 
possível do local de produção e o facto da qualidade dos resíduos ter mais importância que 
a quantidade. Além disso, deve haver a preocupação de apenas separar para reciclar os 
materiais que efectivamente possam ter esse método de tratamento (Muhlich, 2000). 
 
Shapiro et al. (2000), referem que a maior parte dos hospitais dos EUA separa para reciclar: 
o papel e cartão, as pilhas, a prata dos banhos de revelação do raio X, os tonners e o 
xileno. Embora, por vezes, também seja separado o vidro, os plásticos e as lâmpadas 
fluorescentes. No entanto, a grande produção está relacionada com o papel e cartão e com 
os plásticos.  
 
Em Portugal estão identificadas algumas fileiras e fluxos comuns às UPCS, que poderão ser 
encaminhadas para reciclagem, como: cartão e papel, vidro, pilhas e baterias, metais 
ferrosos e não ferrosos, plástico, resíduos de embalagens, entre outros (Portugal-Ramos et 
al., 1999). Alguns hospitais optam por iniciar a implementação de programas de reciclagem 
em áreas em que os resíduos não são produzidos pelos doentes. 
 
É o que se verifica nos hospitais portugueses onde é efectuada a recolha selectiva de 
resíduos. De acordo com um relatório da Direcção-Geral de Saúde (DGS, 1999), 61 dos 94 
hospitais do SNS procederam, em 1998, à recolha selectiva para reciclagem/reutilização de 
pelo menos um tipo de material, sendo a componente mais recolhida o cartão/papel, 
seguida do vidro.  
 
Nos hospitais, a maior parte dos materiais separados para reciclagem têm origem nas 
embalagens terciárias e secundárias, que são retiradas antes dos produtos chegarem à 
presença do doente. Algumas dificuldades sentidas pelos hospitais para conseguirem 
elevadas taxas de reciclagem estão relacionadas com o facto de muitas embalagens 
individuais (e.g. embalagens estéreis), apenas serem retiradas em áreas de prestação de 
cuidados aos doentes. Em serviços como o Bloco Operatório e as Urgências torna-se 
bastante complicado conseguir que os profissionais separem os resíduos para reciclagem 
(Shapiro et al., 2000). 
 
Nas UPCS existem, ainda, outros resíduos específicos deste sector, que podem ser 
reciclados. Os dissolventes (e.g. tolueno, acetona e certos alcoóis) podem ser redestilados 
e novamente utilizados e o mercúrio dos termómetros, pode ser recolhido e encaminhado 
para reciclagem (a sua incineração é desaconselhável), tal como se verifica com as 
amálgamas metálicas dos consultórios dentários (WHO, 1985). 
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Em relação aos resíduos de risco biológico, a possibilidade de reciclagem, antes de 
tratados, é extremamente limitada, devido à natureza infecciosa e aos perigos associados. 
No entanto, são viáveis as opções de reciclagem destes resíduos após tratamento (e.g. 
autoclavagem), uma vez que passam a ser considerados resíduos equiparados a urbanos.  
 
É o que se verifica com o plástico ou o metal contaminado, depois de se tornar não 
infeccioso, pode ser recolhido para futuro reprocessamento. Existem algumas empresas, 
nomeadamente nos EUA, que realizam a reciclagem de resíduos infecciosos (e.g. 
transformam estes materiais plásticos em contentores de corto-perfurantes), fazendo 
previamente um tratamento de desinfecção (Turnberg, 1996). 
 
Na implementação de programas de reciclagem, a maior parte dos hospitais consideram, 
tanto os custos inerentes à sua gestão como os seus benefícios económicos, sendo ambos 
relativamente fáceis de calcular. No entanto, os programas de reciclagem baseiam-se em 
alterações de comportamentos dos profissionais de saúde, o que apenas se consegue com 
efectivos programas de sensibilização (Shapiro et al., 2000). 
 
Torna-se bastante complicado avaliar o retorno económico de grande parte dos esforços 
para reciclagem, por ser difícil obter um elevado comprometimento por parte dos 
profissionais. Embora este comprometimento, em muitas situações, esteja na base da 
obtenção de recursos para iniciar o programa de reciclagem (e para sensibilizar os 
profissionais), além de ajudar a eliminar os receios apresentados pelos Serviços Hoteleiros 
(Shapiro et al., 2000). 
 
De um ponto de vista puramente económico, a reciclagem é bastante controversa. Os 
defensores afirmam que a reciclagem contribui para a poupança de recursos, especialmente 
naturais e ambientais, para a criação de empregos e para o desenvolvimento económico. 
Os cépticos argumentam que embora alguns recursos sejam poupados, outros são 
desperdiçados no processo de reciclagem, sendo importante analisar em detalhe os seus 
valores nas tomadas de decisão, o que poderá ser feito através de análises de custo-
benefício. Através deste tipo de análise a reciclagem apresenta, quase sempre, benefícios 
mínimos ou mesmo negativos (Tiemstra, 2002). 
 
No entanto, além dos aspectos económicos a reciclagem tem vantagens ambientais e 
sociais, desde que todo o processo seja bem gerido. De um modo geral, a reciclagem 
diminui os quantitativos de resíduos encaminhados para tratamento, reduz o consumo de 
recursos naturais e é a forma mais simples e directa dos cidadãos participarem na 
preservação do ambiente. 
 
 
3.2.1. Alguns estudos e exemplos de reciclagem 
 
A implementação de programas de reciclagem nos hospitais teve início muito antes das 
iniciativas de redução de resíduos, muitas vezes por serem mais imediatos e terem uma boa 
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aceitação, tanto pelos profissionais de saúde, como pela comunidade envolvente. Em 
alguns casos estes programas devem-se, também, a obrigações legais. 
 
Em relação às potencialidades de reciclagem em hospitais, são apresentados dois estudos, 
um sobre a reciclagem de plástico e outro sobre a reciclagem de vidro hospitalar. São, 
também, referidos exemplos de hospitais que implementaram programas de reciclagem e 
focada a utilização de produtos reciclados em meio hospitalar.  
 
Potencialidades de reciclagem em hospitais 
 
Os plásticos representam uma componente significativa dos RH (entre 20 a 25% em 
volume), sendo superior à quantidade presente nos RU. Lee et al. (2002) efectuaram um 
estudo em cinco hospitais gerais e três hospitais veterinários, analisando as potencialidades 
da reciclagem de plástico, tendo em consideração os diversos tipos de plástico e 
respectivas quantidades nos RH, os locais de produção e os custos de tratamento. 
Concluíram o seguinte: 

 A maior quantidade de resíduos plásticos nos hospitais é produzida nos bares e 
cantinas, embora também exista uma grande quantidade de outros tipos de plásticos 
(e.g. embalagens de DM, seringas, sacos de sangue e de soros e sistemas 
intravenosos). Os locais com mais produção são: o Serviço de Aprovisionamento, os 
Laboratórios, o Bloco Operatório e os Serviços de Alimentação; 

 Os Serviços de Alimentação constituem os locais mais simples de implementar a 
separação para reciclagem e com um maior potencial. Isto deve-se ao facto da 
probabilidade de contaminação ser muito baixa e de ser possível reduzir os tipos de 
plástico utilizados; 

 Cerca de 30% dos RH produzidos nos Laboratórios, Bloco Operatório, Urgências e 
ambulâncias são plásticos, embora normalmente não sejam separados para reciclar, 
sendo uma parte resíduos infecciosos. Em particular nas ambulâncias esta 
percentagem sobe até aos 49%; 

 Para incrementar a reciclagem de plásticos nos hospitais tem que se apostar numa 
correcta separação na fonte, especialmente entre plásticos contaminados e não 
contaminados, criar as infra-estruturas necessárias e sensibilizar os gestores e os 
profissionais de saúde. 

 
Num outro estudo relacionado com embalagens de papel e plástico, Francis et al (1997) 
procuraram averiguar no Bloco Operatório a possibilidade de separar para reciclar uma 
parte dos resíduos provenientes da preparação de cirurgias. O papel e plástico produzidos 
nesta fase normalmente não estão contaminados, podendo ser separados directamente 
para reciclagem. Neste estudo concluíram que 7,5% dos resíduos produzidos no Bloco 
Operatório eram resíduos não infecciosos, destes 33% correspondiam a materiais plásticos 
e 66% a materiais à base de papel. Foi colocado um contentor para a separação destes 
materiais e sensibilizados os profissionais de saúde. 
 
O vidro de embalagem é um material preferencial no acondicionamento de muitos 
medicamentos e outros produtos médicos (e.g. frascos de xarope, frascos com 
medicamentos injectáveis). Em França, foi criada pela indústria vidreira, a associação 
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PERFUVERRE, com o objectivo de fornecer informações relativas à reciclagem deste 
material. De acordo com Dheilly (1995), a reciclagem do vidro de embalagem hospitalar não 
apresenta riscos para a saúde, pela própria tecnologia envolvida na sua reciclagem (e.g. 
fusão do casco a temperaturas muito elevadas). Contudo, este tipo de vidro não tem sido 
separado para reciclagem de forma sistemática, embora seja um material de muito boa 
qualidade. 
 
O mesmo autor conclui que cerca de 80% do vidro hospitalar consumido em França é vidro 
destinado a práticas de perfusão. O conteúdo destes frascos não apresenta riscos (e.g. soro 
fisiológico, glicose), é perfeitamente identificável pelos profissionais de saúde, é vidro 
branco e facilmente reciclável, desde que seja separado no local de produção. Os restantes 
20% do vidro hospitalar são bastante diversificados (e.g. ampolas) sendo mais complexa a 
sua reciclagem. Em 1994 foram reciclados pelos hospitais franceses, com o apoio desta 
associação, cerca de 1000 toneladas de vidro hospitalar (Dheilly, 1995). 
 
Programas de reciclagem em hospitais 
 
Muitos hospitais têm desde há alguns anos, programas de reciclagem. Em alguns casos 
estes programas começaram com resíduos de separação mais simples (e.g. cartão, pilhas), 
sendo progressivamente alargados a outros tipos de resíduos (e.g. plástico, vidro). 
 
Um exemplo é dado pelo programa de reciclagem realizado pelo Hospital Beth Israel (Nova 
Iorque - EUA). Inicialmente englobava, apenas, a recolha selectiva de cartão e de papel de 
escritório, posteriormente foi ampliado a jornais, revistas, garrafas de vidro e latas. Foram 
colocados contentores específicos nas secretárias, fotocopiadoras e em outros locais de 
produção, além de serem distribuídos cartazes e panfletos explicando os objectivos e a 
logística do programa. Esta iniciativa rapidamente cobriu os investimentos efectuados, 
gerando lucros, devido ao dinheiro poupado no tratamento dos resíduos desviados para 
reciclagem e nos dividendos ganhos pela venda desses mesmos materiais (Lopez, 1990 
fide OTA, 1990). 
 
Um programa de reciclagem bastante conhecido nos EUA foi o desenvolvido pelo Albany 
Medical Center (Nova York), denominado CURE Waste, servindo posteriormente de 
exemplo a outros hospitais. Em seis anos, este hospital conseguiu reciclar cerca de 46% 
dos resíduos produzidos, separando para reciclagem tudo o que tivesse essa possibilidade. 
Este hospital tem, também, um Centro de Destilação para resíduos químicos tendo 
diminuído a produção anual destes resíduos perigosos de 29 para 6 toneladas (Rounds, 
1998; EWG, 1998). 
 
Outros hospitais nos EUA iniciaram programas de reciclagem. O Hospital Bellin, devido a 
imposições legais, começou a efectuar, em 1990, a reciclagem de papel. Este programa 
permitiu diminuir os custos da gestão de resíduos, estando prevista a sua expansão para 
materiais como o plástico e o vidro. Também o Hospital Universitário Thomas Jefferson, 
pelos mesmos motivos, iniciou a reciclagem de latas de aço da cozinha, das latas de 
bebidas, do cartão, do papel de escrita e do vidro (dos serviços de apoio e de alguns 
departamentos médicos) (ECRI, 1991). 
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No Hospital Universitário de Freiburg (Alemanha), desde os finais dos anos 80 que são 
separados diversos materiais para reciclagem. Todos os materiais que não entraram em 
contacto com os doentes, como vidro, papel e material diverso de embalagem, podem 
facilmente ser reciclados. Mas também reveladores, banhos de fixação e películas de raio X 
dos departamentos de radiologia. Na Tabela 3.8 apresenta-se um resumo dos diferentes 
materiais reciclados, por rotina, neste hospital (Daschner e Dettenkofer, 1997). 
 
Tabela 3.8. Materiais reciclados no Hospital Universitário de Freiburg (Daschner e Dettenkofer, 1997). 
 

 Papel e cartão (e.g. jornais, papel dos serviços administrativos, material de embalagem); 
 Vidro; 
 Plástico (incluindo esferovite); 
 Metal (e.g. alumínio, folha de flandres, prata dos reveladores nos departamentos de raio X); 
 Películas de raio X e fixadores; 
 Químicos (e.g. xilol) e óleos usados; 
 Têxteis; 
 Material biodegradável (e.g. comida fermentável, flores, borras de café, madeira) 

 
 
Utilização de produtos reciclados 
 
Na reciclagem além de ser fundamental separar os vários materiais nos locais de produção 
é também importante adquirir produtos reciclados de forma a promover o mercado da 
reciclagem. Uma iniciativa bastante interessante é apresentada por Vandoren (1996). No 
South Bay Medical Center (California, EUA) sempre que possível optam por produtos 
reciclados, solicitando aos habituais fornecedores para procurarem alternativas aos 
produtos tradicionais.  
 
Neste hospital utilizam, entre outros produtos, guardanapos reciclados (80% pós-consumo), 
contentores para cortantes e perfurantes reciclados (3 a 25% pós-consumo), papel de cópia 
reciclado (75% pós-consumo), embalagens estéreis recicladas, forras recicladas para os 
tabuleiros (100% pós-consumo) dos doentes e oxímetros de pulso reciclados (80% pós-
consumo). As negociações com a indústria têm sido também um meio de conseguir 
substituir alguns produtos, como as efectuadas com a indústria BioNova que passou a 
comercializar papéis para mesa de exames, capas e batas em papel reciclado (Vandoren, 
1996). 
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4. RISCO E PERCEPÇÃO DE RISCO ASSOCIADOS AOS RESÍDUOS 
HOSPITALARES  

 
 
Nos últimos anos, tem sido desenvolvido um esforço significativo para uma gestão 
adequada e segura dos RH, mas na ausência de uma clara compreensão dos riscos de 
transmissão de doenças, associados, muitas vezes, a práticas de gestão de resíduos 
inadequadas (Turnberg, 1996). 
 
Os RH são constituídos por um grupo muito heterogéneo de materiais (e.g. agulhas, fraldas 
descartáveis, comida não contaminada), de diversas proveniências, podendo conter 
agentes patogénicos, em que as práticas incorrectas de gestão, nomeadamente em relação 
à separação na fonte, recolha, armazenamento, transporte e tratamento/deposição final, 
podem conduzir ao aparecimento de ferimentos, infecções e doenças.  
 
Recentemente a preocupação do público direccionou-se para a presença de 
microrganismos nos RH e para o potencial desses microrganismos causarem doenças 
contagiosas na comunidade. Os políticos, incentivados pelos receios (ou pela percepção de 
risco) do público, em relação a doenças como a SIDA, têm aprovado regulamentações com 
o objectivo de acalmar estes receios, mesmo sem uma verdadeira compreensão dos riscos 
de transmissão de doenças infecciosas associados aos resíduos. 
 
De acordo com a OMS (WHO, 2004), devido à falta de documentação adequada sobre esta 
temática, é difícil ter certezas absolutas. No entanto, as evidências sugerem que nos países 
desenvolvidos, mesmo a gestão inadequada dos RH infecciosos tem probabilidades baixas 
de induzir infecções, embora estas, quando ocorrem, possam ter consequências 
relativamente graves. Contudo, o mesmo não se verifica nos países em desenvolvimento, 
particularmente quando os RH são depositados em lixeiras e estão envolvidos catadores 
(e.g. separam os resíduos para vender), sendo muito graves os impactes que esta 
exposição induz na saúde. 
 
Em relação à associação das práticas de gestão dos RH a problemas de saúde na 
comunidade, não existem evidências epidemiológicas (ATSDR, 1990). Os RH que têm sido 
relacionados com a transmissão de doenças infecciosas são os cortantes e perfurantes 
contaminados. No entanto, as descrições da transmissão de agentes infecciosos por 
cortantes e perfurantes contaminados têm sido relatadas na prestação de cuidados de 
saúde, em procedimentos laboratoriais e na produção/deposição destes resíduos, não 
estando normalmente associados a ferimentos fora das UPCS (e.g. resíduos nos 
contentores, em aterros). 
 
Recentemente, foi divulgado um caso na Internet. Na Rússia, uma criança brincava perto de 
contentores de resíduos, próximo de um centro de saúde, e encontrou ampolas 
abandonadas de vacinas para a varíola ficando infectada com o vírus vivo da vacina (WHO, 
2004). Também, na imprensa (e.g. jornais) têm surgido várias notícias de acidentes com 
cortantes e perfurantes dos RH, fundamentalmente em trabalhadores da recolha de 
resíduos e em crianças, ao brincarem nas ruas e jardins. 
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Estudos efectuados durante os anos oitenta (e.g. citados em Rutala e Mayhall, 1992), que 
avaliaram quantitativa e qualitativamente os microrganismos presentes nos RH e nos RU, 
concluíram que os RU continham mais microrganismos patogénicos que afectam o homem 
que os RH. 
 
No entanto, trabalhos mais recentes defendem que devido à heterogeneidade dos RU e dos 
RH é muito difícil prever a carga de microrganismos patogénicos nos dois tipos de resíduos. 
Usualmente, a variedade de espécies patogénicas (bactérias e fungos) nos RH é maior que 
nos RU, sendo, contudo, a sua quantidade bastante maior nos RU. Além disso, existem 
poucos estudos em relação às cargas de vírus nos resíduos, especialmente nos RU (EA, 
2002). 
 
Em 2004, a OMS publicou um relatório intitulado “Review of Health Impacts from 
Microbiological Hazards in Health Care Wastes” (WHO, 2004), onde é referido que a 
comparação entre a concentração de microrganismos dos RH e dos RU, tem sido efectuada 
em diversos estudos, sendo considerada bastante aproximada. Contudo, é assinalada que é 
fundamental a identificação dos microrganismos presentes, tanto nos RH como nos RU, 
uma vez que o número de microrganismos pouco indica relativamente à carga patogénica 
dos resíduos. 
 
No trabalho anteriormente referido da OMS é citado um estudo (Möse et al., 1985 fide 
WHO, 2004) onde foram analisados os tipos de microrganismos presentes nos resíduos. 
Descobriram que os RH têm uma maior variedade de microrganismos comparativamente 
aos RU, apresentando, estes últimos, uma maior concentração de microrganismos de 
origem fecal. 
 
No relatório sobre a Avaliação de Risco Inerente ao Manuseamento e Deposição dos RH, 
efectuado pela Environment Agency do Reino Unido (EA, 2002), é referido que, 
actualmente, os especialistas sugerem que os níveis de risco associados aos RH e aos RU 
são, de uma forma geral, semelhantes, a grande diferença está relacionada com os 
possíveis problemas causados pelos cortantes e perfurantes presentes nos RH. 
 
Em relação à transmissão de doenças como a SIDA ou as hepatites B ou C, Otero (1993), 
argumenta que mais de 95% dos portadores de VIH (vírus da Imunodeficiência Humana) 
não se encontram hospitalizados e alguns utilizam material perfurante (e.g. agulhas) que 
nem sempre depositam nos locais apropriados (e.g. contentores das farmácias). Os 
perfurantes são igualmente utilizados na comunidade por alguns diabéticos e pelos 
toxicodependentes.  
 
Também, nos últimos anos, os cuidados de saúde prestados no domicílio têm aumentado, 
sem que paralelamente se tenha desenvolvido a recolha dos RH produzidos nestas 
situações. Tavares (2004) efectuou recentemente um trabalho de investigação, aplicado ao 
caso português (concelho da Amadora), onde comprova a afirmação anterior.  
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O Health and Safety Executive (HSE) propôs um Critério de Aceitabilidade de Risco, 
baseado na tolerância ao risco, em que este é visto na sua globalidade, incluindo não 
apenas os riscos que induzem dano (individuais e sociais), mas também a percepção de 
risco e as considerações éticas e sociais (EA, 2002). Na Figura 4.1 é apresentado o critério 
referido. 
 

 

Legenda: 
Risco inaceitável – riscos considerados inaceitáveis,
excepto em condições extraordinárias (e.g. tempo de
guerra), apesar dos seus benefícios. As actividades que
causam este tipo de risco devem ser proibidas ou os
riscos devem ser reduzidos, apesar dos custos. 
Risco tolerável – risco que é tolerável em relação aos
benefícios que induz. Contudo, deve ser reduzido
embora de forma praticável, sem aumentar de maneira
desproporcionada os custos. 
Risco largamente aceitável – risco que a maior parte
das pessoas considera insignificante. Normalmente não
são necessárias acções para reduzir este risco. 
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Figura 4.1. Critério de Aceitabilidade de Risco de acordo com HSE (adaptado de EA, 2002). 
 
O risco pode ser considerado a combinação da frequência provável de um evento com a 
provável gravidade das suas consequências. Existem técnicas para avaliar os riscos em 
termos quantitativos e qualitativos. O método de avaliação depende: da natureza do risco, 
do estabelecimento claro de uma via de exposição e da validade dos dados (EA, 2002). 
 
Os cenários são avaliados quantitativamente quando existe claramente uma via de 
exposição (e.g. ferimentos causados por picadas de agulhas), e estão disponíveis dados 
válidos. A avaliação é qualitativa quando são necessárias considerações sobre algumas 
variáveis (e.g. pressupostos em termos de esterilização ou desinfecção), ou não existem 
claras vias de exposição ou, ainda, por falta de informação (EA, 2002). 
 
Os riscos quantificáveis são normalmente expressos como riscos individuais ou de grupo. O 
risco individual é, por exemplo, a frequência de infecção por VIH de um indivíduo englobado 
numa população exposta. O risco de grupo pode ser considerado a frequência de infecção 
por VIH do total de população exposta. De acordo com HSE (HSE, 1999 fide EA, 2002), 
aplicando o Critério de Aceitabilidade de Risco individual (Figura 4.1), tem-se: 

 para os trabalhadores o máximo risco tolerável é 10-3/ano (1 em 1 000 hipóteses por 
ano); 

 para o público o máximo risco tolerável é 10-4/ano (1 em 10 000 hipóteses por ano); 
 o risco largamente aceite é 10-6/ano (1 em 1 000 000 hipóteses por ano). 

 
A percepção de risco pode ser considerada a forma como é percebido o risco, tanto por 
quem está sujeito directamente a esse risco, como pela restante população, tratando-se de 
algo subjectivo e dependente das características de quem avalia (e.g. técnicos versus 
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público em geral; familiaridade ou não com o evento). No entanto, é uma componente 
bastante importante, levando percepções de risco enviesadas a práticas menos correctas 
ou à implementação de regulamentações não necessárias. 
 
 
4.1. RISCO PARA A SAÚDE 
 
Todos os indivíduos expostos aos RH perigosos estão potencialmente em risco, incluindo os 
profissionais que os produzem nos estabelecimentos de saúde e os trabalhadores, que no 
exterior, os manipulam, tal como a generalidade dos indivíduos expostos aos resíduos 
quando existe uma deficiente gestão.  
 
Segundo Pruss et al. (1999), os principais grupos de risco são: 

 médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de saúde e pessoal da manutenção 
hospitalar; 

 doentes em UPCS ou que recebem cuidados de saúde em casa; 
 visitantes das UPCS; 
 trabalhadores dos serviços de suporte das UPCS (e.g. lavandarias, recolha de 

resíduos, transporte) e varredores das ruas; 
 trabalhadores das unidades de tratamento/deposição de resíduos (e.g. aterros, 

instalações de incineração). 
 
Na gestão de RH, cada acção individual pode afectar qualquer indivíduo que posteriormente 
manipule esses resíduos (Reinhardt e Gordon, 1991). Não devendo, também, ser 
negligenciados os perigos associados aos RH produzidos pelos pequenos produtores, nem 
os gerados pelo uso ilícito de drogas (muitas vezes intravenosas). 
 
Além disso, deve ser claramente diferenciado o risco associado ao uso e manipulação do 
material e DM quando da prestação de cuidados de saúde (e.g. bisturis, pipetas, 
compressas com sangue, fraldas), ao associado ao material considerado como resíduo, o 
que engloba todas as etapas da sua gestão. De acordo com Otero (1993), o risco associado 
aos resíduos é muito menor que o inerente à prestação de cuidados de saúde. 
 
O risco associado aos RH está relacionado com o seu grau de perigosidade, inerente a uma 
ou mais das seguintes características (Pruss et al., 1999): 

- presença de agentes infecciosos (resíduos infecciosos); 
- presença de cortantes e perfurantes; 
- existência de químicos perigosos ou medicamentos; 
- presença de características genotóxicas; 
- radioactividade. 

 
Riscos motivados pelos resíduos infecciosos e pelos cortantes e perfurantes 
 
Os agentes infecciosos encontram-se em toda a população, tanto em indivíduos que estão 
na comunidade, como em doentes nos hospitais. As infecções que ocorrem nos hospitais 
podem ser pré-existentes (adquiridas na comunidade) ou adquiridas no hospital 
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(nosocomiais). A maioria das infecções nosocomiais é causada por patogénicos 
oportunistas em hospedeiros com deficiências no sistema imunitário. Estes agentes, que 
normalmente não são patogénicos para os indivíduos saudáveis, tornam-se patogénicos 
perante a alteração do estado fisiológico do hospedeiro (Turnberg, 1996). 
 
Os indivíduos doentes, como normalmente possuem as defesas debilitadas, têm uma maior 
probabilidade de desenvolverem infecção após contaminação. Os indivíduos saudáveis 
possuem geralmente resistência à infecção (grupo onde se inserem os profissionais de 
saúde e os trabalhadores dos resíduos) (Pruss et al., 1999). Uma classificação de 
patogénicos convencionais, condicionais e oportunistas apresenta-se na Tabela 4.1. 
 
Tabela 4.1. Classificação dos germes patogénicos (Parker, 1978 fide Pruss et al., 1999). 
 

Designação Consequências Exemplos 
 
Patogénicos 
convencionais 
 

Causam doença em indivíduos 
saudáveis na ausência de 
imunidade específica. 
 

Staphyococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Salmonella spp., Shigella 
spp., Corynebacterium diphtheriae, 
Mycobacterim tuberculosis, Bordetella 
pertussis, vírus das hepatites A e B, 
vírus da rubéola, rotavírus, vírus da 
imunodeficiência humana. 

 
Patogénicos condicionais 
 

Causam doença (outras doenças 
além das infecções triviais), 
apenas em indivíduos com 
resistência reduzida à infecção 
(inclui bebés recém nascidos) ou 
quando introduzidos directa-
mente no tecido ou em áreas 
estéreis do corpo. 

Streptococcus agalactiae, 
Enterococcus spp. Clostridium tetani, 
Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Serratia marcescens, Acinetobacter 
baumanii, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida spp. 

 
Patogénicos oportunistas 
 

Causam, em geral, doença, mas 
apenas em pacientes com as 
resistências à infecção profun-
damente diminuídas. 

Atypical mycobacteria, Nocardia 
asteroides, Pneumocystis carinii 

 
Segundo Turnberg (1996), as infecções nosocomiais afectam, em média, cerca de 5% dos 
indivíduos hospitalizados. Entende-se por infecção nosocomial uma condição localizada ou 
orgânica resultante de uma reacção adversa devido à presença de um agente infeccioso, ou 
da sua toxina, e que não existia no momento em que o doente deu entrada no hospital 
(Horan e Grace-Emori, 1998).  
 
Este tipo de infecção desenvolve-se durante a permanência no hospital e pode ter duas 
origens: infecção endógena ou contaminação cruzada seguida de infecção cruzada. No 
primeiro caso, o agente causador de infecção estava presente no paciente aquando da 
admissão no hospital, contudo, não havia sinais de infecção, esta surge como resultado da 
alteração das resistências do paciente. No segundo caso, o doente entra em contacto com 
novos agentes de infecção durante a sua permanência no hospital, ficando contaminado e 
desenvolvendo infecção (Pruss et al., 1999).  
 
A relação entre os doentes que desenvolvem infecção nosocomial e os RH parece estar, de 
alguma forma, relacionada com a contaminação cruzada, podendo posteriormente ser 
desenvolvida infecção cruzada. A ligação entre a infecção endógena, desenvolvida pelos 
pacientes, e os RH parece bastante remota, pensa-se que possa apenas existir no caso dos 
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doentes serem profissionais de saúde ou trabalhadores relacionados com os RH (e.g. 
trabalhadores da recolha de resíduos, empregados de limpeza, trabalhadores das 
lavandarias hospitalares). 
 
De acordo com Pruss et al. (1999), a gestão dos RH deve ser entendida como parte 
integrante da higiene hospitalar e do controlo da infecção. Os resíduos devem ser 
considerados como um reservatório de microrganismos patogénicos, susceptíveis de causar 
contaminação e dar origem a infecção. No caso dos resíduos não serem geridos 
adequadamente, estes microrganismos podem ser transmitidos por contacto directo, pelo ar 
ou por diversos vectores. Desta forma, os resíduos infecciosos podem contribuir para a 
ocorrência de infecções nosocomiais, pondo a saúde dos doentes e também dos 
profissionais em risco. 
 
Um reservatório de infecção é, de acordo com a definição de Tortora et al. (1989) fide 
Turnberg (1996), um organismo vivo ou um objecto inanimado que possibilita ao agente 
patogénico as condições adequadas de sobrevivência, multiplicação e oportunidades de 
transmissão. Pode-se referir, de uma forma geral, que os resíduos não devem ser vistos 
como um reservatório de infecção, apesar de existirem excepções. No entanto, os RH 
podem ter um papel de intermediários (como objectos não vivos) na transmissão de agentes 
infecciosos, como de reservatórios para hospedeiros humanos (Turnberg, 1996). 
 
A exposição humana aos resíduos pode induzir riscos de saúde, nomeadamente quando 
está presente uma determinada dose de agente patogénico. A probabilidade de haver 
infecção depende das propriedades do patogénico (como concentração inicialmente 
presente, tempo de latência, resistência e facilidade com que se multiplica no ambiente). 
Estas características variam com o próprio agente e com as condições ambientais, contudo 
há evidências que diversos patogénicos conseguem sobreviver nos resíduos durante dias e 
mesmo meses (WHO, 1991-1993). 
 
De acordo com EA (2002), os agentes patogénicos a considerar na avaliação de risco dos 
RH são os que se apresentam na Tabela 4.2. A sua selecção esteve relacionada com a 
probabilidade de ocorrência na prestação de cuidados de saúde a seres humanos.  
 
Tabela 4.2. Agentes patogénicos considerados na avaliação de risco dos RH (EA, 2002). 
 

Designação do agente 
patogénico 

 
Comentários 

Agentes patogénicos do sangue: 
VIH (vírus da Imunodeficiência 

Humana) 
VHB (vírus da Hepatite B) 
VHC (vírus da Hepatite C) 

 
Seleccionados pela sua natureza emotiva 
Seleccionados devido à sua capacidade de rápida 

recuperação 

Organismos bacteriológicos: 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Salmonella 
Shigella 
Bactérias Gram negativas 

 
Considerando as infecções nos tecidos mais 
frágeis, os riscos de ingestão, etc. 

Organismos do ar: 
Tuberculosis bacillus 

 
Devido à sua crescente prevalência 
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Os determinantes mais importantes da infecção são a natureza e o número de organismos 
contaminantes. Quando apenas um pequeno número de organismos patogénicos está 
presente ou quando só ocorre contacto com um tecido, não se desenvolve necessariamente 
infecção. Contudo, quando é excedido o número crítico, a probabilidade do tecido ficar 
infectado é muito elevada. A dose mínima de infecção pode ser determinada para todos os 
tipos de microrganismos, ou seja, o número mínimo de bactérias, vírus ou fungos, capaz de 
causar os primeiros sinais clínicos de infecção, num indivíduo saudável (Pruss et al., 1999; 
WHO, 2004). 
 
Além disso, após contaminação o desenvolvimento de infecção num tecido depende, acima 
de tudo, da interacção entre o organismo que contamina e o hospedeiro. A resistência local 
do tecido em relação à infecção desempenha um papel importante: a pele e as membranas 
mucosas actuam como barreiras ao contacto com o ambiente. A infecção pode-se 
desenvolver quando estas barreiras apresentam alguma ruptura (ou quando esta ruptura é 
provocada, como através de uma picada ou corte). A resistência local pode também ser 
vencida pela presença prolongada de algo irritante, como um catéter ou uma cânula, a 
probabilidade de ocorrer infecção aumenta diariamente num paciente com um catéter 
intravenoso (Pruss et al., 1999). 
 
Existem quatro vias possíveis de transmissão de doença, ou seja, formas pelas quais os 
agentes infecciosos podem penetrar no organismo causando doenças infecciosas. Essas 
vias são (Reinhardt e Gordon, 1991): 

- a pele, por rupturas (e.g. picadas, cortes, arranhões, feridas por punção); 
- as membranas mucosas, por salpicos para os olhos, nariz ou boca; 
- por inalação; 
- por ingestão. 

 
É de salientar que os microrganismos podem ser transmitidos da fonte para um novo 
hospedeiro por contacto directo ou indirecto. Nas UPCS, o contacto directo não ocorre 
normalmente entre pacientes, mas quando um profissional de saúde infectado toca num 
paciente e lhe transmite um número elevado de microrganismos. Contudo, uma  via também 
bastante frequente de transmissão é o contacto indirecto. Um paciente infectado (ou um 
profissional) toca e contamina um objecto, um instrumento ou uma superfície, 
posteriormente o contacto entre esse item e outro paciente pode contaminar este segundo 
indivíduo, podendo este desenvolver infecção (Pruss et al., 1999). 
 
A transmissão de microrganismos também pode ser efectuada pelo ar ou por vectores. O 
primeiro caso ocorre apenas com microrganismos que são dispersos no ar e caracteriza-se 
por uma dose de infecção mínima. Apenas algumas bactérias e vírus estão presentes no ar 
expirado (e.g. tuberculose), e só são dispersos em número significativo como resultado de 
espirro ou tosse (ATSDR, 1990).  
 
A transmissão por vectores é típica de países em que os insectos, artrópodes ou outros 
parasitas, existem em grandes quantidades. Estes ficam contaminados por contacto com 
excreções ou secreções de pacientes infectados, transmitindo os agentes infecciosos 
mecanicamente para outros pacientes (Pruss et al., 1999). 
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Contudo, as mãos dos profissionais de saúde são os veículos mais frequentes de 
transmissão de infecções. As mãos destes profissionais entram em contacto com os 
doentes na maior parte dos actos de prestação de cuidados de saúde. A transmissão por 
esta via é bastante mais comum que a transmissão pelo ar, por vectores ou mesmo através 
de outras formas, podendo existir contacto directo ou indirecto. 
 
É pouco provável que os agentes infecciosos presentes nos RH consigam ser transmitidos 
ao homem através das membranas mucosas (e.g. olhos, boca), por inalação (e.g. nariz) ou 
por ingestão (e.g. tracto gastrointestinal), desde que seja efectuada uma correcta gestão de 
resíduos e seguidas as necessárias práticas de higiene. A probabilidade de transmissão é 
também baixa pelo contacto com RH infecciosos não cortantes nem perfurantes (Rutala e 
Mayhall, 1992). 
 
Para que a infecção ocorra pelo contacto com resíduos não cortantes nem perfurantes é 
necessário que tenham lugar uma série de eventos em sequência. Os resíduos têm que 
conter patogénicos viáveis para o homem, o indivíduo tem que entrar em contacto directo 
com os resíduos, um ferimento tem que ocorrer para ser criada uma porta de entrada para o 
agente infeccioso (e.g. ferimento físico ou contaminação da membrana mucosa), tem que 
originar uma infecção, podendo o seu resultado ser um estado de doença (Rutala e Mayhall, 
1992; Turnberg, 1996). Esta sequência encontra-se representada na Figura 4.2, devendo 
ser salientado que se trata da sequência necessária mas não suficiente para a ocorrência 
de infecção. 
 
Os RH que têm sido associados à transmissão de infecções são os cortantes e perfurantes 
contaminados, o que não é difícil de compreender, uma vez que são os únicos capazes de 
alterar a integridade da pele (e.g. picadas, cortes) e introduzirem agentes infecciosos no 
organismo (ATSDR, 1990).  
 
Devido ao duplo risco de ferimento e transmissão de doença, são considerados uma classe 
de resíduos bastante perigosa. A principal preocupação prende-se com as infecções 
transmitidas pela introdução subcutânea de agentes como, por exemplo, infecções virais 
transmitidas pelo sangue. As agulhas hipodérmicas constituem uma parte importante da 
categoria dos resíduos cortantes e perfurantes e induzem um risco particular, porque muitas 
vezes estão contaminadas com o sangue dos doentes (Pruss et al., 1999). 
 
Riscos motivados pelos resíduos com substâncias químicas perigosas e medicamentos 
 
Muitas das substâncias químicas e farmacêuticas utilizadas nos estabelecimentos de saúde 
são perigosas (e.g. substâncias corrosivas, inflamáveis, reactivas, explosivas, sensíveis ao 
choque), existindo, normalmente, em pequenas quantidades nos RH. Em situações 
especiais, grandes quantidades podem ser encontradas, como quando são deitadas fora 
substâncias não necessárias ou fora de prazo. Neste grupo, particularmente importantes 
são também os desinfectantes, utilizados em grandes quantidades nas UPCS, sendo muitas 
vezes corrosivos. 
 

 92



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

Estas substâncias podem causar intoxicações, tanto por exposição aguda como crónica, e 
ferimentos, incluindo queimaduras. As intoxicações podem resultar da absorção de 
químicos ou fármacos através da pele ou das membranas mucosas, ou por inalação ou 
ingestão. Ferimentos na pele, nos olhos ou nas membranas mucosas, podem ser causados 
por contacto com químicos inflamáveis, corrosivos ou reactivos (e.g. formaldeido e outras 
substâncias voláteis). Os ferimentos mais comuns são as queimaduras (Pruss et al., 1999). 
 

Sim
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Ocorrência de 
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Sim
Não ocorre 

ferimento ou 
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Não

Dose viável 
(tempo, quantidade) 

Sim

Ocorrência de 
doença 

Sim

Ferimento mas
não infecção 

Não

Não

Não ocorre  
infecção Não

Ocorrência de   
infecção? 

Presença do  
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Figura 4.2. Sequência de eventos necessários para a ocorrência de infecção, relacionados com os 
RH (adaptado de Turnberg, 1996, e de EA, 2002). 
 
Os grupos de risco, devido à exposição a químicos perigosos, são, essencialmente, os 
profissionais que os utilizam e os trabalhadores que manuseiam os resíduos químicos, 
como farmacêuticos, anestesistas, enfermeiros, auxiliares e pessoal da manutenção. As 
exposições crónicas podem ser induzidas pela gestão inadequada dos resíduos, incluindo 
procedimentos incorrectos, bem como utilização de contentores e condições de 
armazenamento deficientes. As exposições agudas resultam, habitualmente, da ocorrência 
de um acidente particular (como derramamentos ou incêndios) (Reinhardt e Gordon, 1991). 
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Riscos motivados pelos resíduos com características genotóxicas 
 
A gravidade dos problemas de saúde causados pela manipulação e deposição de 
substâncias genotóxicas (e.g. que podem afectar o material genético), depende da 
conjugação entre o seu grau de toxicidade e a extensão e duração da exposição. Nas 
UPCS a exposição ocorre fundamentalmente durante a preparação e o tratamento com 
determinados medicamentos ou químicos (Pruss et al., 1999). 
 
As vias de exposição podem ser através de inalação de poeiras ou aerossóis, absorção 
através da pele, ingestão acidental de comida contaminada ou através dos resíduos. Muitas 
vezes os problemas estão associados a práticas incorrectas (e.g. pipetar com a boca, não 
acondicionar correctamente os resíduos). A exposição pode também ocorrer pelo contacto 
com fluidos corporais ou secreções de doentes que realizam quimioterapia (Pruss et al., 
1999). 
 
Muitos medicamentos citotóxicos são extremamente irritantes e têm efeitos locais adversos 
após contacto directo com a pele ou os olhos. Podem também causar náuseas, dores de 
cabeça e dermatites, além de se considerar responsáveis por efeitos mutagénicos e 
cancerígenos (Otero, 1993). 
 
Existem poucos trabalhos em relação aos impactes para a saúde da exposição prolongada 
aos resíduos genotóxicos. Segundo Pruss et al. (1999), em estudos científicos de longa 
duração, ainda não foram comprovados efeitos adversos motivados pelo manuseamento 
destes resíduos. No entanto, existem diversos trabalhos contraditórios, um exemplo é um 
estudo realizado na Finlândia, no qual é referida uma correlação significativa entre a 
incidência de abortos e a exposição ocupacional a medicamentos antineoplasicos, durante 
os primeiros três meses de gravidez. Contudo, estudos similares, realizados em França e 
nos EUA, não confirmam este resultado. 
 
Apesar da falta de evidências, é fundamental um especial cuidado no manuseamento dos 
resíduos com características genotóxicas, devendo a sua gestão ser bastante cuidada de 
forma a não causar consequências negativas tanto para o homem como para o ambiente. 
 
Riscos motivados pelos resíduos radioactivos 
 
Os problemas causados pelos resíduos radioactivos são também determinados pelo tipo e 
extensão da exposição. Estes vão desde dores de cabeça, tonturas e vómitos, até 
consequências mais sérias. Os problemas são motivados pelo facto dos resíduos 
radioactivos serem genotóxicos, ou seja, poderem afectar o material genético, tal como se 
verifica com certos medicamentos (Pruss et al., 1999). 
 
Os riscos para a saúde dos resíduos radioactivos de baixa actividade (praticamente todos 
os resíduos radioactivos utilizados nas UPCS), passam pela contaminação das superfícies 
exteriores dos contentores, por um armazenamento não adequado, em termos de local ou 
de contentorização, ou pelo não cumprimento do tempo de decaimento da radioactividade 
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dos resíduos. Os grupos de risco englobam os profissionais de saúde, os empregados de 
limpeza e os trabalhadores dos resíduos. 
 
Têm sido relatados diversos acidentes resultantes de uma gestão não adequada de 
materiais ou resíduos radioactivos nas UPCS. Um exemplo, bastante analisado e 
documentado, ocorreu no Brasil. Um Instituto de Radioterapia ao mudar de instalações 
deixou um material de radioterapia selado no seu antigo edifício. Um indivíduo, que teve 
acesso a esse edifício, levou esse objecto para casa. Como consequência, 249 pessoas 
ficaram expostas às radiações, tendo falecido diversas e as restantes permanecido com 
vários problemas de saúde (IAEA, 1988 fide Pruss et al., 1999). 
 
 
4.1.1. Risco associado às etapas de gestão de resíduos hospitalares 
 
Nas diferentes etapas de gestão dos resíduos, vários grupos profissionais estão envolvidos, 
embora com um contacto diferenciado com os mesmos. Os principais riscos ocorrem 
quando a gestão não é efectuada da melhor forma, sendo muitas vezes o descuido de 
alguns profissionais (e.g. perfurantes em sacos de plástico) causa de problemas em outros 
trabalhadores (e.g. funcionários que efectuam a recolha dos sacos). Contudo, alguns riscos 
podem ocorrer mesmo quando são tomadas as necessárias precauções para uma correcta 
gestão de resíduos (e.g. risco de picada na deposição da agulha no contentor). 
 
Produção e separação na fonte 
 
Os profissionais de saúde (e.g. médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório) são os 
grandes produtores de RH, transformando os materiais que utilizam em resíduos. O 
principal risco destes profissionais está relacionado com a exposição aos resíduos antes 
destes serem depositados nos respectivos recipientes (Reinhardt e Gordon, 1991). Tanto a 
rápida deposição nos recipientes, como a correcta separação, são etapas fundamentais 
para diminuir os riscos de todos os produtores de resíduos e daqueles que posteriormente 
os manipulam. 
 
Os pacientes são, também, um grupo de risco, durante a produção e separação na fonte 
dos RH. Este grupo está sujeito, sobretudo, ao desenvolvimento de infecções nosocomiais, 
por apresentarem, na maioria dos casos, as resistências à infecção bastante debilitadas. 
Outro grupo de risco é constituído pelos visitantes das UPCS, sempre que a gestão dos 
resíduos não é efectuada de forma correcta. 
 
Os trabalhadores da manutenção das UPCS podem ser considerados, também, um grupo 
de risco, devido às exposições ocupacionais quando realizam a manutenção ou reparação 
de equipamento que foi contaminado por resíduos (e.g. derrames, salpicos). 
 
Durante a produção e separação na fonte dos RH, os riscos para a saúde estão 
relacionados com os problemas associados aos vários tipos de resíduos, como foi referido 
anteriormente, resíduos infecciosos, cortantes e perfurantes, resíduos químicos perigosos, 
resíduos farmacêuticos, resíduos com características genotóxicas e resíduos radioactivos.  
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As classificações adoptadas para os RH muitas vezes são bastante vagas, apresentando 
definições pouco claras, o que permite diversas interpretações na sua transposição para a 
prática (assunto que foi abordado no capítulo 2.1). Este facto leva a que, na maior parte dos 
casos, seja assumido um risco que não tem em consideração os factores de risco. A Figura 
4.3 ilustra esquematicamente este problema. 
 

Resíduos equiparados 
a urbanos 

Resíduos hospitalares 
perigosos 

Ideia de 
segurança

Definições 
detalhadas

R
is

co
 d

es
co

nh
ec

id
o 

Risco conhecido Sem risco 

Sem risco

Risco
desconhecido

 
Figura 4.3. Avaliação de risco nos RH (adaptado de Muhlich, 2000a). 
 
Como se pode visualizar, pela Figura 4.3, os quantitativos de resíduos em que o risco é 
desconhecido são bastante significativos, sendo a decisão em engloba-los nos RU ou nos 
RH perigosos, bastante importante, tanto em termos de riscos para a saúde, como em 
termos económicos. 
 
De acordo com Muhlich (2000a), devem ser adoptadas definições que tenham por base a 
contaminação dos materiais, definindo os agentes patogénicos, em oposição a definições 
em que os resíduos sejam classificados de acordo com o local de produção e/ou com a 
actividade que os origina (como foi referido no capítulo 2.1). Contudo, são ainda 
necessários estudos mais detalhados sobre os factores de risco, permitindo classificações e 
definições dos RH menos subjectivas e mais fundamentadas. 
 
Recentemente foi realizado um estudo pela Environment Agency do Reino Unido sobre a 
Avaliação de Risco Inerente ao Manuseamento e Deposição dos RH (EA, 2002), relatório 
referido anteriormente. Este estudo, que decorreu entre Outubro de 1997 e Outubro de 
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2001, pretende ser uma base para os processos de decisão e para os documentos 
relacionados com a gestão dos RH. 
 
Um outro importante estudo foi efectuado nos EUA, em 1990, pela Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR)1. Sendo pela primeira vez realizada uma 
avaliação do papel que os RH perigosos podem ter nas infecções e doenças humanas. 
 
Como anteriormente referido, os resíduos infecciosos e os cortantes e perfurantes estão 
normalmente associados aos riscos para a saúde induzidos pelos RH. Geralmente 
distinguem-se os não cortantes (e não perfurantes) dos cortantes (e perfurantes), pelo facto 
dos resíduos não cortantes nem perfurantes não criarem habitualmente, no indivíduo, um 
portal de entrada por contacto, sendo assim reduzida a probabilidade de infecção. 
 
Contudo, na Tabela 4.3 apresentam-se exemplos de infecções que podem ter origem na 
exposição a RH, algumas não sendo causadas por resíduos cortantes ou perfurantes. Como 
se pode confirmar, os fluidos corporais são os veículos usuais de transmissão, 
principalmente o sangue.  
 
Tabela 4.3. Exemplos de infecções causadas pela exposição a RH, agentes que as induzem e 
veículos de transmissão (Pruss et al., 1999). 
 

Tipos de infecção Exemplos de organismos  
que induzem a infecção 

Veículos de transmissão 

Infecções gastroentéricas 
 

Enterobacteria, e.g. Salmonella, Shigella 
spp.; Vibrio cholerae; helminths 

Fezes e/ou vómitos 

Infecções respiratórias Mycobacterium tuberculosis; sarampo; 
Streptococcus pneumoniae 

Secreções inaladas; saliva 

Infecção ocular Herpesvirus Secreções dos olhos 
Infecções genitais Neisseria gonorrhoeae; herpesvirus Secreções genitais 
Infecções da pele Streptococcus spp. Pús 
Antraz Bacillus anthracis Secreções da pele 
Meningite Neisseria meningitidis Fluído cerebrospinal 
SIDA VIH Sangue, excreções sexuais 
Febres hemorrágicas Junin, Lassa, Ebola e vírus Marburg Todos os produtos com sangue 

e secreções 
Septicemia Staphylococcus spp. Sangue 
Bacteriemia Coagulase-negativo Staphylococcus spp. 

Staphylococcus aureus; Enterobacter, 
Enterococcus, Klebsiella, e Streptococcus 
spp. 

Sangue 

Candidemia Candida albicans Sangue 
Hepatite A viral Vírus da hepatite A Fezes 
Hepatite B e C virais Vírus das hepatites B e C Sangue e fluidos corporais 

 
 
Em EA (2002), é referida a possibilidade de exposição dos profissionais de saúde através 
das mucosas e da pele, a vírus existentes no sangue. No entanto, a informação relacionada 
com a frequência de exposição é ainda muito limitada. Na literatura existem poucos dados 
disponíveis sobre a relação entre os RH e possíveis infecções, sendo a grande maioria dos 

                                                           
1 O estudo foi mandatado na secção 11009 do Medical Waste Tracting Act, em 1988 (que passou a lei em 1 de 
Novembro de 1988).  
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estudos relativos à transmissão do VIH, do VHB (vírus da Hepatite B) e do VHC (vírus da 
Hepatite C).  
 
No estudo realizado pela ATSDR (1990) é referido que a transmissão da SIDA ou da 
hepatite B, que surge nos estudos científicos, não está relacionada com ferimentos 
motivados pela gestão dos RH, com excepção dos induzidos pelos resíduos cortantes. 
 
Também, no estudo efectuado pela Environment Agency do Reino Unido (EA, 2002) 
chegou-se à conclusão que os médicos, enfermeiros e o restante pessoal de saúde estão 
particularmente expostos aos problemas induzidos pelos resíduos cortantes e perfurantes 
no momento da sua produção e contentorização, sendo menos prováveis os acidentes 
quando é efectuada a manipulação dos sacos e contentores. 
  
Uma estimativa do número de ferimentos devido a resíduos cortantes, nos trabalhadores 
dos serviços de saúde e de outros serviços (e.g. relacionados com os resíduos), dentro e 
fora dos hospitais, foi estimada pela ATSDR (1990), podendo ser observada na Tabela 4.4. 
Muitos dos ferimentos foram causados por recapsular as agulhas hipodérmicas antes de 
serem colocadas nos contentores, por aberturas desnecessárias dos contentores e pela 
utilização de materiais sem serem à prova de perfuração para a deposição dos resíduos 
cortantes e perfurantes. 
 
Tabela 4.4. Estimativa do número anual de ferimentos relacionados com os RH cortantes e 
perfurantes (ATSDR, 1990). 
 

 Trabalhadores não 
hospitalares 

Trabalhadores hospitalares 

Subgrupos nº trab. nº ferimentos nº trab. nº ferimentos 
Médicos cirurgiões 642 100 500 - 1700 - - 
Outros médicos - - 131 000 100 - 400 
Pessoal médico das emergências 1 400 000 12 000 - - 
Dentistas 126 000 100 - 300 - - 
Enfermeiros registados 1 542 300 17 800 - 32 500 841 400 9 800 - 17 900 
Enfermeiros c/ licença de prática 723 000 10 200 - 15 400 201 200 2 800 - 4 300 
Trabalhadores do laboratório - - 250 200 800 - 7 500 
Engenheiros hospitalares 1 - - 198 100 12 200 
Veterinários 63 300 50 - 200 - - 
Assistentes de veterinários 10 000 400 - 1 600 - - 
Assistentes de dentistas 181 000 2 600 - 3 900 - - 
Trabalhadores dos resíduos 200 000 500 - 7 300 - - 
Trab. da lavandaria (e porteiros) - - 281 500 11 700 - 45 300 

1  apenas um ferimento apareceu referido na literatura científica. 

 
A prática de recapsular as agulhas foi um procedimento habitual nas UPCS até meados dos 
anos 80. Actualmente, é uma prática não aconselhável pelo risco de ferimento que induz 
nos profissionais de saúde, embora seja ainda efectuada por muitos profissionais. Segundo 
Jackson et al. (1996), entre 10,6 a 72,2% das agulhas utilizadas eram recapsuladas num 
hospital na Califórnia (EUA), em 1994. Para este autor não recapsular as agulhas utilizadas 
é uma solução simples para um problema complexo (e.g. dificuldade de opção quando o 
contentor específico está longe e é necessário transportar a agulha usada para fora do local 
de tratamento). 
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Diversos estudos têm focado este problema. Roudot-Thoraval et al (1999), estudaram os 
custos e benefícios de um programa de formação (tanto ao nível económico, como em 
número de acidentes) e a substituição de dispositivos de flebotomia, de forma a assegurar 
que o recapsular das agulhas não era realizado. Concluíram que as medidas preventivas 
reduzem os ferimentos por picada de agulha (reduziram em 75% o procedimento de 
recapsular as agulhas e em 50% os ferimentos), embora os custos do programa sejam 
elevados. 
 
Como foi referido anteriormente, um ferimento nem sempre causa infecção e a existência de 
infecção não implica o desenvolvimento de doença. No entanto, o risco de infecção por 
ferimentos através de cortantes contaminados (como agulhas hipodérmicas) é bastante 
elevado nos profissionais de saúde, particularmente nos enfermeiros. A Tabela 4.5 mostra a 
estimativa do risco de infecção pelo VIH ou pelos VHB e VHC, após picada de agulha 
hipodérmica.  
 
Tabela 4.5. Risco de infecção após punção de uma agulha hipodérmica (Pruss et al., 1999). 
 

Infecção Risco de infecção 
VIH 
VHB (vírus da Hepatite B) 
VHC (vírus da Hepatite C)a

0,3% 
3% 

3-5% 
 a. dados do Japão. 

 
Contudo, os níveis de risco podem ser avaliados estimando o número de infecções que, 
durante um período de 20 anos podem ser desenvolvidas através de ferimentos causados 
por picadas de agulhas provenientes dos RH no local de produção. Segundo EA (2002), em 
Inglaterra e País de Gales, o número de infecções registadas no período referido foram: 

 VIH: 1 indivíduo; 
 VHB: 32 indivíduos; 
 VHC: 21 indivíduos.  

 
A presença nas UPCS de bactérias resistentes aos antibióticos e aos desinfectantes 
químicos, podem contribuir também para os problemas gerados pela deficiente gestão dos 
RH. No entanto, culturas concentradas de patogénicos e cortantes e perfurantes 
contaminados (particularmente agulhas hipodérmicas), são provavelmente os itens dos 
resíduos que representam um risco mais acentuado para a saúde. 
 
No entanto, os riscos para saúde inerentes à produção e separação na fonte dos RH não 
estão apenas relacionados com os agentes infecciosos e com os cortantes e perfurantes, 
mas, também, com a exposição a resíduos químicos perigosos, a resíduos farmacêuticos, a 
resíduos com características genotóxicas e a resíduos radioactivos, como referido 
anteriormente. 
 
Recolha, armazenamento e transporte 
 
Nestas etapas da gestão dos RH os principais grupos de risco são os trabalhadores das 
UPCS que não lidam directamente com os doentes, ou seja, dos serviços de suporte (como 
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funcionários da limpeza e da lavandaria), trabalhadores que manuseiam os resíduos (e.g. 
quem recolhe os resíduos, quem os transporta) e o público em geral. 
 
Os funcionários da limpeza são normalmente os que manipulam os sacos e os contentores 
de RH, recolhendo-os do local onde são utilizados e transportando-os para as zonas de 
armazenamento dos serviços e posteriormente para o armazenamento central ou 
tratamento. Em algumas situações, a recolha de resíduos nos serviços é realizada pelos 
AAM.  
 
O principal risco para os trabalhadores que efectuam a recolha e o transporte são os 
resíduos depositados indevidamente, em recipientes não adequados (e.g. cortantes e 
perfurantes colocados em sacos ou em caixas de cartão), ou ultrapassando os dois terços 
da capacidade dos recipientes (e.g. sacos demasiadamente cheios que impeçam o seu 
correcto encerramento).  
 
Os trabalhadores que efectuam o transporte dos resíduos dos locais de produção até ao 
seu destino (muitas vezes fora das UPCS), estão também sujeitos a riscos quando os 
resíduos estão mal acondicionados. Podem estar expostos a agentes infecciosos ou a 
químicos, por derrames, ou a picadas de agulhas, quando estas não estão correctamente 
acondicionadas e perfuram o recipiente onde foram depositadas. As luvas de latex 
protegem os trabalhadores em relação aos resíduos húmidos, contudo, não existem luvas 
que protejam das picadas de agulhas (Reinhardt e Gordon, 1991).  
 
A estimativa do número de ferimentos induzidos pelos RH cortantes e perfurantes, em 
trabalhadores hospitalares e não hospitalares, foi anteriormente apresentada na Tabela 4.4. 
O número de ferimentos é bastante elevado, tanto nos trabalhadores dos resíduos, como 
nos funcionários das lavandarias, apenas sendo excedido, em termos proporcionais, pelos 
ferimentos registados nos enfermeiros. 
 
Alguns casos isolados de acidentes, e subsequente infecção, causados pelos RH, 
aparecem referidos na literatura. Um exemplo, salientado por Pruss et al. (1999), é o caso 
de um empregado de limpeza de um hospital dos EUA que após uma picada de agulha 
desenvolveu bacteriemia estafilocócica e endocardite.  
 
Também, Cimino (1975) efectuou um estudo baseado na análise dos boletins de saúde dos 
trabalhadores dos resíduos do Departamento Sanitário da Cidade de Nova York, entre 1968 
e 1969. Este autor concluiu que os ferimentos por picadas de agulhas eram causados pela 
presença de agulhas não contentorizadas nos resíduos recolhidos dos hospitais, dos 
consultórios médicos e dentários, e por agulhas provenientes de toxicodependentes. Todos 
os trabalhadores que referiram ter tido lesões por picadas de agulhas foram submetidos a 
profilaxia com gamaglobulina, não sendo detectado qualquer caso de hepatite. 
 
Em 1990, num estudo realizado por Tumberg e Frost (1990), foram observados 940 
operadores de RU para avaliar a exposição ocupacional aos materiais potencialmente 
contaminados desses resíduos. Foram recebidas 438 respostas (47%). Foi estimada a 
prevalência da exposição a resíduos contaminados com sangue e a ferimentos com agulhas 
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hipodérmicas, 32% dos que responderam indicaram que já tinham tido contacto directo com 
resíduos com sangue nas suas roupas ou sapatos, 13% referiram que a sua pele já tinha 
entrado em contacto com sangue (dos resíduos), e 5% que os seus olhos e face tinham já 
estado expostas a sangue.  
 
Ferimentos ocupacionais por picadas de agulhas foram referidos por 21% dos que 
responderam, em que 10% (240 dos trabalhadores da recolha de resíduos) referiram ter tido 
uma picada de agulha no ano anterior ao estudo. As picadas por agulhas foram referidas, 
tanto pelos trabalhadores da recolha dos resíduos, como pelos operadores das estações de 
transferência e dos aterros sanitários. Apesar dos ferimentos referidos, nenhum foi 
relacionado com a transmissão de doenças infecciosas (Tumberg e Frost, 1990). 
 
No estudo efectuado pela Environmental Agency do Reino Unido (EA, 2002), foram 
englobados os riscos associados às picadas de agulhas, à exposição das mucosas e da 
pele, e à exposição bacteriana, tanto no manuseamento de sacos e contentores, como nos 
locais de armazenamento e transferência de resíduos. Concluiu-se que o maior risco 
encontra-se associado às picadas de agulhas, embora este risco no manuseamento dos 
sacos e contentores, seja bastante inferior ao existente na produção e deposição destes 
resíduos. 
 
Além disso, é também referido que pelo facto das actividades de manuseamento de 
resíduos nos locais de armazenamento e transferência, serem mais intensivas e menos 
cuidadas, os trabalhadores que realizam estas funções estão bastante expostos aos riscos 
relacionados com os resíduos cortantes e perfurantes (especialmente às picadas de 
agulhas) (EA, 2002). 
 
Segundo Pruss et al. (1999), as maiores taxas de lesões ocupacionais dos trabalhadores 
que estão expostos aos RH encontram-se, especialmente, nos funcionários da limpeza e 
nos trabalhadores dos resíduos, a proporção anual nos EUA é de 180 por 1000 indivíduos, 
enquanto que nos enfermeiros e no pessoal auxiliar é de 10-20 por 1000 trabalhadores. 
Contudo, no primeiro grupo profissional, a maioria das lesões estão relacionadas com maus 
jeitos e torções devido a esforços excessivos, embora uma percentagem significativa esteja 
relacionada com cortes e punções por resíduos cortantes. 
 
O risco de infecções por vírus, como a SIDA ou as hepatites B ou C, através de ferimentos 
por cortantes contaminados (como agulhas hipodérmicas), pode ser significativo em 
trabalhadores hospitalares que não estão em contacto com doentes e em operadores da 
gestão de resíduos fora das UPCS, tal como também se verifica em indivíduos que varrem 
os locais de deposição dos resíduos. Contudo, estes riscos não se encontram 
suficientemente documentados (Pruss et al. 1999). 
 
Como os ferimentos que envolvem RH ocorrem, em alguns casos, muito mais tarde (e.g. 
algumas horas ou dias depois), pensa-se que devido à natureza frágil do VIH quando 
removido de um indivíduo infectado, a probabilidade de ocorrer transmissão, na prática, seja 
bastante baixa (Turnberg, 1996).  
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Também, muitas situações de ferimentos ou de intoxicações nas UPCS resultam de 
manuseamentos impróprios de substâncias perigosas (e.g. resíduos químicos perigosos, 
resíduos com características genotóxicas). Trabalhadores em risco são, entre outros, 
auxiliares e pessoal da manutenção, devido a doenças respiratórias ou dérmicas motivadas 
pela exposição através de vapores, aerossóis e líquidos (Pruss et al., 1999). 
 
Tratamento, valorização e deposição 
 
Os operadores dos equipamentos de tratamento dos RH (e.g. estações de incineração, 
estações de autoclavagem) são também um grupo de risco, sobretudo devido à 
manipulação dos resíduos que não foram acondicionados de forma apropriada.  
 
Os riscos bacterianos, associados à manipulação, tratamento e deposição final dos RH, são 
muito semelhantes aos associados aos RU. Os riscos induzidos pelas bactérias são menos 
significativos que os relacionados com a exposição a vírus, sendo a sua frequência, e 
respectivas consequências, extremamente reduzidas (EA, 2002). 
 
Weber et al. (1999) fide WHO (2004), referem problemas de saúde induzidos por 
microrganismos nos trabalhadores de uma estação de tratamento de RH, nos EUA. Neste 
artigo é descrita a investigação realizada nesta estação de tratamento em que três 
trabalhadores contraíram tuberculose, tendo outros 10 sido também infectados, embora sem 
manifestação da doença. No estudo foram detectadas algumas deficiências na unidade de 
tratamento, nomeadamente em relação ao equipamento respiratório de protecção individual, 
à falta de informação dos trabalhadores, às condições de trabalho e ao equipamento de 
controlo da qualidade do ar interior. 
 
Um outro trabalho, efectuado por Leese et al., (1999) fide WHO (2004), procurou averiguar 
se os operadores dos equipamentos de tratamento de RH estavam expostos, com 
frequência, a salpicos de sangue. Os autores concluíram que a exposição a salpicos de 
sangue era uma realidade e que representava um risco real para os trabalhadores. 
 
Os riscos inerentes à saúde estão também associados com problemas ambientais, devido a 
uma gestão incorrecta dos resíduos. É o caso da potencial poluição das águas subterrâneas 
ou superficiais, devido a uma deficiente gestão dos aterros sanitários em exploração ou 
encerrados. Se esta água for utilizada para consumo sem um tratamento adequado, os 
consumidores são um grupo de risco (WHO, 1991-93). 
 
O mesmo se verifica quando os resíduos são incinerados sem os devidos cuidados de 
controlo das emissões atmosféricas. Neste caso, as emissões podem conter quantidades 
elevadas de substâncias perigosas (e.g. ácido clorídrico, furanos e dioxinas) que põem em 
risco a população em geral e, em particular, os habitantes da proximidade (WHO, 1991-93). 
 
Este facto é confirmado pelos resultados do estudo efectuado a nível europeu. Em 1997 os 
incineradores hospitalares eram responsáveis pela emissão de 14% do total de dioxinas 
produzidas na Europa, contudo, em Portugal essa percentagem aumentava para 35%, ou 
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seja, no nosso país os incineradores hospitalares produziam 35% do total de dioxinas 
emitidas (EDI, 1997). 
 
Além disso, os processos de tratamento nos incineradores de RH e nos incineradores de 
RU (incineradores que tratam uma pequena quantidade de RH) são muito semelhantes (e.g. 
equipamento semelhante, mesma redução de massa e volume) (EA, 2002). As principais 
diferenças entre estes dois incineradores estão relacionadas com as zonas de recepção dos 
resíduos. Nos incineradores de RH, o seu manuseamento, o treino dos trabalhadores, o 
equipamento de protecção individual, bem como outras medidas, tudo é específico para os 
RH. Nos incineradores de RU, em que os RH representam uma pequena porção dos 
resíduos tratados, a implementação de medidas semelhantes em muitos casos não é 
efectuada (EA, 2002). 
 
Numa recente revisão da literatura, efectuada por Saffron et al. (2003), sobre o impacte na 
saúde humana das práticas de gestão de resíduos2, os autores concluíram que não existem 
evidências que confirmem qualquer relação causal entre a incineração, o aterro sanitário e a 
compostagem, e problemas induzidos na saúde. Na Tabela 4.6 podem ser visualizados os 
resultados do artigo citado. 
 
Tabela 4.6. Efeitos na saúde humana da gestão de RU (Saffron et al., 2003). 
 

Julgamento Gestão de 
resíduos 

Via de exposição Perigo Resultado 
na saúde 

Insuficiente* Aterro Residir na proximidade 
Exposição ocupacional 

Sem perigo – compostos 
orgânicos, metais pesados, etc. 

Nenhuns 

Insuficiente Incineração Residir na proximidade 
Exposição ocupacional 

Sem perigo – metais pesados, 
compostos orgânicos, como as 
dioxinas, etc. 

Nenhuns 

Insuficiente Compostagem Residir na proximidade 
Exposição ocupacional 

Sem perigo – bioaerossóis 
patogénicos 

Nenhuns 

Provável** Compostagem Trabalhar na estação 
Exposição ocupacional 

Bioaerossóis com bactérias 
e/ou esporos de fungos 

Sintomas 
respiratórios 

*   Significa que a evidência sugere simplesmente uma associação causal. Não podem ser feitos julgamentos. 
** Significa que possivelmente existe uma relação causal, embora a evidência não seja suficientemente forte para se ter 

certeza. 

 
Muitos tratamentos alternativos à incineração (e.g. autoclavagem), embora não tendo os 
problemas das emissões atmosféricas da incineração, emitem aerossóis. Segundo EA 
(2002), as evidências não confirmam nem anulam a existência de relações causais entre 
estas emissões e os efeitos na saúde. 
 
Prevenção e reciclagem 
 
Este assunto foi abordado em detalhe no capítulo 3, sendo também referidos os riscos para 
a saúde inerentes às várias opções, pelo que serão apenas focados alguns aspectos de 
âmbito genérico. 
 

                                                           
2 Grande parte dos RH são considerados equiparados a urbanos e tratados como tal, além disso os RH, após um 
pré-tratamento, são colocados em aterros de resíduos não perigosos e, como foi referido, por vezes os RH são 
incinerados conjuntamente com os RU. 
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A redução de RH pode ser realizada a vários níveis, nomeadamente pela redução da 
utilização de DM e outros materiais descartáveis, e pela redução dos desinfectantes e dos 
procedimentos de desinfecção, sem contudo se incrementar o surgimento de infecções 
nosocomiais.  
 
Tem sido largamente aceite que esforços consertados devem ser realizados de forma a 
implementar e promover medidas efectivas de higiene nos hospitais, não devendo ser 
efectuados rituais cuja eficiência não se encontre provada. Vários estudos têm referido que, 
em condições normais, os microrganismos do chão e paredes não induzem infecções 
nosocomiais. A desinfecção da cama do doente no hospital e das superfícies, apenas é 
necessária quando o quarto foi utilizado por um paciente infectado (Daschner e Dettenkofer, 
1997). 
 
Além disso, estudos relacionados com o controlo da infecção não indicam uma redução 
constante e consistente da infecção nosocomial quando os produtos descartáveis 
substituem os reutilizáveis. Como referido anteriormente, outros factores parecem ter uma 
importância mais significativa, como a correcta lavagem das mãos, a utilização de itens 
descartáveis estéreis, entre outros (e.g. fechar os drenos urinários, precauções com os 
catéteres intravenosos) (OTA, 1990). 
 
Do ponto de vista ecológico e económico, alguns descartáveis são considerados não 
necessários, uma vez que não são indispensáveis para o controlo da infecção e podem ser 
substituídos por itens reutilizáveis, neste caso podem ser incluídos, os protectores de 
calçado em PVC, as traqueias de ventilação (feitas 100% em PVC), as máscaras de 
oxigénio, os fórceps, as tesouras, as braçadeiras de medir a tensão arterial, entre outros 
(Daschner e Dettenkofer, 1997). 
 
Em relação aos protectores em PVC para cobrir o calçado, utilizados para entrar nas 
Unidades de Cuidados Intensivos, no Bloco Operatório ou na Unidade de Transplantados, 
na opinião de Daschner (1991), não são necessários porque os microrganismos transmitem-
se não através dos sapatos mas sim das mãos. Os indivíduos ao calçarem esta protecção 
contaminam as mãos, não as lavando de seguida. Desta forma, a utilização destes 
protectores, além de aumentarem a produção de resíduos não são uma barreira eficiente na 
transmissão de infecções. O autor sugere que é preferível existir um outro par de sapatos 
para trocar. 
 
Um outro exemplo refere-se à utilização de pratos irrecuperáveis (pratos de uso único) para 
a alimentação dos doentes. No Hospital Universitário de Freiburg compravam-se 4500 kg de 
pratos descartáveis, por ano. Contudo, esse número foi grandemente reduzido, uma vez 
que não foi provado que a utilização destes pratos diminuía a incidência de infecções 
nosocomiais, passando a utilizar-se pratos reutilizáveis, mesmo em doentes infectados, 
sendo estes lavados em máquinas de lavar louça (Daschner, 1991). 
 
Em relação às lavandarias dos hospitais, temperaturas demasiado elevadas (acima dos 
95ºC) e desinfectantes tóxicos (e.g. hipoclorito de sódio) são, muitas vezes, utilizados para 
desinfectar a roupa hospitalar (e.g. lençóis, toalhas). Segundo McDonald e Pugliese (1996), 
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fide Daschner e Dettenkofer (1997), a probabilidade desta roupa causar infecções 
nosocomiais é aproximadamente zero. Experiências realizadas nos países do Norte da 
Europa mostram que uma lavagem ecológica optimizada (e.g. 70ºC por 10 min.) facilmente 
cumpre os requisitos exigidos, mantendo elevados padrões de higiene (Daschner e 
Dettenkofer, 1997). 
 
Também, a utilização de batas num hospital está mais relacionada com a “higiene 
psicológica” que com o controlo da infecção, uma vez que muito pouco é conhecido sobre o 
papel de protecção das batas na prevenção das infecções cruzadas (Daschner, 1991). 
 
Diversos estudos demonstram que a preferência por batas ou por outros revestimentos 
descartáveis, em oposição a reutilizáveis, não constitui uma barreira eficaz na transmissão 
de infecções. Inclusive, tem mesmo sido questionada a importância das batas e de outras 
vestimentas de algodão, de protecções de calçado e de máscaras faciais, como protectores 
ou como transmissores potenciais de infecção. A redução na produção de resíduos através 
da substituição de vestuário e equipamento descartáveis é considerável, dependendo, 
contudo, do artigo e do tipo de cuidados médicos para que é requerido (OTA, 1990). 
 
Em Junho de 1990, foi realizado no Albany Medical Center (EUA) um encontro para discutir 
a relação entre a reutilização e a reciclagem e as infecções nosocomiais. Concluiu-se, na 
perspectiva da transmissão de doenças infecto-contagiosas, que apenas alguns itens (e.g. 
agulhas) não seriam candidatos a reciclagem (OTA, 1990; Rutala e Mayhall, 1992). 
 
Desta forma, não existem, em geral, riscos de infecção associados à reciclagem de RH, 
excluindo, as agulhas e os plásticos, associados a culturas microbianas, as seringas 
contaminadas com sangue e os estojos de infusão (Daschner e Dettenkofer, 1997).  
 
 
4.1.2. Redução do risco para a saúde 
 
Na redução dos riscos para a saúde a primeira opção passa por eliminar a causa do perigo 
(Figura 4.4). Quando tal não é possível, deve-se procurar reduzir essa causa, através da 
alteração dos produtos (e.g. substituição de produtos químicos perigosos por menos 
perigosos) ou da forma como uma determinada actividade é realizada. Em último lugar, 
deve-se optar por minimizar o risco e pela utilização de equipamento de protecção individual 
(EA, 2002). 
 
Os riscos para a saúde induzidos pelos RH podem ser reduzidos através de medidas 
específicas. Na Tabela 4.7 apresentam-se alguns exemplos dessas medidas e a sua 
associação à hierarquia de segurança referida na Figura 4.4. 
 
Embora as medidas mais importantes e efectivas estejam relacionadas com a eliminação do 
risco (e.g. efectiva separação na fonte), ou com a sua substituição por um menor risco (e.g. 
aposta no treino e conhecimento dos trabalhadores), na prática nem sempre são 
exequíveis, especialmente com a rapidez necessária. Desta forma, é necessário optar 
também por outras medidas, tal como o uso de equipamento de protecção individual e o 
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estabelecimento de um programa de saúde ocupacional efectivo, que inclua imunização, 
tratamento profilático pós-exposição e vigilância médica.  
 

 
Figura 4.4. Hierarquia de segurança (EA, 2002). 

 
 
Tabela 4.7. Medidas de redução do risco em relação à gestão dos RH e a hierarquia de segurança 
(adaptado de EA, 2002). 
 

Hierarquia de segurança Acção 
 
 
 

Eliminar o risco 

Deixar de realizar uma actividade específica 
e.g. não utilizar cortantes e perfurantes num determinado procedimento; 
e.g. manusear de forma mecânica os resíduos em vez de 
manualmente. 

 

Separar correctamente os resíduos 
e.g. grande parte dos riscos por perfuração de agulhas, no 
manuseamento e recolha de resíduos, estão relacionados com a 
deposição destes resíduos em recipientes errados. 

Substituir por um risco menor 

 

Treino e conhecimento 
e.g. os trabalhadores dos resíduos que têm conhecimento dos riscos 
associados ao seu manuseamento e deposição, são mais receptivos 
em adoptar as necessárias medidas de precaução de forma a 
minimizarem a exposição. 

 Realizar auditorias 
e.g. a sua realização permite identificar e rectificar situações de perigo, 
prevenindo possíveis acidentes e também permite identificar 
procedimentos e práticas de operação deficientes. 

Minimizar o risco 

 
 

Relato de acidentes e de incidentes, investigação e medidas 
correctivas 
Sistemas robustos facilitam as acções correctivas após um incidente, 
de forma a assegurar que as potenciais consequências sejam 
minimizadas (e.g. após um ferimento por picada de agulha devem ser 
consideradas as medidas de profilaxia).  

Utilizar EPI* Equipamento de protecção individual adequado e efectivo 
Como luvas, protectores das pernas e outros EPI, que criam uma 
barreira física em relação aos potenciais riscos dos RH (e.g. picada de 
agulhas, exposição das mucosas e da pele, exposição bacteriana). 

Substituir por um 
risco menor 

Minimizar o risco 

Utilizar equipamento de 
protecção individual 
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Eliminar o risco 

* Equipamento de protecção individual 
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O treino em relação à saúde e segurança deve assegurar que os trabalhadores conheçam e 
compreendam o risco potencial associado aos RH, o valor da imunização relativamente a 
determinadas doenças, como a hepatite B e o tétano, e a importância da utilização do 
equipamento de protecção individual (Pruss et al., 1999).  
 
Contudo, a forma mais efectiva de gerir os RH é, em primeiro lugar, não os produzir. Assim, 
como tem sido referido, é fundamental que os programas de gestão de resíduos incluam 
uma forte componente de redução, o que vai induzir a redução dos impactes na saúde, uma 
vez que menos resíduos perigosos são armazenados, transportados ou enviados para 
processos de tratamento, minimizando os riscos, por exemplo, de acidente e exposição. 
 
Os riscos para a saúde associados aos RH variam, assim, com as etapas de gestão e com 
o tipo de procedimento. Na Tabela 4.8 apresentam-se algumas desses etapas, as medidas 
que podem ser adoptadas para a minimização dos riscos e a redução efectiva desses 
riscos. 
 
Cada etapa está também relacionada com diferentes grupos de risco. Os profissionais de 
saúde estão sobretudo em risco na identificação e separação dos resíduos. A sua recolha, 
transporte e armazenamento põe especialmente em risco os trabalhadores da limpeza e 
manutenção e os trabalhadores dos resíduos. Os operadores das instalações de tratamento 
podem estar em risco durante o tratamento e deposição dos resíduos.  
 
Os doentes, são também considerados um grupo de risco, uma vez que existe a 
possibilidade de estarem expostos a problemas induzidos pela deficiente gestão dos RH 
(e.g. infecções nosocomiais), tal como se pode verificar com os visitantes das UPCS. Os 
riscos referidos podem ser prevenidos através de duas medidas básicas: pelo afastamento 
da fonte de infecção e pela interrupção de qualquer via de transmissão.  
 
Os responsáveis pela gestão dos RH devem assegurar que todos os riscos estão 
identificados e que foram tomadas as medidas de protecção adequadas. Segundo Hirst et al 
(1999), todos os trabalhadores que produzem ou manipulam os resíduos devem estar 
cientes que são pessoalmente responsáveis pelo cumprimento de todos os procedimentos 
estipulados (e.g. deposição dos resíduos nos recipientes correctos), podendo o 
incumprimento destes procedimentos causar problemas em outros trabalhadores. 
 
Como foi referido, o risco associado aos RH depende do tipo de trabalho realizado e apenas 
com base nesse factor se deve seleccionar o equipamento de protecção mais adequado. 
Este pode englobar: batas, aventais, botas de borracha ou botas com biqueira de aço, luvas 
(adaptadas ao tipo de trabalho), máscaras faciais, entre outros equipamentos (Pruss et al., 
1999). 
 
Em Portugal, estas medidas devem, também, estar articuladas com a Comissão de Controlo 
da Infecção (CCI) cujas atribuições foram definidas no Despacho da Direcção-Geral da 
Saúde, publicado no Diário da República nº 246, de 23 de Outubro de 1996. 
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Tabela 4.8. Procedimentos para a minimização e redução efectiva dos riscos nas etapas de gestão 
dos RH (adaptado de Reinhardt e Gordon, 1991; Muhlich, 2000a). 
 

Procedimentos para a minimização  
dos riscos 

Efectiva redução dos riscos 

Classificação dos resíduos 
 Classificação dos resíduos para identificação 
dos que necessitam de uma gestão especial 
(e.g. resíduos infecciosos); 

 Definição clara das classes de resíduos (evitar 
definições subjectivas). 

 Melhorar a separação dos resíduos e evitar 
dúvidas e consequentemente erros. 

Separação dos resíduos 
 Separar os resíduos que necessitam de um 
manuseamento especial (e.g. infecciosos, 
radioactivos); 

 Não misturar resíduos com diferentes 
classificações (e.g. não colocar resíduos não 
urbanos nos equiparados a urbanos); 

 Utilizar contentores diferenciados e apropriados 
para os diferentes tipos de resíduos (e.g. 
contentores à prova de perfuração para os 
cortantes e perfurantes); 

 Colocar os resíduos directamente nos 
recipientes respectivos (não realizar a 
separação posterior). 

 Reduzir os erros devido à deficiente triagem 
(e.g. agulhas em sacos); 

 Minimizar o manuseamento dos resíduos e as 
possibilidades de exposição; 

 Efectuar uma contentorização apropriada de 
forma a que os resíduos sejam facilmente 
reconhecíveis (e.g. resíduos perigosos em 
contentores próprios). 

Recolha e transporte dos resíduos no interior da UPCS 
 Precaução no levantamento e movimentação 
dos contentores de resíduos. Utilizar as técnicas 
correctas para elevar objectos pesados; 

 Utilizar carros apropriados para recolher e 
transportar os diferentes tipos de recipientes de 
resíduos; 

 Utilizar carros que sejam fáceis de carregar e 
descarregar, transportar, travar e limpar; 

 Fechar e selar (caso seja apropriado) todos os 
recipientes de resíduos antes de os transportar; 

 Utilizar equipamento de protecção individual 
apropriado (como luvas, máscara, óculos, 
avental) no manuseamento de resíduos 
perigosos. 

 Reduzir a probabilidade de lesões (e.g. nas 
costas); 

 Reduzir a possibilidade dos contentores de 
resíduos caírem do carro e, assim, reduzir a 
incidência de exposições e lesões; 

 Reduzir a incidência de acidentes e 
derramamento de líquidos; 

 Proteger contra a exposição. 

Armazenamento dos resíduos 
 Utilizar áreas de armazenamento apropriadas e 
específicas para os resíduos a armazenar; 

 Manter registos actualizados que identifiquem 
cada contentor, o seu conteúdo, data em foi 
armazenado e, no caso dos resíduos 
radioactivos, o tempo requerido para o 
decréscimo da radioactividade; 

 Limitar o acesso ao pessoal autorizado; 
 Manter as áreas limpas e sem parasitas; 
 Colocar sinalização apropriada. 

 Minimizar acidentes, derramamentos de líquidos 
e exposições; 

 Minimizar a possibilidade da utilização 
inadvertida dos resíduos e a contaminação de 
materiais; 

 Assegurar o correcto movimento dos resíduos 
para o exterior do armazenamento, de forma a 
reduzir a exposição a resíduos ou contentores 
deteriorados. Reduzir a possibilidade de 
exposição à radioactividade. 

 Minimizar a exposição de pessoas não 
autorizadas; 

 Prevenir a transmissão de agentes infecciosos 
através de vectores; 

 Possuir identificação fácil e rápida para facilitar o 
trabalho de uma equipa de emergência. 

Tratamento e deposição dos resíduos 
 As operações de tratamento e deposição de 
resíduos apenas devem ser realizadas por 
pessoal devidamente treinado; 

 Utilizar o equipamento de protecção individual 
apropriado. 

 Minimizar os riscos de exposição das pessoas 
que manuseiam os resíduos ou o equipamento. 
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Além disso, é fundamental que os trabalhadores relatem todos os incidentes e acidentes 
relacionados com os resíduos, para que sejam tomadas medidas de minimização dos riscos 
e para uma melhor compreensão do problema. Segundo Muhlich (2000a), muitas vezes os 
acidentes não são relatados, especialmente os mais pequenos, por desconhecimento por 
parte dos trabalhadores dos procedimentos a seguir, devido à complexidade e demora do 
processo, por dificuldades em termos de linguagem (e.g. trabalhadores emigrantes) e por 
medo de perderem o emprego. 
 
Uma forma de resolver este problema passa pela simplificação do registo dos acidentes e 
pela formação dos trabalhadores. Também, no interesse da saúde e segurança do 
trabalhador, o relatório de exposição ou de acidente não deve ser punitivo, de forma a 
encorajar a rapidez e a exactidão na descrição do mesmo (Reinhardt e Gordon, 1991). A 
redução do risco derivado do contacto directo e da exposição, nomeadamente aos agentes 
infecciosos, deve passar igualmente pelo emprego apropriado de práticas de higiene. 
 
A higiene pessoal básica é importante na redução do risco devido ao manuseamento dos 
RH. Isto é particularmente relevante para os trabalhadores da gestão de resíduos. É 
recomendável um banho diário e a lavagem das mãos antes de comer, durante o dia de 
trabalho e antes do regresso a casa. Também é importante a utilização de técnicas 
apropriadas de limpeza e protecção das feridas dos trabalhadores e o fornecimento diário 
de luvas limpas e batas (Turnberg, 1996).  
 
No entanto, não apenas para os trabalhadores relacionados com a gestão dos resíduos, 
mas para todos os que têm contacto com os resíduos (e.g. profissionais de saúde), sabe-se 
que as mãos são o veículo mais comum de transmissão de infecções, nomeadamente das 
infecções nosocomiais. A higiene das mãos, que inclui lavagem e desinfecção, é uma 
medida fundamental de prevenção primária (Pruss et al., 1999). 
 
Além disso, a existência de um programa de resposta à exposição ou ao acidente tem uma 
importância fulcral. Todos os trabalhadores que manuseiam RH devem estar treinados para 
a possibilidade de exposições ou acidente com os resíduos (Reinhardt e Gordon, 1991). 
 
Segundo Pruss et al.(1999), o programa de resposta à exposição ou ao ferimento deve 
incluir os seguintes passos: 

 medidas imediatas de primeiros socorros, como limpeza da ferida ou da pele e 
irrigação dos olhos com água limpa; 

 relato imediato do incidente à pessoa responsável; 
 retenção, se possível, do item envolvido no acidente, detalhes da sua origem para 

identificação de possível infecção; 
 atenção médica adicional no caso de acidente, com a maior rapidez possível; 
 vigilância médica; 
 testes ao sangue ou outros testes, se indicado; 
 registo do incidente; 
 investigação do incidente, identificação e implementação de acções de remediação, 

de forma a prevenir incidentes similares no futuro. 
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No caso de um ferimento por picada de uma agulha, deve-se retirar um pouco de sangue e 
a ferida deve ser lavada abundantemente com água corrente. Depois, devem ser seguidos 
todos os passos de resposta a um acidente, referidos anteriormente (Pruss et al., 1999). 
 
 
4.2. PERCEPÇÃO DE RISCO 
 
O risco é também um problema social. A sua dimensão social está relacionada com as 
decisões sobre, por exemplo, a implementação de tecnologias ou a localização de infra-
estruturas de tratamento de resíduos e com a identificação e gestão dos riscos a elas 
associados (Lima, 1995).  
 
O risco pode igualmente ser visto como um problema social, pelo facto de muitas vezes 
acentuar as desigualdades sociais, sendo na maior parte das situações os mais pobres e os 
que têm menos capacidade de intervenção social, que estão mais expostos aos riscos (e.g. 
trabalhadores dos resíduos, funcionários da limpeza). 
 
Na perspectiva das ciências sociais, a percepção de risco envolve crenças pessoais, 
atitudes, julgamentos e sentimentos, tal como valores e tendências sociais e culturais, 
adoptadas pelos indivíduos em relação aos riscos e aos seus benefícios (Pidgeon et al, 
1992). 
 
É possível afirmar que o homem inventou o conceito de risco para o ajudar a compreender e 
a lidar com os perigos e as incertezas da vida. O risco é um ajuizar da exposição potencial 
ao perigo, sob uma série de circunstâncias, que podem ser definidas ou especificadas em 
vários níveis de pormenor (Flynn e Slovic, 2000).  
 
Os problemas em relação à percepção de risco começam na definição de risco. Pode-se 
definir risco como a probabilidade da ocorrência de um determinado desastre (Pollatsek e 
Tversky, 1970 fide Palma-Oliveira, 1996). Mas também pode ser definido como o produto da 
sua probabilidade de ocorrência pelo valor esperado das suas consequências (Borges, 1989 
fide Palma-Oliveira, 1996). Contudo, risco pode ter muitos outros significados, como é 
apresentado na Tabela 4.9. 
 
Tabela 4.9. Algumas definições formais de risco (adaptado de Vlek e Keren, 1991 fide Pidgeon et al, 
1992). 

Algumas definições formais de risco 
1. Probabilidade de ocorrerem consequências indesejáveis. 
2. Gravidade (máxima) de possíveis consequências indesejáveis. 
3. Soma ponderada dos componentes dos atributos de possíveis consequências indesejáveis. 
4. Probabilidade vezes gravidade das consequências indesejáveis (“perda esperada”). 
5. Probabilidade da soma ponderada de todas as possíveis consequências indesejáveis 
(média da “perda esperada”). 
6. Função ajustada aos pontos de um gráfico relacionado com a extensão provável das 
consequências indesejáveis. 
7. Semivariância das  médias das possíveis consequências indesejáveis. 
8. Variância de todas as consequências possíveis sobre as consequências médias esperadas. 
9. Combinação ponderada de vários parâmetros com distribuição probabilística de todas as 
consequências possíveis. 
10. Ponderação das possíveis consequências indesejáveis (“perdas”) relativamente à 
comparação com as possíveis consequências desejáveis (“ganhos”). 
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Mais recentemente, o Comité sobre a Caracterização do Risco do National Research 
Council (EUA) propôs uma definição mais formal. Desta forma, risco é um conceito utilizado 
para dar sentido a coisas, forças ou circunstâncias, que suscitam perigo para as pessoas ou 
coisas a que as pessoas atribuem valor. As descrições do risco são tipicamente formuladas 
em termos de possibilidade de prejuízo ou perda resultante de um acontecimento acidental 
e incluem, normalmente: a identificação do que está 'em risco' e pode ser prejudicado ou 
perdido (e.g. a saúde dos seres humanos, a qualidade de vida), o acontecimento que é 
susceptível de provocar esta perda, e a avaliação da probabilidade de ele ocorrer (NRC, 
1996 fide Flynn e Slovic, 2000). 
 
Embora os riscos possam ser reais, não existe um risco "real" e "objectivo" (Palma-Oliveira, 
1996; Flynn e Slovic, 2000). Todas as estimativas de risco envolvem elementos subjectivos 
já que não são passíveis de reprodutibilidade e de imunidade a considerações de valor 
(Palma-Oliveira e Correia, 1997). 
 
A subjectividade está presente em todas as fases da avaliação do risco, desde a 
estruturação inicial do problema até à decisão de quais as considerações finais, ou que 
consequências devem ser incluídas na análise, na identificação e estimativa das 
exposições, como, por exemplo, através da escolha das relações entre a dose e a resposta. 
Exemplos podem ser dados pela avaliação probabilística do risco do engenheiro nuclear ou 
pela estimativa quantitativa do toxicólogo acerca do risco carcinogénico de um químico, 
ambos se baseiam em modelos teóricos, cujas estruturas assentam em pressupostos e 
cujas contribuições dependem de juízos, muitos dos quais repletos de influências 
subjectivas (Flynn e Slovic, 2000). 
 
Além disso, o procurar saber até que ponto a percepção da sociedade sobre um problema 
corresponde, de algum modo, à realidade desse problema, é uma questão concerteza 
irresolúvel. Esta questão é tanto mais importante quanto a percepção das coisas se torna, 
muitas vezes, realidade por força da acção que, por si só, é desencadeada na sociedade 
(Palma-Oliveira e Santos, 1999a).  
 
Nos últimos anos, a sensibilidade da sociedade ao risco alterou-se radicalmente e essa 
mudança tem vindo a acentuar-se após alguns acidentes tecnológicos importantes. 
Particularmente, quando a sociedade procura introduzir tecnologias consideradas como 
envolvendo um certo risco, um fenómeno típico é o surgimento de diversas leituras da 
situação e de diferentes percepções e avaliações do risco (Palma-Oliveira e Santos, 1999a). 
 
Diversos estudos, em particular um estudo europeu (Levy-Leboyer et al., 1995 fide Palma-
Oliveira e Santos, 1999b) e estudos multiculturais com países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos (e.g. Dunlap e Mertig, 1995), revelam que a percepção de risco ambiental 
é elevada e unimodal (Palma-Oliveira e Santos, 1999b). Contudo, quando as amostras são 
compostas por técnicos e pela população em geral obtêm-se, muitas vezes, distribuições 
bimodais. O que significa que a maior parte das respostas ou se situam no extremo negativo 
ou no extremo positivo (como é mais frequente nos técnicos) (Palma-Oliveira, 1996). 
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O carácter bimodal está relacionado com o facto dos indivíduos mostrarem dificuldades em 
perceberem os mecanismos de distribuição dos chamados riscos de baixa probabilidade 
que são, muitas vezes, subestimados ou sobrestimados (Slovic et al., 1982). Além disso, a 
percepção de risco é multidimensional, um risco em particular tem significados diferentes 
para indivíduos diferentes (depende, por exemplo, do seu sistema de valores) e significa 
coisas diferentes de acordo com o contexto em que está inserido (Pidgeon et al, 1992). 
 
Uma estratégia para o estudo da percepção de risco baseia-se no desenvolvimento da 
taxonomia dos riscos (ou perigos), podendo ser utilizada na compreensão e previsão das 
respostas a esses mesmos riscos. Um esquema taxonómico pode explicar, por exemplo, a 
aversão extrema das pessoas a alguns perigos, a sua indiferença perante outros e as 
discrepâncias entre estas reacções e a opinião dos especialistas. A esta abordagem 
denomina-se paradigma psicométrico (Slovic et al., 1987). 
 
Este paradigma, através da utilização de escalas psicométricas e de análises multivariadas, 
procura construir representações quantitativas ou “mapas cognitivos” de percepções e 
atitudes de risco. Os trabalhos mais influentes realizados neste contexto foram 
desenvolvidos pelo Decision Research Group em Oregon (EUA) (e.g. Fischhoff et al., 1978) 
(Pidgeon et al, 1992). Contudo, o ímpeto original foi dado pelos esforços pioneiros de Starr 
(1969) no desenvolvimento de um método para avaliar os benefícios dos riscos 
tecnológicos, procurando responder à questão “Quanto seguro é suficientemente seguro?” 
 
Com os seus trabalhos, Starr concluiu que o público tem um grau de aceitação dos riscos 
inerentes às actividades com carácter voluntário (e.g. esquiar) cerca de 1000 vezes superior 
aos riscos percebidos como involuntários (e.g. conservantes na comida), tendo ambos o 
mesmo grau de benefício. Estudos posteriores acrescentaram a esta constatação outras 
características (percebidas) que influenciam o risco percebido, o benefício percebido e a 
aceitabilidade do risco, como a familiaridade, o controlo, o potencial catastrófico, a equidade 
e o nível de conhecimento (Fischhoff et al., 1978; Slovic et al., 1980). 
 
Atributos negativos relacionados com o risco e que influenciam a sua percepção e 
aceitação, podem ser considerados os seguintes (Slovic, 1987; Piedgon et al., 1992): 

 Exposição involuntária ao risco; 
 Falta de controlo pessoal em relação aos resultados; 
 Incerteza sobre as probabilidades ou consequências à exposição; 
 Falta de experiência pessoal em relação ao risco (“medo do desconhecido”); 
 Dificuldade de imaginar a exposição ao risco; 
 Efeitos da exposição retardados no tempo; 
 Efeitos genéticos provocados pela exposição (ameaças às gerações futuras); 
 Acidentes pouco frequentes mas catastróficos; 
 Benefícios não muito visíveis; 
 Acidentes provocados por falhas humanas e não por causas naturais. 

 
Um importante conceito, que deriva das pesquisas psicométricas, é que a gravidade e a 
importância dos impactes de um acontecimento indesejável são determinados, em parte, 
por sinais ou prognósticos. A informação dos “potenciais sinais” de um evento e os seus 
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potenciais impactes sociais parece estar sistematicamente relacionada com as 
características do risco e com a sua percepção (Slovic, 1987). 
 
Um acidente que provoca várias mortes pode induzir uma fraca agitação social (com 
excepção das famílias das vítimas e dos amigos), caso ocorra como parte de um sistema 
familiar e bem percebido (e.g. choque entre automóveis). No entanto, um pequeno acidente 
num sistema não familiar (ou percebido como pouco conhecido), tal como num reactor 
nuclear ou num laboratório que realiza experiências com o ácido desoxirribonucleico 
(DNA), pode ter grandes consequências sociais, caso seja percebido como um prenúncio 
da futura possibilidade de acidentes catastróficos (Slovic, 1987). 
 
Além disso, os factores que determinam a percepção do risco nas populações são 
diferentes dos que fundamentam a avaliação do risco por parte dos técnicos. No entanto, 
em investigações realizadas, chegou-se à conclusão que tanto os leigos como os 
especialistas coincidem na caracterização do risco de uma dada actividade (desde o jogging 
até à produção de energia nuclear). Essa semelhança manifesta-se em características 
como o grau em que uma actividade é conhecida ou ameaçadora detém potencialidades 
catastróficas e tem ou não potenciais efeitos imediatos (Slovic et al., 1982; 1985 fide Palma-
Oliveira e Santos, 1999a). 
 
Em relação aos especialistas, a sua linguagem depende da quantificação, que por sua vez 
valoriza a probabilidade e as consequências consideradas, assim como as medidas do 
risco. As limitações para a quantificação de uma vasta gama de variáveis essenciais à 
compreensão das características do risco, produz, na melhor das hipóteses, um poder 
exploratório parcial e uma incerteza substancial. Contudo, os técnicos procuram utilizar a 
informação quantificada sobre o risco para informar o público e ganhar o apoio deste para 
políticas ou programas controversos (Flynn e Slovic, 2000). 
 
Os que não são especialistas têm os seus próprios modelos, pressupostos e técnicas 
subjectivas (avaliações de risco intuitivas), que reflectem uma vasta e complexa concepção 
de risco que, muitas vezes, não está tão dependente da quantificação e da classificação, 
como a dos técnicos. As concepções leigas do risco incluem considerações qualitativas, 
como o temor, o potencial catastrófico, o carácter controlável dos acontecimentos, a 
equidade, a incerteza, o risco para as gerações futuras, a confiança na gestão, entre outros 
factos. Embora carregadas de valores, estas considerações qualitativas reflectem questões 
legítimas com grande significado social e político e devem ser tomadas em consideração 
nas decisões da política de risco (Flynn e Slovic, 2000). 
 
Desta forma, quando os especialistas são inquiridos para avaliarem o risco de uma 
tecnologia ou actividade, tendem a responder com números que se aproximam dos valores 
da taxa de mortalidade, estimada ou real, de um dado período, para essa tecnologia. 
Quando se pergunta aos leigos qual a taxa de mortalidade de uma dada tecnologia e para 
um determinado ano, a resposta é muito semelhante à dada pelos técnicos. Contudo, 
quando se pede a esses indivíduos para estimarem o risco dessa tecnologia as respostas 
diferem marcadamente das dos especialistas (Slovic, 1979; 1980 fide Palma-Oliveira, 1996). 
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As estimativas de risco dos técnicos tendem, assim, a ter por base dados quantitativos (e.g. 
número de mortes), enquanto que a da população baseia-se noutros factores, 
essencialmente qualitativos (e.g. incerteza, carácter controlável dos acontecimentos). No 
entanto, não se devem considerar os factores de avaliação das populações como 
irracionais.  
 
Lima (1995) dá o exemplo da reacção do público à construção de infra-estruturas com 
características perigosas (e.g. aterros para resíduos perigosos). Normalmente os leigos 
estão de acordo com a necessidade da construção deste tipo de equipamentos mas não os 
querem junto da sua comunidade, é o conhecido fenómeno social “NIMBY” (Not in my 
backyard), que reflecte a oposição da população à localização de infra-estruturas. 
 
Ao colocar a questão deste modo, parece evidente uma falta de solidariedade social, que os 
técnicos e decisores interpretam, muitas vezes, como justificação para desqualificar a 
posição do público. A isto acresce o facto dos técnicos não compreenderem porque é que 
as pessoas se preocupam tanto com riscos que são avaliados por eles como muito 
improváveis, quando assumem voluntariamente outros riscos muito mais elevados e certos 
(e.g. fumar, conduzir sob o efeito do álcool). Na maior parte dos casos os técnicos não 
conseguem perceber esta reacção e definem a posição do público como pouco informada, 
meramente emocional, irracional, manipulada por forças exteriores, ou em casos mais 
extremos, como sinal de uma paranóia de massas (Lima, 1995). 
 
Esta reacção está relacionada com o facto das decisões inerentes, por exemplo, à 
localização não serem problemas exclusivamente técnicos, mas integrarem vários outros 
aspectos. Decisões públicas de localização são portanto bastante mais complexas do que a 
visão técnica é capaz de revelar. Esta problemática não pode ser encarada e resolvida de 
forma meramente objectiva e científica, mas tem de encontrar forma de integrar valores, 
interesses e riscos, elementos essenciais do processo (Vasconcelos e Martinho, 1998). 
 
Além disso e de acordo com Slovic (1987), as concepções básicas de risco dos leigos são 
muito mais ricas que as dos especialistas e reflectem preocupações legítimas que 
tipicamente são omitidas nas análises de risco dos especialistas. Como resultado, os 
esforços inerentes à comunicação e à gestão de risco estão destinados a falhar, a não ser 
que sejam estruturados como um processo duplo, em que cada um dos grupos 
intervenientes, especialistas e público, dê um contributo válido, devendo cada lado respeitar 
as opiniões e o conhecimento do outro.  
 
Actualmente, existem estudos que permitem considerar que se vive num momento onde a 
percepção de risco é bastante elevada. Ou seja, chamados a avaliar o risco de uma dada 
actividade ou mesmo a vivência na sociedade moderna, os indivíduos tendem a considerar 
esse risco como elevado. Covelo e Mumpower (1980) fide Palma-Oliveira e Santos (1999a), 
concluem, por exemplo, que 4/5 da população americana considera que está sujeita a um 
risco muito maior do que estava há 20 anos atrás.  
 
Diversas investigações parecem solidificar a ideia de que existe uma cultura caracterizada 
por uma elevada percepção de risco, que se estende pelos diversos níveis culturais e 
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económicos. De notar que uma alta percepção de risco implica um stress acrescido por 
parte das populações (Palma-Oliveira, 1992). 
 
Também, em Portugal é de esperar que a percepção de risco da população portuguesa seja 
elevada, devido, não só à nova cultura de risco das sociedades modernas, como às 
tendências dos últimos anos que apontam para a acentuação de factores de risco 
percebido, como a falta de controlo e o potencial ameaçador, que diversas vezes surge 
veiculado pelos meios de comunicação social (Palma-Oliveira e Santos, 1999a). 
 
Numa investigação sobre atitudes e comportamentos face ao ambiente, realizada em cinco 
países (Portugal, França, Itália, Inglaterra e Alemanha) e financiada pela UE, chegou-se à 
conclusão que os portugueses possuem uma percepção de risco significativamente superior 
às amostras dos outros países, embora todos estivessem acima do ponto médio da escala. 
De sublinhar que todos os indivíduos entrevistados eram licenciados, não existindo 
distinções entre níveis culturais, e em relação ao tipo de educação e actividade profissional 
(mais ou menos técnica), também não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas (Marques et al, 1995 fide Palma-Oliveira, 1996). 
 
Algumas investigações parecem demonstrar que uma determinada infra-estrutura (ou 
actividade), considerada como perigosa, apenas é relativamente aceite pelos técnicos que 
estão directamente envolvidos com esse tipo específico de infra-estrutura e não pelos 
restantes técnicos (Palma-Oliveira, 1996). Estes resultados apontam para a especificidade 
da aceitação e indicam que o efeito "NIMBY" também está presente nos técnicos. 
 
Desta forma, nem a hipótese que considera a falta de informação como o ponto crucial no 
que respeita a avaliação do risco, nem a hipótese do efeito "NIMBY", conseguem explicar os 
resultados encontrados nos diversos estudos, tornando consistente a possibilidade que nas 
sociedades modernas se verifique uma sobrestimação do risco.  
 
Segundo esta perspectiva, a acentuação da percepção de risco das populações que vivem 
perto das instalações (e.g. lixeiras) deverá ser compreendida dentro de uma tendência 
global. Contrariamente ao defendido por alguns técnicos (e governo), a reacção negativa da 
população não é irracional. Em vez disso, a resistência local a certas tecnologias ou 
actividades pode, também, ser descrita como um dilema social invertido (conceito sugerido 
por Garcia-Marques e Palma-Oliveira) (Palma-Oliveira e Santos, 1999b). Entendendo-se por 
dilema social o conflito entre os interesses pessoais e os interesses colectivos (Dawes, 
1980) 
 
Certos desastre ambientais cumulativos (e.g. rarefacção da camada de ozono), podem ser 
considerados como tendo origem em dilemas sociais. Estas situações caracterizam-se pelo 
facto da racionalidade individual se opor à racionalidade colectiva. Ou seja, o indivíduo, em 
determinados momentos, tem duas possibilidades de comportamento, por exemplo, usar ou 
não um aerossol com CFC, em que uma é mais racional do ponto de vista individual, na 
medida em que os benefícios estão concentrados no indivíduo e os malefícios estão 
espalhados por todos, e outra é mais racional do ponto de vista colectivo. No entanto, se 
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todos escolherem a alternativa mais racional individualmente todos perderão a médio prazo 
(Palma-Oliveira, 1996). 
 
Nesta perspectiva, para um indivíduo que viva próximo de um local provável para a 
instalação de uma infra-estrutura é sempre mais racional ser contra a construção do que a 
favor, porque as consequências negativas estão concentradas num local e as positivas 
estão diluídas pela região ou país. Assim, é possível prever que os efeitos do dilema social 
invertido estão directamente relacionados com a identidade social e com a proximidade ao 
local (Palma-Oliveira e Correia, 1997). 
 
Contudo, se se trata, por exemplo, da localização de um hospital, embora, também, 
apresente riscos, como a existência de caldeiras para aquecimento, de vários tipos de 
resíduos (e.g. perigosos, radioactivos) e de reagentes químicos, é considerada pelos 
indivíduos como aceitável, sendo as vantagens percepcionadas superiores às 
desvantagens, o que leva a que os indivíduos apoiam a sua localização próximo da zona 
onde habitam. 
 
A psicologia social produziu, igualmente, uma linha de pesquisa que salienta o carácter 
irrealista da percepção de alguns riscos por parte das populações a eles expostas. Nestes 
casos trata-se de riscos minimizados e banalizados, face aos quais os indivíduos 
desenvolvem uma percepção de invulnerabilidade. Este fenómeno é evidente no caso de 
riscos naturais (e.g. tremores de terra) ou de riscos associados a consumos (e.g. álcool, 
tabaco), mas também se verifica com os riscos tecnológicos (e.g. levantamento de uma 
população contra a construção de um aterro quando convive pacificamente com uma lixeira) 
(Lima, 1995). 
 
Estas situações acontecem quando os indivíduos têm consciência da exposição ao risco 
(situação de ameaça prolongada e incontrolável), estão familiarizados com ela e 
desenvolvem uma série de enviesamentos cognitivos que conduzem à percepção da 
invulnerabilidade pessoal face ao risco ou mesmo à banalização das situações de ameaça. 
Normalmente é mais difícil de convencer estas pessoas a optarem por comportamentos de 
prevenção e segurança, tornando-se, por isso, mais expostas ao risco (Lima, 1995). 
 
  
4.2.1. Percepção de risco associada à gestão de resíduos 
 
Na revisão bibliográfica efectuada não foram encontrados estudos sobre a percepção do 
risco relacionada com as várias etapas de gestão dos RH. Apenas foram encontrados 
alguns trabalhos sobre resíduos nucleares, resíduos perigosos e RU, focando 
essencialmente a percepção de risco inerente à localização das infra-estruturas de 
tratamento.  
 
Em termos históricos, os primeiros resíduos a serem englobados nestes estudos foram os 
resíduos nucleares. Em Hohenemser et al. (1983), os resíduos nucleares aparecem 
referenciados entre 93 possíveis riscos tecnológicos. Vários estudos foram também 
realizados focando a percepção de risco inerente à selecção do primeiro depósito para 
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resíduos nucleares dos EUA, que ocorreu em 1987 no Nevada (na Yucca Mountain). São 
exemplos, os estudos efectuados por Kunreuther et al. (1990), por Slovic et al. (1991) e por 
North (1999). 
 
Kunreuther et al. (1990) estudaram a oposição pública dos residentes do Nevada ao 
projecto, comparando dois modelos de escolha individual: um modelo de custo-benefício e 
um modelo de percepção de risco. Concluíram que a aceitação da infra-estrutura dependia 
de vários factores de risco subjectivos. Os indivíduos necessitavam, primeiramente, de 
confiar nas entidades responsáveis, sendo fundamental a garantia da segurança das 
instalações, antes de qualquer negociação em termos de compensações (e.g. financeiras). 
 
North (1999), em relação à mesma situação, argumenta que a resolução dos problemas de 
contestação da localização de depósitos de resíduos nucleares não se resolve através dos 
avanços no conhecimento dos engenheiros e dos físicos, ou através do desenvolvimento de 
modelos de avaliação de risco. Como os resíduos nucleares provocam medo e grandes 
preocupações no público, é necessário compreender a natureza desses receios, de forma a 
conseguir transmitir que a gestão dos resíduos nucleares pode ser efectuada de uma forma 
segura. 
 
A percepção de risco relacionada com a radiação foi estudada por Slovic (1996). Na Tabela 
4.10 apresentam-se algumas conclusões deste estudo, relativamente ao risco percebido 
pelos técnicos e pelos leigos inerente a várias fontes de radiação. Os resultados confirmam, 
uma vez mais, as divergências entre os especialistas e o público e a importância das duas 
perspectivas. 
 
Tabela 4.10. Resumo da percepção de risco e da aceitação do risco de diversas fontes de exposição 
a radiações (Slovic, 1996). 

 Risco percebido 
 Especialistas Público 
Energia nuclear / resíduos 
nucleares 

Risco moderado 
Aceitável 

Risco extremo 
Inaceitável 

Raio X Risco baixo/moderado 
Aceitável 

Risco muito baixo 
Aceitável 

Radão Risco moderado 
Necessita atenção 

Risco muito baixo 
Apatia 

Armas nucleares Risco moderado a extremo 
Tolerável 

Risco extremo 
Tolerável 

Irradiação na comida Risco baixo 
Aceitável 

Risco moderado a elevado 
Aceitação questionável 

Campos eléctricos e 
magnéticos 

Risco baixo 
Aceitável 

Desenvolvimento de 
preocupações significativas 
Aceitação questionável 

 
Algumas explicações possíveis, para os resultados apresentados na Tabela 4.10, são dadas 
pelo autor. Um exemplo está relacionado com os raios X, os leigos classificam como tendo 
um risco baixo por valorizarem os seus benefícios directos e pela confiança que 
demonstram na forma como os profissionais de saúde manejam a tecnologia, em oposição 
aos técnicos que classificam como tendo um risco baixo/moderado.  
 
Da mesma forma, o radão também é considerado pelos leigos como tendo um baixo risco, 
por ser algo entendido como natural, estando a apatia relacionada com a familiaridade 
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associada e por ser algo que ninguém é responsável. O mesmo já não se verifica com a 
energia nuclear e os resíduos nucleares, em que os benefícios não são grandemente 
percebidos, sendo ambos vistos como algo não confiável. Em relação às armas nucleares, 
estas são consideradas necessárias e, por isso mesmo, toleráveis (Slovic,1996). 
 
Também Sjoberg (1998), efectuou um estudo sobre o risco relacionado com os resíduos 
nucleares para a população Sueca. Foram avaliadas as correlações entre a percepção do 
risco e a variável preocupação, tanto para o risco pessoal como geral, foram igualmente 
englobadas 21 dimensões psicométricas de risco dos resíduos nucleares, seguindo a 
tradição psicométrica. Os resultados mostraram que a percepção do risco e a variável 
preocupação estão, na maior parte das situações, fracamente correlacionadas. 
 
Além dos trabalhos que focam a percepção de risco e os resíduos nucleares, outros têm 
abordado os problemas inerentes a infra-estruturas de resíduos (e.g. resíduos perigosos, 
RU) e a percepção de risco. Um exemplo é o trabalho de McClelland et al. (1990) sobre as 
diferentes percepções dos peritos e dos leigos relativas aos riscos para a saúde de um 
aterro de resíduos perigosos já encerrado, em Los Angeles (EUA). 
 
Também Ostry et al. (1993a), estudaram numa comunidade rural as atitudes gerais e as 
atitudes específicas em relação aos aterros e às infra-estruturas de resíduos perigosos, de 
forma a identificarem factores que induziam essas mesmas atitudes. Utilizaram um modelo 
de percepção de risco que dividia a comunidade em subgrupos atitudinais e 
comportamentais. Tratava-se de uma comunidade em Vancouver (Canadá), que tinha um 
aterro para RU, mas que apresentava uma história de dez anos de contestação em relação 
à instalação de uma infra-estrutura de tratamento de resíduos perigosos. 
 
Os mesmos autores, efectuaram um outro estudo (Ostry et al., 1993b) com objectivos 
semelhantes e aplicando o mesmo modelo, mas focando um incinerador de RU, construído 
numa comunidade urbana (Brunary - arredores de Vancouver, Canadá), em 1987, e que 
teve grande contestação da opinião pública.  
 
Em 1995, estes autores publicaram um novo artigo (Ostry et al., 1995) em que comparavam 
três situações, as duas anteriores e uma terceira, relacionada com a proposta de 
substituição de um pequeno incinerador de RH existente na Universidade local, por um com 
maior capacidade, que incinerasse também os resíduos produzidos no hospital da 
universidade. 
 
A Tabela 4.11 resume alguns dos resultados obtidos neste estudo. É na comunidade rural 
que se encontra um maior número de indivíduos informados sobre a infra-estrutura de 
resíduos (96%), em oposição à comunidade onde está a ser planeada a substituição do 
incinerador existente por um de maior capacidade (neste caso apenas 6% dos indivíduos 
estão informados). Estes resultados poderão estar relacionados com a antiguidade das 
instalações e com o facto de estarem ou não em funcionamento. 
 
Além disso, Ostry et al. (1995) concluem que a comunidade mais polarizada (comunidade 
rural), que nunca aceitou a nova infra-estrutura de resíduos perigosos, mostra uma 
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aceitação mais elevada em relação à instalação que possui (o aterro para RU), 
comparativamente à forma como as restantes comunidades aceitam as suas instalações de 
resíduos. Nesta comunidade, o grupo de pessoas que referiu não estar preocupado com 
este assunto (32%) encontra-se bem informado, confia na gestão desta infra-estrutura e 
acredita que ela traz benefícios para a comunidade. Também, o grupo de pessoas que 
referiu preocupação (68%), está mais optimista e confiante que os indivíduos na mesma 
situação (que referiram preocupação) das outras duas comunidades. 
 
Tabela 4.11. Percentagem de indivíduos que referiram estar informados e preocupados sobre a infra-
estrutura de resíduos na sua comunidade (Ostry et al., 1995). 
 

 Indivíduos informados e preocupados 
com a infra-estrutura de resíduos 

localizada ou prevista, na sua 
comunidade 

Informados: 96% Comunidade rural 
Aterro de RU (em funcionamento)

(N = 187) 
destes 68% estão preocupados 

Informados: 63% Comunidade urbana 
Incinerador de RU (em funcionamento)

(N = 224) 
destes 49% estão preocupados 

Informados: 6% Comunidade urbana 
Incinerador de RH (em proposta)

(N = 265) 
destes 67% estão preocupados 

 
Na literatura é por várias vezes referido que um maior grau de informação induz níveis de 
preocupação mais elevados. No entanto, Ostry et al. (1995) sugerem que a informação é 
um factor importante na aceitação de infra-estruturas consideradas problemáticas (e.g. 
aterros sanitários, instalações de incineração), e referem a necessidade de um estudo 
longitudinal de forma a acompanhar o processo de disseminação da informação e os 
correspondentes níveis de aceitação. 
 
Num outro estudo, realizado por Wiedemann et al. (1991) na Alemanha, sobre a oposição 
gerada em torno da localização de uma instalação de incineração de RU e a percepção de 
risco, os autores concluíram que a maior parte dos residentes estavam preocupados com a 
sua implementação, focando principalmente a necessidade de informação sobre o risco e os 
sistemas de segurança. Muitos referiram que gostavam de ter maior conhecimento sobre 
métodos alternativos de gestão de resíduos. 
 
Também, num trabalho realizado por Palma-Oliveira e Santos (1999b), foram estudadas as 
atitudes e os comportamentos face aos locais de tratamento e deposição de RU. Foram 
comparados três grupos de indivíduos que viviam perto destas infra-estruturas, ou seja, 
próximo de uma estação de compostagem, de um aterro sanitário e de uma lixeira. Estes 
grupos foram ainda divididos entre os que viviam a menos de 750m da instalação e os que 
viviam a mais de 2,5km da instalação. Foi aplicado a estes sujeitos um questionário que, 
entre outros objectivos, pretendia medir a opinião em relação ao ambiente e aos resíduos, e 
a percepção de risco relativamente a essas infra-estruturas. 
 
Os resultados foram bastante consistentes, demonstrando que os indivíduos que viviam 
perto do aterro apresentavam uma atitude mais positiva em relação a este tipo de instalação 
e uma percepção de risco menor. Os que habitavam próximo da lixeira tinham uma atitude 
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mais negativamente polarizada em relação não apenas à lixeira mas, também, às outras 
infra-estruturas. Os que viviam perto da estação de compostagem encontravam-se em 
níveis intermédios, o que revelava uma certa incomodidade com a instalação, que apesar 
de ser considerada positiva não conseguia recolher atitudes muito positivas (Palma-Oliveira 
e Santos, 1999b). 
 
Neste estudo foi relativamente generalizada a alta percepção de risco e um sentimento de 
ameaça nas respostas. Essa percepção é mais acentuada, em todos os métodos de 
tratamento e deposição de resíduos, quando os indivíduos entrevistados se encontram mais 
próximo das instalações (a menos de 750m), com excepção dos que viviam perto do aterro. 
Além disso, também é interessante verificar que quem vive mais longe do aterro (a mais de 
2,5km), tem uma atitude mais negativa que os que habitavam próximo desta instalação 
(Palma-Oliveira e Santos, 1999b). 
 
Outros estudos têm sido realizados focando as relações entre a percepção de risco e a 
localização de infra-estruturas de resíduos, como o efectuado por Palma-Oliveira e Correia 
(1997), sobre a localização de aterros e de estações de incineração. Um outro exemplo, é o 
estudo sobre a percepção de risco e as soluções de tratamento de resíduos industriais 
realizado por Palma-Oliveira e Santos (1999a). Palma-Oliveira (1998a; 1998b) efectuou 
também a análise comparativa do risco para a saúde e para o ambiente da gestão dos 
resíduos industriais perigosos em Portugal. 
 
Como foi anteriormente referido, na revisão da literatura efectuada não foram encontrados 
trabalhos que relacionassem a percepção do risco e as várias etapas de gestão dos RH. 
Apenas o trabalho de Ostry et al. (1995), mencionado anteriormente, focou a percepção do 
risco e a incineração de RH, embora numa perspectiva sobretudo de oposição pública à 
construção de uma nova infra-estrutura. 
 
Um assunto algo relacionado, surge num livro sobre a temática dos RH (Wagner, 1998), 
onde é salientada a importância para a UPCS da redução do risco de desaprovação pública 
(e simultaneamente da imagem pública da organização). Neste contexto, é referido que, 
apesar desta desvantagem não ser quantificável, a percepção pública não deve ser 
considerada menos importante que outros factores, salientando que a obsessão da 
sociedade pelos resíduos perigosos (um cruzamento entre fascinação e fobia) e a antipatia 
(ou aversão) do público pelos produtores de resíduos perigosos é fomentada, em parte, 
pelos meios de comunicação social (Duplechan, 1998). 
 
Contudo, como o público apoia os projectos de redução de resíduos, ou seja, os esforços 
que protegem o ambiente, na produção de menos resíduos fomenta-se o suavizar das 
preocupações relacionadas com a sua "toxicidade" e incrementa-se a confiança pública. 
Desta forma, com a redução da produção de resíduos o risco de desaprovação pública da 
instituição diminui, tendo também associada uma diminuição de custos (Duplechan, 1998). 
 
De uma maneira geral, a percepção de risco relacionada com os RH tem-se alterado nos 
últimos tempos devido, em grande parte, ao medo induzido por doenças como a SIDA. 
Desde o aparecimento desta doença que se tem estabelecido mais fortemente a ligação 
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entre os resíduos e a transmissão de doenças, apesar da ausência de provas nesse 
sentido. Um clima “irracional” induziu a que decisões políticas fossem tomadas com base no 
medo, em vez de terem por fundamento conhecimentos científicos (Karpiak e Pugliese, 
1991). 
 
De acordo com EA (2002), a percepção pública de risco influencia significativamente as 
opções de gestão dos RH independentemente dos riscos concretos, devendo, esta variável, 
ser considerada pelos profissionais responsáveis pela gestão dos RH.  
 
 
4.2.2. Resolução dos problemas inerentes à percepção de risco  
 
É indubitável que uma boa análise técnica seja vital para inspirar as decisões sobre os 
riscos, tornando-as mais consistentes e mais responsáveis. No entanto, os conflitos de 
valores e a desconfiança que prevalece na gestão de risco, não podem facilmente ser 
limitadas à análise técnica. Abordar as controvérsias do risco com novos níveis de factos 
científicos e de avaliação de riscos, aumenta provavelmente o conflito mais do que o reduz. 
O conhecimento científico e a educação do público são importantes, mas os problemas que 
abordam são poucas vezes fulcrais para as controvérsias à volta do risco. Os indivíduos não 
são irracionais, são influenciados por visões do mundo, ideologias, valores e pelo contexto 
social. O mesmo acontece com os especialistas, particularmente quando trabalham no limite 
da sua especialização (Flynn e Slovic, 2000). 
 
Os trabalhos sobre a percepção de risco continuam a desempenhar um importante papel na 
compreensão dos factores de risco. As investigações mais recentes mostram a relação 
entre as percepções públicas e as tomadas de decisão, relacionadas com a tolerância e a 
gestão do risco. De acordo com Pidgeon et al. (1992), as diversas escolas que fazem 
pesquisa sobre percepção de risco estão de acordo relativamente a alguns aspectos, 
nomeadamente que se trata de um assunto que deve ser investigado, dependente de uma 
grande variedade de factores sociais, culturais e psicológicos, e que o público não deve ser 
visto como uma entidade à parte. 
 
As limitações da ciência do risco, a importância e a dificuldade em manter a confiança, e as 
influências subjectivas e contextuais sobre as avaliações de risco, apontam para a 
importância da participação dos indivíduos, na estruturação e elaboração das decisões 
sobre o risco social. Ao nível prático, o envolvimento dos indivíduos pode melhorar a 
relevância e a qualidade das análises técnicas, mas de um modo igualmente importante, 
pode aumentar a legitimidade e a aceitação pública das decisões finais. Uma maior atenção 
dada à participação e às questões do processo pode, a longo prazo, eliminar as diferenças 
entre as posições dos peritos e dos restantes indivíduos, sobre decisões de gestão de risco 
(Flynn e Slovic, 2000). 
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5. METODOLOGIA E PLANEAMENTO DO TRABALHO                    
DE INVESTIGAÇÃO 

 
 
5.1. ENQUADRAMENTO 
 
O trabalho prático aborda a temática dos resíduos nos hospitais, focando aspectos 
relacionados com a sua gestão no interior dos hospitais, com a preferência por DM e outros 
materiais reutilizáveis ou descartáveis, com a separação de resíduos para reciclagem e com 
a separação de RH por grupos. 
 
Trata-se de um trabalho exploratório, o que se deve à ausência de estudos que relacionem 
os aspectos psico-sociais e técnicos dos assuntos abordados. Contudo, também se trata de 
um trabalho com características experimentais, por acompanhar as alterações verificadas 
em duas etapas temporais, distanciadas em cerca de um ano (estudo longitudinal). Os 
instrumentos de observação utilizados são, fundamentalmente, a observação directa e a 
realização de inquéritos por entrevista e por questionário.  
 
Neste capítulo são apresentados novamente os objectivos, embora apenas da parte prática 
do trabalho de investigação, as premissas e algumas hipóteses consideradas. São também 
descritas, em pormenor, a selecção e a caracterização do universo, da população e da 
amostra. De igual forma, é referido o desenho experimental e o procedimento efectuado, 
bem como descritos os instrumentos de observação, a construção das variáveis e a forma 
como são tratados estatisticamente os resultados. 
 
 
5.2. OBJECTIVOS, PREMISSAS E HIPÓTESES 
 
Como anteriormente referido, apenas são apresentados os objectivos específicos 
relacionados com a parte prática e que constam do capítulo 1. Estes objectivos são os 
seguintes: 
 
3. Dar uma visão real do que se passa actualmente nos hospitais, tanto ao nível da gestão 

de RH, como da prevenção, reciclagem e separação de RH por grupos; 
 
4. Averiguar as diferenças entre grupos de hospitais em relação aos conhecimentos, 

opções e percepções dos profissionais de saúde sobre a gestão, a prevenção, a 
reciclagem e a separação de RH por grupos; 

 
5. Averiguar as diferenças entre grupos de profissionais de saúde em relação aos seus 

conhecimentos, opções e percepções sobre a gestão, a prevenção, a reciclagem e a 
separação de RH por grupos; 

 
6. Conhecer a evolução temporal dos aspectos inerentes à gestão de resíduos nos 

hospitais; 
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7. Determinar as variáveis que diferenciam os profissionais de saúde que preferem os DM 
reutilizáveis ou os descartáveis, que são recicladores ou não recicladores e que separam 
correctamente ou não os RH por grupos. 

 
No capítulo 1 foram, também, apresentadas as grandes premissas, linhas orientadoras do 
trabalho de investigação, cuja finalidade é auxiliarem a concretização dos objectivos 
referidos anteriormente. As grandes premissas são as seguintes: 
 
A. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante as características dos hospitais 
(hospitais especializados versus distritais). 

 
B. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante a localização geográfica dos 
hospitais (hospitais a Norte versus a Sul). 

 
C. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam de acordo com o grupo profissional (médicos, 
enfermeiros e AAM). 

 
D. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH evoluem com o decorrer do tempo. 
 
E. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em relação às 

primeiras etapas de gestão de RH variam consoante os grupos com diferentes práticas 
de gestão de resíduos. 

 
A necessidade de recorrer a premissas está relacionada com o carácter essencialmente 
exploratório deste trabalho de investigação. No entanto e como referido anteriormente, este 
trabalho apresenta, também, um carácter experimental, devido à manipulação da variável 
tempo, sendo, por isso, possível formular algumas hipóteses. 
 
Optou-se por construir hipóteses baseadas apenas na última premissa (premissa E), 
premissa relacionada com as variáveis que diferenciam os profissionais de saúde com 
diferentes práticas de gestão de RH. Deve-se salientar que as restantes premissas foram, 
de igual forma, englobadas no trabalho prático, embora a sua avaliação não se traduza na 
construção de hipóteses. 
 
É o que se verifica com as premissas A e B, relativas ao estudo de diferentes grupos de 
hospitais. A selecção destes grupos baseou-se nos objectivos e valências que diferenciam 
os hospitais Centrais Especializados dos hospitais Distritais Gerais, além da percepção que 
as práticas e as preocupações relativamente à gestão dos RH são diferentes nos hospitais 
localizados a Norte e a Sul de Portugal Continental. 
 
Também se procurou avaliar as diferenças entre grupos de profissionais de saúde (premissa 
C) no que diz respeito aos seus conhecimentos, opiniões e percepções relativamente à 
gestão, à prevenção, à reciclagem e à separação de RH por grupos.  
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Além do referido, considerou-se também interessante conhecer a evolução temporal da 
gestão de resíduos nos hospitais (premissa D), evolução que ocorre naturalmente, mas, 
também, como resultado da implementação da legislação em vigor (e.g. Despacho nº 
242/96, de 13 de Agosto) e de alguns planos (PERH) e políticas específicas (e.g. o 
encerramento das incineradoras de RH). Com este objectivo, a fase 1 foi subdividida em 
duas etapas, com cerca de um ano de intervalo. Este facto permitiu, também, introduzir 
novas variáveis e melhorar alguns aspectos, entre a primeira e a segunda etapa. 
 
Assim, apenas são apresentadas hipóteses relativas à última premissa (premissa E), opção 
que teve por base o levantamento teórico efectuado e as pesquisas anteriormente 
realizadas sobre este assunto (e.g. Gonçalves, 2001; Gonçalves et.al., 2000). Esta premissa 
procura levar ao conhecimento das variáveis que diferenciam os profissionais de saúde com 
maior preferência por DM reutilizáveis ou por descartáveis, recicladores dos não 
recicladores e que têm ou não conhecimentos para separarem correctamente os RH por 
grupos.  
 
A construção das hipóteses teve por base o levantamento teórico efectuado, mas, também, 
algumas percepções obtidas durante a realização da parte prática. Desta forma, 
subdividem-se as hipóteses em dois grupos, hipóteses formuladas com base nos 
conhecimentos teóricos (T) e hipóteses que têm por base as percepções recolhidas durante 
a parte prática (P). Tendo em atenção estes pressupostos, as hipóteses consideradas são 
as seguintes:  
 
1. Profissionais de saúde com maior preferência por DM reutilizáveis ou por descartáveis 
 

H.1.1. A preferência por DM e outros materiais reutilizáveis é maior nos hospitais a Norte 
que nos hospitais a Sul (P). 

H.1.2. Quanto maior a percepção de risco para a saúde em relação aos RH maior a 
preferência por DM e outros materiais descartáveis (T). 

H.1.3. Para os profissionais de saúde os DM e outros materiais descartáveis têm 
associado um menor risco profissional que os reutilizáveis (T). 

H.1.4. Para os profissionais de saúde os DM e outros materiais descartáveis têm 
associado um menor risco de infecção hospitalar que os reutilizáveis (T). 

H.1.5. A preferência por DM e outros materiais descartáveis é tanto maior quanto maior é 
a percepção da sua facilidade de utilização (T). 

 
2. Profissionais de saúde recicladores ou não recicladores 
 

H.2.1. Os médicos pertencem sobretudo ao grupo dos não recicladores (P). 
H.2.2. Os recicladores tiveram mais formação sobre RH que os não recicladores (T). 
H.2.3. Os recicladores consideram os resíduos dos grupos I e II menos perigosos que os 

não recicladores (T). 
 

3. Profissionais de saúde que têm ou não conhecimento para separarem correctamente os 
RH por grupos 
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H.3.1. Os enfermeiros são o grupo profissional que separa de forma mais correcta os RH 
por grupos (P). 

H.3.2. Nos hospitais a Sul os profissionais de saúde separam de forma mais correcta os 
RH por grupos (P). 

H.3.3. Os profissionais de saúde que tiveram formação sobre RH separam de forma mais 
correcta os RH por grupos (T). 

H.3.4. Os profissionais de saúde com um maior conhecimento percebido sobre os RH 
separaram de forma mais correcta os RH por grupos (T). 

H.3.5. Os profissionais de saúde que associam menor percepção de risco aos resíduos 
dos grupos I e II separaram estes resíduos de forma mais correcta (T). 

 
Como se pode observar, quatro hipóteses foram formuladas tendo por base as percepções 
recolhidas durante a realização da parte prática, sendo as restantes fundamentadas no 
levantamento bibliográfico efectuado. A discussão das premissas e hipóteses é efectuada 
no capítulo 7 (Conclusões e Considerações Finais). 
 
 
5.3. PLANEAMENTO EXPERIMENTAL 
 
5.3.1. Hospitais e Serviços: selecção e caracterização 
 
5.3.1.1. Hospitais: universo e população 
 
Na selecção da população foi considerado o objectivo de diferenciar os hospitais por grupos, 
tanto em termos de características dos próprios hospitais, como em relação à respectiva 
localização geográfica. 
 
Em 20001, faziam parte do SNS 92 hospitais: 29 Centrais, dos quais 13 Gerais e 16 
Especializados, e 63 Distritais, sendo 39 Gerais e 24 do Nível 1 (Tabela 5.1). Não foram 
englobados nos hospitais Centrais Especializados os estabelecimentos de saúde mental2, 
que incluem a psiquiatria, a alcoologia e a toxicodependência, devido à especificidade de 
cuidados prestados e consequentemente de RH produzidos. 
 
Como universo do trabalho prático optou-se por seleccionar apenas os hospitais Centrais 
Especializados e os hospitais Distritais Gerais, o que correspondia, em 2000, a 60% do total 
de hospitais do SNS.  
 
Esta opção baseou-se na dimensão dos hospitais (dimensão média), procurando excluir 
hospitais excessivamente grandes e complexos (e.g. hospitais Universitários) e hospitais 
considerados de retaguarda, com um número muito restrito de valências (hospitais Distritais 
Nível 1). Além disso, considerou-se, também, a localização geográfica dos hospitais. A 
exclusão das Regiões Autónomas esteve relacionada com condicionantes económicas (e.g. 
preço das viagens, número de viagens necessárias). 
 

 
1 Os dados referem-se ao ano 2000, por serem os dados disponíveis quando teve início o trabalho experimental. 
2 Opção seguida por alguns relatórios da Direcção-Geral de Saúde do ano 2000, como em DGS (2003b). 
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Foram seleccionados três hospitais Centrais Especializados, bastante semelhantes em 
termos de prestação de cuidados de saúde: 

- Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Lisboa; 
- Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Coimbra; 
- Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional do Porto. 

 
E três hospitais Distritais Gerais: 

- Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo; 
- Hospital do Espírito Santo de Évora; 
- Hospital de São Bernardo (Setúbal). 

 
Na selecção da população, os seis hospitais estudados, optou-se pelo método de 
contrastes, por permitir estudar possíveis diferenças relacionadas com os critérios 
considerados mais relevantes (classificação dos hospitais e diferenciação geográfica). Na 
globalidade, a população seleccionada abrangeu 11% do universo de hospitais Centrais 
Especializados e Distritais Gerais do SNS. 
 
Tabela 5.1. Número de hospitais do SNS em 2000 (DGS, 2003a) e hospitais seleccionados para o 
trabalho de investigação. 
 

Hospitais SNS1 Total  
(nº hospitais) 

  População 
 (nº hospitais)            (%) 

Centrais    
Gerais 13 0 - 
Especializados 16 3 18,8 

Distritais    
Gerais 39 3 7,7 
Nível 1 24 0 - 

Total    
Centrais Especializados e 

Distritais Gerais 
 

55 
 

6 
 

10,9 
Total global 92 6 6,5 

1 não estão incluídos os estabelecimentos de saúde mental. 
 
Na Tabela 5.2 apresentam-se os critérios de selecção que estiveram na base da escolha 
dos seis hospitais: a opção por hospitais Centrais Especializados e Distritais Gerais, com 
média dimensão e com representatividade geográfica, conciliado com o facto de serem 
também consideradas as diferentes empresas/instituições que transportam e tratam os RH 
produzidos nestas UPCS.  
 
Tabela 5.2. Design da amostra. 

     
  Norte Sul Total 

Centrais 
Especializados 

 
Ambimed

 
1 

 
1 

 

 SUCH 1  3 
Distritais Gerais     

 Ambimed  1  
 SUCH 1 1 3 

     
 Total 3 3 6 

 
As duas maiores empresas/instituições que transportam e tratam os RH perigosos em 
Portugal são a empresa Ambimed, S.A. e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais - 
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SUCH (referidos no capítulo 2). Com o objectivo de reduzir possíveis enviesamentos 
induzidos por estas entidades na população estudada, optou-se por escolher três hospitais 
com contracto com a primeira empresa e três com contracto com a segunda instituição. 
 
De uma forma resumida, as relações entre os critérios de selecção e o número de hospitais, 
tanto do universo (todos os hospitais Centrais Especializados e Distritais Gerais do SNS), 
como da população seleccionada, apresentam-se na Tabela 5.3. 
 
Tabela 5.3. Número de hospitais seleccionados para o universo e população, de acordo com os 
critérios de selecção. 
 

Critérios de selecção Universo  
(nº hospitais) 

População  
(nº hospitais) 

Total Univ./Pop.  
(nº hospitais) 

Classificação dos hospitais 
Centrais Especializados/ Distritais Gerais 

 
16 / 39 

  
3 / 3 

 
55 / 6 

Localização geográfica 
Hospitais a Norte/ Hospitais a Sul 

 
30 / 25 

 
3 / 3 

 
55 / 6 

 
Com o objectivo de simplificar a designação dos hospitais seleccionados, neste trabalho de 
investigação os três hospitais Centrais Especializados serão apenas denominados “hospitais 
especializados” e os três hospitais Distritais Gerais serão designados como “hospitais 
distritais”. 
 
Classificação dos hospitais 
 
Os três hospitais especializados seleccionados foram os três Centros Regionais do Instituto 
Português de Oncologia Francisco Gentil: 
 

- O Centro Regional de Lisboa, designado por hospital 4. A sua área de actuação 
abrange, actualmente, a região Sul de Portugal (distritos de Lisboa, Santarém, 
Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro), além das Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira. 

- O Centro Regional de Coimbra (hospital 5) que se situa na cidade de Coimbra e 
engloba a população do centro do país. 

- Centro Regional do Porto (hospital 2). A sua área de actuação abrange o Norte do 
país. 

 
O Instituto Português para o Estudo do Cancro, primeira designação oficial do que viria a ser 
o Instituto Português de Oncologia, foi criado em 1923, com sede provisória no Hospital 
Escolar de Santa Marta, em Lisboa (Pacheco, 1994). Em Dezembro de 1927 é inaugurado 
em Palhavã o primeiro pavilhão do Instituto Português de Oncologia, graças ao empenho do 
Prof. Doutor Francisco Gentil (IPOFG, 1998). Em 1982 é publicado o novo Estatuto do 
Instituto Português de Oncologia, definindo-se, pela primeira vez, a autonomia efectiva 
(administrativa, financeira, científica e patrimonial) dos Centros de Lisboa, Coimbra e Porto 
(Pacheco, 1994). 
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Em Coimbra, através do empenho do Prof. Doutor Luís Raposo, em 1953 é adquirida uma 
pequena vivenda que depois de obras de adaptação constitui o primeiro edifício sede do 
Centro de Coimbra, iniciando a sua actividade em 1962 (IPOFG, 1998). 
 
No Porto, a necessidade da criação de um Centro Oncológico foi-se consolidando desde 
1937, tendo a partir de 1963, com o impulso e dedicação de João dos Santos Ferreira, 
começado a ser concretizada. Após diversas vicissitudes, o Centro Regional do Porto abriu 
as suas portas aos doentes em 17 de Abril de 1974 (Pacheco, 1994).  
 
Na Tabela 5.4 apresentam-se algumas características destes três hospitais. O hospital 5 é o 
de menor dimensão (184 camas) e o hospital 2 é o de maior dimensão (353 camas), 
registando um maior número de doentes saídos, de consultas externas, de intervenções 
cirúrgicas e de sessões de quimioterapia. As urgências apenas existem no hospital 4, 
embora tenham a denominação de Atendimento não Programado, uma vez que se destinam 
exclusivamente a doentes da instituição.  
 
Tabela 5.4. Caracterização dos hospitais Centrais Especializados e dos três hospitais especializados 
seleccionados, no ano 2000 (adaptado de DGS, 2003a). 
 

 Lotação Doentes Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
  praticada saídos externas   cirúrgicas Sessões Doentes 
  (nº camas) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Centrais               
Especializados               

Total 2 357 80 064 942 143 127 318 48 449 40 183 6 446
Seleccionados:               

Hospital 2 353 10 982 187 629 _ 12 388 16 130 2 581
Hospital 4 294 8 194 153 031 6 399 5 767 15 483 2 421
Hospital 5 184 4 985 94 427 _ 2 828 6 480 872

Total selec. (nº) 831 24 161 435 087 6 399 20 983 38 093 5 874
                       (%) 35,3 30,2 46,2 5,0 43,3 94,8 91,1

 
Os três hospitais especializados seleccionados representam cerca de 35% da lotação 
praticada por este tipo de hospitais. É, igualmente, nestes três hospitais que são realizadas 
46% das consultas externas e 43% das intervenções cirúrgicas efectuadas nos hospitais 
Centrais Especializados. As sessões de quimioterapia (95%) são praticamente todas 
efectuadas nos três hospitais seleccionados, devido à sua especificidade. 
 
Relativamente aos hospitais distritais, foram seleccionados os seguintes hospitais: 
 

- O Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo (hospital 1). Fundado em 1587, tendo 
sido transferido para o novo edifício, onde funciona actualmente, em Setembro de 
1983 (HSL, 2000). Em 2000, tinha uma lotação de 514 camas, embora apenas 392 
estivessem afectas ao hospital, pertencendo as restantes ao Departamento de 
Saúde Mental do distrito; 

- O Hospital do Espírito Santo de Évora (hospital 3), com cerca de cinco séculos de 
história. Uma parte funciona no edifício antigo, tendo um sector novo entrado em 
funcionamento em 1975 (Leal, 1996). Em 2000, o hospital tinha 386 camas; 
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- O Hospital de São Bernardo (hospital 6), localiza-se na cidade de Setúbal. A sua 
fundação data de 1566, tendo as novas instalações sido inauguradas oficialmente 
em 9 de Maio de 1959 (Marques e Marques, 1984). No ano 2000 possuía 348 
camas. 

 
Na Tabela 5.5 apresentam-se alguns dados de caracterização dos três hospitais referidos, 
assim como os totais nacionais em relação aos hospitais Distritais Gerais, no ano 2000. Em 
termos de lotação praticada, a população seleccionada representa 11% da lotação total dos 
hospitais Distritais Gerais do SNS. 
 
Tabela 5.5. Caracterização dos hospitais Distritais Gerais e dos três hospitais distritais seleccionados, 
no ano 2000 (adaptado de DGS, 2003a). 
 

 Lotação Doentes Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
  praticada saídos externas   cirúrgicas Sessões Doentes 
  (nº camas) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Distritais Gerais               

Total 11 695 446 583 1 405 202 3 363 385 185 585 83 784 16 994
Seleccionados:               

Hospital 1 514 15 446 106 049 80 766 7 564 3 248 314
Hospital 3 386 11 921 102 414 58 928 5 334 3 139 405
Hospital 6 348 12 564 112 261 113 034 5 631 8 439 200

Total selec. (nº) 1 248 39 931 320 724 252 728 18 529 14 826 919
                       (%) 10,7 8,9 22,8 7,5 10,0 17,7 5,4

 
O trabalho prático 1 decorreu entre os anos 2001 e 2003, sendo o ano 2000 considerado 
como ano de referência, uma vez que os dados que fundamentaram a escolha dos hospitais 
foram referentes a esse ano. Em apêndice (Error! Reference source not found.) são 
apresentados os dados relativos, também, ao ano 2001(Error! Reference source not 
found.), 2002 (Error! Reference source not found.) e 2003 (Error! Reference source not 
found.). 
 

 Alteração da classificação dos hospitais 
 
A classificação em vigor relativamente ao tipo de hospitais (Tabela 5.1) foi alterada no final 
de 2001. Foram criadas as Redes de Referenciação Hospitalar, sistemas através dos quais 
se pretende regular as relações de complementaridade e de apoio técnico entre todas as 
instituições hospitalares. Entre outras redes, foi criada a Rede de Referenciação Hospitalar 
de Urgência/Emergência e a Rede de Referenciação Hospitalar de Oncologia. 
 
A Rede de Referenciação Hospitalar de Urgência/Emergência engloba 39 hospitais do SNS, 
distribuídos em dois níveis. O primeiro nível corresponde aos Serviços de Urgência Médico-
Cirúrgica (25 hospitais), estes devem estar articulados com o nível superior, Serviços de 
Urgência Polivalente, com os do mesmo nível da sua área e com os de nível inferior 
(Serviços de Urgência Básica, embora não incluídos nesta rede). Os Serviços de Urgência 
Polivalente compreendem 14 hospitais. 
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Os hospitais classificados como de Urgência Polivalente, também funcionam como Urgência 
Médico-Cirúrgica para as suas áreas de influência, mas têm maior grau de diferenciação 
técnica para o acolhimento de situações de urgência/emergência. A reclassificação dos 
hospitais seleccionados para o trabalho prático apresenta-se na Tabela 5.6.  
 
Tabela 5.6. Classificação dos hospitais seleccionados de acordo com as Redes de Referenciação 
Hospitalar (adaptado de DGS, 2001 e DGS, 2002). 
 

 RRH de Urgência/Emergência RRH de Oncologia 
 Urgência 

Médico-Cirúrgica 
Urgência 

Polivalente 
Plataforma 

C 
Plataforma 

B 
Plataforma 

A 
Seleccionados: 

Hospital 1 
 
■ 

  
■ 

  

Hospital 2 - -   ■ 
Hospital 3  ■ ■   
Hospital 4 - -   ■ 
Hospital 5 - -   ■ 
Hospital 6 ■  ■   

Total SNS 25 14 31 Mín.10 Mín.4 
 39 Mín. 45 

RRH – Rede de Referenciação Hospitalar. 
Mín. – Número indicado como mínimo de acordo com os rácios considerados. 

 
Dos hospitais seleccionados, apenas os distritais estão englobados na Rede de 
Referenciação Hospitalar de Urgência/Emergência, sendo dois classificados como de 
Urgência Médico-Cirúrgica (hospitais 1 e 6) e um como Urgência Polivalente (hospital 3). 
 
A Rede de Referenciação Hospitalar de Oncologia responde a uma necessidade criada pelo 
Plano Oncológico Nacional (Resolução do Conselho de Ministros nº 129/2001, de 17 de 
Agosto), onde é definido o modelo de organização desta Rede em plataformas. São criadas 
três tipos de plataformas, designadas de C, B e A, correspondendo as plataformas C às 
menos centrais e com obrigação primordial de tratar a patologia mais frequente, e as do tipo 
A às mais centrais e com patologia menos frequente (DGS, 2002). 
 
A plataforma A, contudo, integra funções da C e da B, da mesma forma que a plataforma B 
irá igualmente tratar a patologia primariamente da responsabilidade da plataforma do tipo C. 
Na Tabela 5.6 apresenta-se a classificação dos hospitais englobados no trabalho prático, 
bem como o número total indicado de hospitais do SNS por plataforma. 
 
De acordo com esta classificação todos os hospitais seleccionados pertencem à Rede de 
Referenciação Hospitalar de Oncologia, sendo considerados os três hospitais distritais como 
englobados na plataforma C e os três hospitais especializados (Centros Regionais do 
Instituto Português de Oncologia) fazendo parte da plataforma A. 
 
No decorrer do trabalho prático verificou-se uma nova alteração na classificação dos 
hospitais em estudo. Em Novembro de 2002 foi aprovado um novo regime jurídico para a 
gestão hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro), onde foi prevista a criação de UPCS 
com a natureza de sociedades anónimas de capitais públicos. Em Dezembro do mesmo ano 
foram publicados os Decretos-Lei que transformam 34 hospitais do SNS em 31 sociedades 
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anónimas de capitais exclusivamente públicos (Decretos-Lei nºs 272 a 302/2002, de 9, 10 e 
11 de Dezembro). 
 
Em Janeiro de 2003 foi criada uma unidade de missão, a “Hospitais, S.A.” (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 15/2003, de 17 de Janeiro), com o objectivo de conduzir o 
processo global de lançamento, coordenação e acompanhamento da estratégia de 
empresarialização dos designados “hospitais, sociedade anónima”. 
 
Dos seis hospitais seleccionados para o trabalho prático, cinco pertencem ao grupo dos 34 
hospitais abrangidos por esta remodelação, ficando apenas o hospital 3 de fora. A transição 
verificou-se no final de 2002 início de 2003, facto que acarretou grande instabilidade 
inerente a algumas alterações introduzidas na estrutura hospitalar (e.g. os funcionários 
necessitavam de optar pelo regime de trabalho), associado à falta de informação e a um 
grau de desconfiança elevado.  
 
Em muitos hospitais houve, na transição, alteração do Conselho de Administração, tendo, 
em alguns casos, havido contestação interna relativamente à nomeação dos novos órgãos 
(e.g. Hospital 6, Hospital 5). Em certos casos o clima de contestação e instabilidade 
permaneceu durante todo o ano de 2003 (e.g. Hospital 6). 
 
Localização geográfica dos hospitais 
 
Como anteriormente referido, na selecção dos seis hospitais foi considerada, também, a sua 
localização geográfica. Na Figura 5.1 apresenta-se a localização aproximada de cada um 
dos hospitais. 

 
Figura 5.1. Localização geográfica dos hospitais estudados.  

   Castanho – hospitais especializados; verde – hospitais distritais. 

 
Na zona Norte localizam-se três hospitais: o Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo 
(hospital 1) e dois Centros Regionais do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, o 
Centro Regional do Porto (hospital 2) e o Centro Regional de Coimbra (hospital 5). Na zona 
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Sul situam-se os restantes três hospitais: o Centro Regional de Lisboa do Instituto Português 
de Oncologia Francisco Gentil, o Hospital de São Bernardo em Setúbal (hospital 6), e o 
Hospital do Espírito Santo de Évora (hospital 3). 
 
A Tabela 5.7 resume a caracterização dos hospitais, agrupados por localização geográfica. 
É de referir que não foi possível obter os valores globais de caracterização (e.g. total de 
lotação praticada) para os hospitais situados a Norte e a Sul de Portugal Continental, pela 
dificuldade de conjugar os dados relativos à classificação e à localização geográfica dos 
hospitais do SNS, nos relatórios publicados pela DGS (DGS, 2003a; DGS, 2003b), referente 
ao ano 2000. 
 
Tabela 5.7. Caracterização dos hospitais seleccionados por localização geográfica, no ano 2000 
(adaptado de DGS, 2003a). 
 

 Lotação Doentes Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
  praticada saídos externas   cirúrgicas Sessões Doentes 
  (nº camas) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Hospitais a Norte               
Seleccionados:               

Hospital 1 514 15 446 106 049 80 766 7 564 3 248 314
Hospital 2 353 10 982 187 629 _ 12 388 16 130 2 581
Hospital 5 184 4 985 94 427 _ 2 828 6 480 872

Total selec. (nº) 1 051 31 413 388 105 80 766 22 780 25 858 4 081
Hospitais a Sul                
Seleccionados:               

Hospital 3 386 11 921 102 414 58 928 5 334 3 139 405
Hospital 4 294 8 194 153 031 6 399 5 767 15 483 2 421
Hospital 6 348 12 564 112 261 113 034 5 631 8 439 200

Total selec (nº) 1 028 32 679 367 706 178 361 16 732 27 061 3 026

 
Pela observação da Tabela 5.7 é possível afirmar que os dois grupos seleccionados 
(hospitais a Norte e hospitais a Sul) são bastante semelhantes em relação à caracterização 
apresentada. A maior diferença encontra-se no número de urgências, esta discrepância 
deve-se ao facto de dois Centros Regionais do Instituto Português de Oncologia Francisco 
Gentil localizados na zona Norte do país não disporem deste serviço. 
 
 
5.3.1.2. Serviços hospitalares: amostra 
 
O campo de análise deste trabalho de investigação é o serviço hospitalar, uma vez que este 
representa nos hospitais a unidade de base do trabalho e da produção hospitalar. Além 
disso, entre os diversos serviços não existe uma divisão puramente técnica, mas também 
uma divisão social, onde se inscrevem os diferentes níveis de poder e prestígio dos serviços 
na estrutura hospitalar. 
 
De um modo geral, os serviços de internamento geral (e.g. serviços de medicina) situam-se 
na base da hierarquia de poder e prestígio da instituição hospitalar enquanto que os 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 134

serviços especializados (e.g. unidade de cuidados intensivos) se situam no seu topo (Lopes, 
2001). 
 
As funções dos diversos serviços são, também, bastante diversificadas. Existem os serviços 
de internamento, onde se pode distinguir os cuidados intensivos (e.g. unidade de cuidados 
intensivos), os intermédios (e.g. unidade de internamento geral, unidade de internamento 
especial) e os normais (a generalidade das camas). E os serviços de ambulatório, como as 
urgências, as consultas externas, os laboratórios e alguns serviços especializados (e.g. 
imagiologia) (Caetano, 1996). 
 
A amostra do trabalho de investigação foi construída com base na selecção de serviços, o 
mais diversificados possível para que melhor representassem as diferentes valências dos 
hospitais e as suas relações sociais. Foram escolhidos entre 8 e 12 serviços por hospital 
(dos seis hospitais que constituem a população em estudo). O número de serviços 
seleccionados, tendo em atenção os critérios de selecção (classificação dos hospitais e 
localização geográfica), apresenta-se na Tabela 5.8. 
 
Tabela 5.8. Número de serviços seleccionados, de acordo com os critérios de selecção. 
 

Critérios de selecção Amostra (nº serviços) 
Classificação 

Hospitais Especializados/ Hospitais Distritais 
 

24 / 30 
Localização geográfica 

Hospitais a Norte/ Hospitais a Sul 
 

24 / 30 

 
Na Tabela 5.9 são apresentados os serviços estudados por hospital. É de salientar que em 
alguns hospitais houve um maior grau de liberdade na escolha dos serviços (e no seu 
número) em relação a outros hospitais. No entanto, procurou-se que 8 fosse o número 
mínimo de serviços abrangidos em cada hospital. 
 
Tabela 5.9. Serviços hospitalares seleccionados por hospital. 
 

Serviços hospitalares Hosp. 1 Hosp. 2 Hosp. 3 Hosp. 4 Hosp. 5 Hosp. 6 
Serviço de cirurgia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Serviço de medicina ■ ■  ■   ■ 
Serviço de oncologia médica  ■   ■  
Especialidades médicas   ■    
Serviço de medicina hematológica  ■  ■   
Serviço de obstetrícia / ginecologia ■  ■   ■ 
Serviço de ortopedia ■  ■    
Serviço de pediatria  ■ ■ ■  ■ 
Unidade de cuidados intensivos   ■   ■ 
Unidade de cuidados intermédios     ■  
Bloco operatório   ■   ■ 
Urgências ■  ■   ■ 
Consultas externas  ■ ■ ■ ■ ■ 
Hospital de dia  ■  ■ ■  
Laboratório de análises/patologia clínica ■  ■  ■ ■ 
Laboratório de imuno-hemoterapia  ■   ■  
Laboratório de patologia molecular  ■     
Outros laboratórios específicos  ■ ■1  ■ ■   
Hemodiálise   ■   ■ 
Medicina Nuclear    ■   
Radioterapia     ■  
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Total (nº) 8 8 12 8 8 10 
Comissões (CCI e SO) ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

CCI – Comissão de Controlo da Infecção; SO – Comissão ou Grupo de Saúde Ocupacional. 
1 Laboratórios que apenas entraram na 2ª fase do trabalho. 

 
Maior diversidade de serviços corresponde, também, a maior variedade na produção de 
resíduos (e.g. unidades de internamento produzem determinados resíduos e os laboratórios 
outros tipos), além da diversidade potencialmente diluir a influência das relações sociais nos 
comportamentos do dia-a-dia, onde também estão incluídos os comportamentos 
relacionados com os resíduos (e.g. separação de resíduos nos serviços). 
 
No total foram estudados 54 serviços nos seis hospitais, correspondendo a 21 serviços 
diferentes (Tabela 5.9). Não é apresentado o número total de serviços3 nos seis hospitais 
estudados relativamente aos critérios de selecção (ou aos hospitais) por não ter sido 
possível coordenar essa informação. A distinção entre departamentos, serviços e 
especialidades nem sempre é de fácil interpretação e tem variado ao longo dos anos. 
 
Para efectuar a comparação entre a amostra seleccionada e a população em estudo, optou-
se por utilizar a lotação praticada (número de camas) e o número de profissionais de saúde. 
Contudo, alguns serviços estudados (e.g. laboratórios) têm características muito específicas, 
um exemplo é o facto de não terem internamento. Na Tabela 5.10 apresentam-se os dados 
relativos à lotação praticada, representando a amostra pelo menos 40% da população 
estudada, relativamente aos critérios de selecção. 
 
Tabela 5.10. Número de camas da população e amostra, de acordo com os critérios de selecção. 
 

Critérios de selecção População  
(nº camas)* 

Amostra  
(nº camas) 

 Pop./Amostra  
(%) 

Classificação 
Hospitais Especializados/ Hospitais Distritais 

 
831 / 1248 

 
330 / 563 

 
39,7 / 45,1 

Localização geográfica 
Hospitais a Norte/ Hospitais a Sul 

 
1051 / 1028 

 
462 / 431 

 
44,0 / 41,9 

* valores base de DGS (2003a). 
 
De uma forma geral, o mesmo se verifica relativamente aos profissionais de saúde 
englobados na amostra, que representam também cerca de 40% da população estudada 
(com excepção dos profissionais dos hospitais especializados, pertencentes à amostra, que 
rondam os 38%), como se pode visualizar na Tabela 5.11. 
 
Tabela 5.11. Número de profissionais de saúde dos grupos englobados no estudo da população e 
amostra, de acordo com os critérios de selecção. 
 

Critérios de selecção População  
(nº profissionais)*

Amostra  
(nº profissionais) 

Pop./Amostra  
(%) 

Classificação 
Hospitais Especializados/ Hospitais Distritais 

 
3405 / 2991 

 
1282 / 1487 

 
37,7 / 49,7 

Localização geográfica 
Hospitais a Norte/ Hospitais a Sul 

 
2916 / 3480 

 
1200 / 1569 

 
41,2 / 45,1 

                                                 
3 Optou-se neste trabalho por denominar serviços a todas as unidades de base do trabalho hospitalar, mesmo 
que, em alguns casos, tenham outra designação no hospital de que fazem parte, ou que a sua designação tenha 
sido alterada durante o trabalho experimental. 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 136

* valores base de DGS (2003a). 
 
No trabalho prático foram igualmente englobadas as comissões (Tabela 5.9), tanto a 
Comissão de Controlo da Infecção (CCI), por em alguns hospitais estar relacionada com a 
gestão dos RH, como os grupos ou comissões que tratam dos aspectos inerentes à saúde 
ocupacional. Considerou-se relevante incluir no estudo os membros destas comissões pelo 
importante papel que desempenham relativamente à gestão dos RH, em grande parte dos 
hospitais. 
 
 
5.3.2. Grupos profissionais: selecção e caracterização 
 
Para a realização do trabalho prático foram seleccionados cinco grupos de profissionais de 
saúde: médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde - TSS (e.g. biólogos, 
farmacêuticos), técnicos de diagnóstico e terapêutica - TDT (e.g. técnicos de análises 
clínicas, técnicos de radiologia) e AAM. Devido à complexidade destes diferentes grupos de 
profissionais, houve necessidade de seguir a realidade dos serviços seleccionados, embora 
procurando a proporção da realidade hospitalar portuguesa. 
 
Foram englobados no estudo todos os profissionais de saúde dos cinco grupos 
anteriormente referidos e que exerciam funções nos serviços seleccionados (Tabela 5.9). 
Dos funcionários hospitalares que trabalham nos serviços, apenas não foram incluídos os 
empregados de limpeza, o pessoal administrativo (e.g. secretárias de piso) e outros 
profissionais presentes em alguns serviços, como é o caso dos educadores de infância ou 
professores nos serviços de pediatria.  
 
A opção pela não inclusão destes profissionais prende-se com o facto de geralmente não 
estarem directamente relacionados com a prestação de cuidados de saúde. No caso 
particular dos empregados de limpeza, não foram seleccionados, também, pelo facto de, em 
muitos hospitais, não serem funcionários da instituição, mas de uma empresa de prestação 
de serviços, existindo muitas vezes uma grande rotatividade de pessoal. 
 
É de salientar que em alguns hospitais existe uma tendência para que o grupo profissional 
dos AAM seja composto por pessoal do hospital e por trabalhadores contratados a prazo 
(contratados directamente ou através de empresas de prestação de serviços). Este facto 
prende-se com dificuldades na administração pública em contratar novos funcionários, 
necessários devido à diminuição de pessoal (e.g. aposentações, baixas prolongadas) ou a 
um acréscimo de trabalho nos serviços.  
 
As contratações temporárias (entre 3 a 6 meses) implicam normalmente uma grande 
rotação de pessoal, com os problemas associados em termos de adaptação e integração 
nos serviços e de aprendizagem de procedimentos e rotinas. Este tipo de contratações 
verifica-se, também, em alguns hospitais, no grupo profissional dos enfermeiros, facto que 
acarreta sempre uma grande instabilidade que se reflecte no dia-a-dia dos serviços, 
abrangendo os procedimentos inerentes à separação e recolha dos RH. 
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O número total de profissionais dos cinco grupos em estudo que exerciam funções, em 
20014 (ano em que teve início a parte prática), nos seis hospitais seleccionados (população) 
e nos serviços escolhidos para a realização do trabalho prático (amostra) apresenta-se na 
Tabela 5.12, sendo, também, referidas algumas percentagens. 
 
Tabela 5.12. Profissionais de saúde, por grupo profissional, que exerciam funções em 2001 
(adaptado de DGS, 2003b). 
 

 Universo (U) População (P) Amostra (A) 
Profissão 55 hosp. 6 hosp. % P/U 54 serv. % A/U %A/P 

Médicos 7 391 1 334 18,0 632 8,6 47,4 
Enfermeiros 15 233 2 534 16,6 1 219 8,0 48,1 

TSS 588 131 22,3 54 9,2 41,2 
TDT 3 012 606 20,1 120 4,0 19,8 
AAM 10 515 1 791 17,0 744 7,1 41,5 
Total 36 739 6 396 17,4 2 769 7,5 43,3 

 
A amostra corresponde a cerca de 43% da população seleccionada, perfazendo 2 769 
profissionais de um total de 6396 profissionais de saúde, dos seis hospitais e dos cinco 
grupos profissionais considerados no estudo. Em todos os grupos, pelo menos 40% dos 
profissionais foram seleccionados para a amostra, com excepção dos TDT, em que apenas 
cerca de 20% da população total faz parte da amostra. 
 
Este facto está relacionado com a metodologia seguida, em que se optou por escolher 
(sempre que possível) serviços diversificados e por abranger a totalidade dos profissionais 
de saúde, dos cinco grupos referidos, que exerciam funções nesses serviços. Procurou-se 
seguir a realidade dos serviços seleccionados. Contudo, os TDT surgem em menor 
proporção que nos hospitais que integram o universo do trabalho prático. 
 
Na amostra foram englobados 7,5% do total de profissionais de saúde do universo 
considerado e dos cinco grupos seleccionados, estando os médicos, os enfermeiros e os 
TSS representados com percentagens superiores a 8%, os AAM com valores que rondam 
os 7% e, com menor representatividade, os TDT, com 4%. 
 
Os grupos profissionais considerados têm todos eles características muito próprias, podendo 
algumas ser relevantes para o trabalho desenvolvido. Tendo por base este pressuposto é 
apresentada em apêndice (Error! Reference source not found.) uma breve caracterização 
de cada um dos grupos profissionais seleccionados. 
 
 
5.3.3. Desenho experimental 
 
A selecção da população baseou-se no método de contrastes, sendo esta escolha 
fundamentada em diversos critérios referidos anteriormente, em que se destacam algumas 

                                                 
4 A opção pelo ano de 2001 como referência e não o ano 2000 (como anteriormente) está relacionado com o 
facto do número de profissionais por serviço ter sido apenas transmitido oralmente pelos responsáveis dos 
serviços e ser referente ao ano em que foi iniciado o trabalho experimental (2001). 
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características dos hospitais e a localização geográfica. Nos hospitais seleccionados foram 
abrangidos entre 8 e 12 serviços, o mais diversificados possível, e todos os profissionais de 
saúde que exerciam funções nesses serviços. 
 
Trata-se de um trabalho exploratório, embora também com características experimentais, 
uma vez que engloba um estudo longitudinal, decorrendo em duas etapas, distanciadas em 
cerca de um ano. Estas etapas fazem parte da fase 1 do trabalho prático, tendo este, 
também uma fase 2. 
 
A primeira fase, mais completa e extensa, abrange os seis hospitais seleccionados e o 
recurso a observação directa, curtas entrevistas e realização de questionários em dois 
momentos diferentes (etapa 1 e etapa 2), como se pode observar na Figura 5.2. 
 
A segunda fase procura complementar a primeira, sendo efectuada apenas em dois dos 
hospitais em estudo (hospitais 3 e 6), baseando-se em levantamento documental, 
observação directa e realização de entrevistas. Tem como objectivo esclarecer algumas 
questões suscitadas na fase 1 (etapa 1), adquirir uma maior familiaridade com as rotinas 
hospitalares e observar as opções e as preferências dos profissionais de saúde por DM e 
outros materiais reutilizáveis e descartáveis. 
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igura 5.2. Desenho experimental do trabalho de investigação e cronograma. 

 opção pela realização da fase 2 em apenas dois dos seis hospitais em estudo está 

a Figura 5.3 apresenta-se um cronograma da parte prática, onde se incluem, também, os 

Parte prática:

Fase 1

Fase 2

2004 2005

Duração total:

1ª etapa 2ª etapa

Outubro
2001 2002 2003

F
 
A
relacionada com os próprios objectivos desta fase. Com a sua realização pretendeu-se um 
maior contacto com os profissionais, com as rotinas do seu dia-a-dia e com as suas 
preferências, pelo que não foi necessário acompanhar todos os hospitais seleccionados. A 
escolha dos hospitais 3 e 6 esteve relacionada com a disponibilidade demonstrada por estas 
instituições e com a relativa facilidade de deslocação e permanência nestes locais. 
 
N
principais instrumentos de observação e o tempo que demorou a serem concedidas as 
necessárias autorizações para a realização do trabalho. Este cronograma deve ser 
comparado com o apresentado no capítulo 1 (Figura 1.2.), uma vez que o primeiro dá uma 
perspectiva de todo o trabalho efectuado. 
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4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Parte prática
 Fase 1
  - autorizações
  - observação directa e entrevistas
  - questionários
- Fase 2
  - observação directa e entrevistas

1ª etapa 2ª etapa

2000 2001 2002 2003 2004

 
Figura 5.3. Cronograma da parte prática (incluindo os instrumentos de observação). 
 
 
 
5.4. PROCEDIMENTO 
 
Fase 1 
 
A parte prática do trabalho de investigação fundamenta-se nesta fase, realizada nos seis 
hospitais em estudo e englobando um total de 54 serviços.  
 
Para obter as necessárias autorizações solicitou-se a intervenção da Direcção-Geral de 
Saúde (através da técnica superior da Divisão de Saúde Ambiental, responsável pela área 
dos RH) para a realização de um contacto prévio, sendo depois feito o pedido formal. Em 
algumas situações houve necessidade de marcação de uma reunião para esclarecimento de 
dúvidas antes de ser dada a autorização para a realização da fase 1. A concessão da 
autorização, por hospital, demorou em media dois a três meses. 
 
A fase 1 desenvolveu-se em dois períodos distintos, havendo entre as duas sensivelmente 
um ano de intervalo. As etapas desta fase decorreram:  
 

 1ª etapa: de Setembro/2001 a Março/2002; 
 2ª etapa: de Outubro/2002 a Abril/2003. 

 
Em ambas as etapas foram efectuados inquéritos por entrevista, foi realizada observação 
directa e entregues inquéritos por questionário a todos os profissionais dos cinco grupos 
mencionados, que exerciam funções nos serviços seleccionados. Contudo, considerou-se 
os questionários como a técnica nuclear de recolha de informação, sendo as entrevistas e a 
observação directa técnicas complementares.  
 
As entrevistas foram efectuadas aos funcionários directamente relacionados com a gestão 
dos RH, considerados como elementos de ligação entre a investigadora e a instituição 
hospitalar, em todo o trabalho prático desenvolvido. Também foram realizadas entrevistas a 
outros elementos relacionados com este assunto (e.g. membros de comissões, 
administradores da área), bem como aos responsáveis pela Esterilização. Na Tabela 5.13 
descriminam-se os profissionais entrevistados. 
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Tabela 5.13. Funcionários entrevistados por hospital, de acordo com as suas funções. 
 

Funcionários Hosp. 1 Hosp. 2 Hosp. 3 Hosp. 4 Hosp. 5 Hosp. 6 
Gestão prática RH:       
- CCI  Enfermeira Enfermeira TSS - Bióloga Médico  
- Outros cargos Responsável 

Serv. Gerais1
    Administrador 

Hospitalar 
Outros:       
- Comissões/Serviços CCI; SHSST     CCI 
- Outros cargos  Eng.º 

Hospitalar 
Eng.º 
Hospitalar 

Administrador 
Encarregada 
  Serv. Gerais 

  

Esterilização (resp.): Enfermeira Enfermeira Enfermeira Enfermeira Enfermeira Enfermeiro 
1Os elementos de ligação estão assinalados; SHSST – Serviço de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
Foram efectuadas duas entrevistas estruturadas a cada elemento de ligação, uma na 
primeira etapa do trabalho prático e outra na segunda, tendo esta informação sido 
complementada por entrevistas pouco estruturadas (conversas informais) realizadas em 
quase todas as visitas efectuadas ao hospital. A excepção surge no hospital 6 em que, por 
instabilidade interna, não houve elemento de ligação, tendo a primeira entrevista sido 
efectuada com a Administradora Hospitalar e a segunda com o Enfermeiro da CCI. 
 
De um modo geral, as entrevistas aos restantes elementos também relacionados com a 
gestão dos RH foram realizadas na primeira etapa do trabalho e as entrevistas aos 
responsáveis pela esterilização na segunda etapa. Contudo, sempre que necessário houve 
pequenas trocas de informação para actualização dos dados fornecidos. 
 
Na fase 1 foi, também, efectuada observação directa. Esta consistiu numa visita guiada a 
todos os serviços seleccionados e no acompanhamento do circuito dos resíduos no interior 
dos hospitais (recolha interna, armazenamento nos serviços, transporte interno e 
armazenamento central). Foi, igualmente realizada observação durante a entrega e recolha 
dos questionários, uma vez que eram necessárias deslocações ao interior dos serviços. 
Toda a informação recolhida registou-se em diários de pesquisa. 
 
Como anteriormente referido, o principal método de recolha de informação consistiu na 
aplicação de dois questionários (questionários estruturados), que foram entregues por 
serviço aos chefes/coordenadores dos diferentes profissionais (e.g. Director de Serviço, 
Enfermeiro Chefe, Técnico Coordenador).  
 
Em todos os casos, a distribuição e recolha dos questionários pelos profissionais do serviço 
ficava ao critério do coordenador, verificando-se situações diversificadas, como a 
distribuição ser efectuada pelo próprio coordenador, ser delegada em alguém (e.g. outro 
enfermeiro, outro médico, secretária de piso), os questionários serem colocados junto de um 
documento obrigatório (e.g. folha de assiduidade) ou deixados numa sala comum (com um 
papel explicativo), entre outras situações. 
 
Os questionários, de preenchimento individual, foram recolhidos, posteriormente, pelo 
investigador junto dos chefes/coordenadores dos diferentes profissionais ou de alguém 
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indicado por estes. A calendarização das entregas e recolhas dos questionários é 
apresentada na Figura 5.4. Foram efectuadas entre 4 e 8 recolhas de questionários por 
serviço. 
 

E – entrega dos questionários; R – recolha dos questionários; R2 – recolha duas vezes na semana. 

Hospital 1 E R2 R R R
Hospital 2 E R2 R R
Hospital 3 E R2 R R R
Hospital 4 E R2 R R2 R
Hospital 5 E R2 R R R
Hospital 6 E R2 R R R R

Questionário 1

Fev. Mar.
2001 2002

Out. Nov. Dez. Jan.

Hospital 1 E R R R R
Hospital 2 E R R R R
Hospital 3 E R R R R R
Hospital 4 E R R R R R
Hospital 5 E R R R R
Hospital 6 E R R R R R R R R

Mar. Abr.
2002 2003

Nov. Dez. Jan. Fev.

Questionário 2

 
Figura 5.4. Calendarização das datas de entrega e recolha dos questionários, por semana. 
 
Na 1ª etapa, a população compreendeu 6 396 profissionais de saúde dos seis hospitais 
considerados, tendo sido entregue o questionário 1 (Q1) a 2 769 profissionais (cerca de 
42,3%). Foram obtidos 1 148 questionários válidos, ou seja, a taxa de retorno global 
correspondeu a 41,5% (número de questionários recolhidos em relação ao número de 
questionários entregues). Estes valores podem ser observados na Tabela 5.14. 
 
Na 2ª etapa da fase 1, foi aplicado o questionário 2 (Q2) a 2 619 profissionais de saúde dos 
seis hospitais em estudo, tendo sido obtidos 1 010 questionários válidos, o que corresponde 
a uma taxa de retorno global de 38,6% (Tabela 5.14).  
 
Tabela 5.14. Número de questionários entregues, recebidos e taxa de retorno, por grupo profissional. 
 

 Questionários 
 Entregues Recolhidos Taxa de retorno 

Profissão Q1 (nº) Q2 (nº) Q1 (nº) Q2 (nº) Q1 (%) Q2 (%) 
Médicos 632 531 186 118 29,4 22,2 
Enfermeiros 1 219 1 198 631 559 51,8 46,7 
TSS 54 76 28 39 51,9 51,3 
TDT 120 102 52 56 43,3 54,9 
AAM 744 712 251 238 33,7 33,4 

Total 2 769 2 619 1 148 1 010 41,5 38,6 
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Verificou-se uma diminuição de cerca de 3% na taxa de retorno dos questionários entre as 
duas etapas. Este valor considerou-se pouco significativo, por se tratar do segundo 
questionário do mesmo género entregue aos profissionais de saúde e devido ao clima de 
instabilidade existente nos hospitais na altura de aplicação deste questionário (devido à 
passagem dos hospitais a sociedades anónimas). 
 
A taxa de retorno relativa a cada grupo profissional foi bastante variável. Em ambos os 
questionários os enfermeiros, os TSS e os TDT apresentam as maiores percentagens de 
respostas. No entanto, do Q1 para o Q2 a taxa de retorno dos enfermeiros decresceu 5%, 
enquanto que a dos TDT sofreu um acréscimo de 12,5%, a taxa de resposta dos TSS 
praticamente não se alterou. Os médicos, são o grupo profissional com a taxa de retorno 
mais baixa, tendo mesmo decrescido 7% entre questionários. Nos AAM, a taxa de resposta 
rondou, em ambos os questionários, os 33%. 
 
A proporção dos dados recolhidos relativamente à população em estudo é apresentada na 
Tabela 5.15. Os questionários recolhidos correspondem, em média, a 17% da população, o 
que pode ser considerado representativo dos profissionais de saúde dos seis hospitais em 
estudo. Relativamente às percentagens de resposta por grupo profissional, estas são 
igualmente representativas da população em estudo, uma vez que, na maior parte dos 
casos, têm valores superiores a 10%.  
 
Tabela 5.15. Comparação entre a população e os questionários recolhidos, por grupo profissional. 
 

 População (nº) Q recolhidos (nº) Q. rec./ Pop. (%) 
Profissão 6 hospitais Q1 Q2 Q1 Q2 

Médicos 1 334 186 118 13,9 8,8 
Enfermeiros 2 534 631 559 24,9 22,1 
TSS 131 28 39 21,4 29,8 
TDT 606 52 56 8,6 9,2 
AAM 1 791 251 238 14,0 13,3 

Total 6 396 1 148 1 010 17,9 15,8 

 
Esta situação apenas não se verifica para o grupo dos TDT em que, em média, a taxa de 
retorno dos questionários ronda os 9%. Este valor está relacionado com o facto de na 
amostra os TDT estarem menos representados que os restantes grupos profissionais 
(apenas 20% dos TDT da população estudada). Esta condicionante é inerente ao método de 
selecção da amostra (com base nos serviços) e ao facto destes técnicos desempenharem 
funções em locais muito específicos dos hospitais (e.g. certos laboratórios). No entanto, 
considera-se que os TDT devem, mesmo assim, ser englobados neste trabalho de 
investigação, embora apenas quando se analisa os profissionais de saúde em geral. 
 
No Q2, os médicos têm, também, uma taxa de resposta inferior a 10% (8,8%), contudo, a 
média dos dois questionários ultrapassa os 11% pelo que se consideram os dados relativos 
a este grupo profissional como representativos da população em estudo. 
 
É de salientar que, embora a taxa de retorno dos questionários fosse, em média, de 40%, o 
facto destes resultados serem representativos da população em estudo está relacionado 
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com a opção de se ter seleccionado uma amostra relativamente extensa. Esta opção teve 
por base os inquéritos por questionário serem de média dimensão (5 folhas A4), de 
administração indirecta e cujo preenchimento foi efectuado num contexto social bastante 
complexo.  
 
Fase 2 
 
Como anteriormente referido, no decorrer da fase 1 considerou-se importante introduzir uma 
nova fase, de carácter exploratório. Esta pretendeu esclarecer questões da fase 1, adquirir 
uma maior familiaridade com as rotinas hospitalares e observar as preferências dos 
profissionais de saúde por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis. 
 
Para a sua realização foram seleccionados 2 hospitais distritais (hospitais 3 e 6), tendo sido 
acompanhados em cada hospital os seguintes serviços: 

 Serviço de aprovisionamento; 
 Serviço de esterilização; 
 Serviço de lavandaria (apenas num dos hospitais); 
 Serviços de internamento (2). 

 
Procurou-se que nestes hospitais houvesse contacto com todo o circuito dos DM e de outros 
materiais, desde a compra e armazenamento, passando pela utilização, até ao destino final 
ou reutilização.  
 
Os serviços de internamento seleccionados foram serviços de carácter geral, em termos da 
produção de resíduos. Também houve a preocupação de serem considerados serviços 
estudados na fase 1. No hospital 3 foram escolhidos os serviços Medicina I e Especialidade 
Médicas (este último devido a algumas particularidades na utilização de alguns materiais 
descartáveis) e no hospital 6 os serviços Medicina II e Cirurgia Geral I. 
 
Esta fase decorreu entre Julho e Outubro de 2002 (Figura 5.5). As técnicas de recolha de 
informação utilizadas foram a observação directa, a realização de entrevistas e a análise 
documental de informação relacionada, nomeadamente, com a variedade de DM e de outros 
materiais utilizados, com os preços médios unitários e com os quantitativos adquiridos 
anualmente. 

Dias da semana: S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S
Hospital 3
Serv. Esterilização O
Serv. Medicina I O O
Serv. Esp. Médicas O O
Serv. Aprovisionamento O O O
Serv. de Lavandaria O
Hospital 6
Serv. Esterilização O
Serv. Medicina II O O
Serv. Cirurgia Geral I O O
Serv. Aprovisionamento O O

Setembro OutubroJulho
2002

O – Observação directa. 
 
Figura 5.5. Calendarização da observação directa, por dia e serviço. 
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A observação directa foi de curta duração, optando-se pela permanência de dois dias 
completos (das 8.00h às 20.00h) nos serviços de internamento e um dia no serviço de 
esterilização, em ambos os hospitais. Além de dois a três dias no serviço de 
aprovisionamento (dois dias no hospital 6 e três dias no hospital 3) e um dia no serviço de 
lavandaria do hospital 3 (no hospital 6 a roupa era lavada no exterior). 
 
A duração da permanência nos serviços teve em atenção os objectivos da pesquisa e a 
preocupação de causar a menor perturbação possível. Também, quanto menor o tempo de 
permanência mais fácil seria autorizarem, tanto por parte dos Concelhos de Administração 
como dos Chefes dos Serviços (e.g. Enfermeiros Chefes). Os dois dias de observação nos 
serviços foram realizados, sempre que possível, com um intervalo de alguns dias. 
 
Na observação directa optou-se por uma posição de observador exterior, o que acarreta a 
vantagem de interpretar a informação recolhida com um olhar distanciado e eventualmente 
menos comprometido, embora tenha a desvantagem de não permitir aceder a informação 
importante de carácter mais reservado.  
 
Nesta fase a investigadora teve o auxílio de uma estagiária do 5º ano da licenciatura em 
Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, possibilitando a presença de duas pessoas a observar as rotinas e procedimentos 
dos profissionais de saúde. 
 
A permanência de duas pessoas exteriores nos serviços, especialmente nos serviços de 
internamento, acarretou algum constrangimento por parte dos profissionais de saúde, bem 
como algumas dificuldades iniciais (e.g. por vezes os profissionais fechavam a porta ou as 
cortinas para evitar que observássemos os procedimentos que realizavam). Embora o 
tempo de observação tenha sido curto, progressivamente foi conquistada alguma confiança, 
diminuindo os constrangimentos. 
 
Também foi, por diversas vezes, necessário reforçar os objectivos da presença nos 
serviços, assegurando que não estava subjacente à investigação qualquer avaliação da 
qualidade humana ou técnica da prestação dos cuidados de saúde, nem tão pouco as 
investigadoras eram profissionais de saúde. No hospital 6 houve, igualmente, a dúvida se a 
presença das investigadoras nos serviços estaria relacionada com uma inventariação de 
material e recursos humanos, pelo facto do hospital ir passar, em breve, a sociedade 
anónima (em finais de 2002).  
 
As apreensões apresentadas foram sendo esclarecidas através de conversas informais, 
especialmente com os enfermeiros e AAM. Pouco a pouco notou-se uma maior aceitação da 
presença das investigadoras e, algumas vezes, houve mesmo um chamamento para 
exemplificar alguns procedimentos, tanto de prestação de cuidados de saúde (e.g. mudança 
de pensos, algaliação), como rotinas do dia a dia (e.g. preparação das refeições, mudança 
dos sacos de resíduos). 
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Toda a informação recolhida na observação directa realizada e nas conversas informais foi 
registada em diários de pesquisa. Também foram analisados os documentos fornecidos, 
especialmente relacionados com os Serviços de Aprovisionamento (e.g. preços médios 
unitários e quantitativos de DM e outros materiais adquiridos anualmente) e com os Serviços 
de Esterilização (e.g. documentos sobre procedimentos de esterilização, análises de 
comparação económica). 
 
Foram efectuadas entrevistas pouco estruturadas aos responsáveis dos serviços, durante a 
observação directa, no início da observação ou sempre que eram efectuadas visitas guiadas 
(e.g. Serviço de Esterilização, Serviço de Lavandaria). No final da fase 2 foram realizadas 
entrevistas estruturadas aos quatro enfermeiros chefes dos Serviços de Internamento, onde 
foram esclarecidas algumas dúvidas existentes e questionada a preferência por 
determinados produtos reutilizáveis ou descartáveis e as razões subjacentes. 
 
 
5.5. INSTRUMENTOS DE OBSERVAÇÃO 
 
Entrando em linha de conta com os objectivos da investigação foi escolhido um instrumento 
de observação directo, a observação, e dois indirectos, o inquérito por questionário e o 
inquérito por entrevista. 
 
No instrumento de observação directo, os indivíduos observados não intervêm na produção 
da informação, esta é recolhida directamente pelo investigador. Na observação indirecta o 
investigador dirige-se aos indivíduos para obter a informação procurada, tornando-se esta 
menos objectiva, uma vez que existem dois intermediários, o indivíduo a quem o 
investigador solicita as respostas e o instrumento constituído pelas perguntas a colocar 
(Quivy e Campenhoudt, 1992). 
 
A observação directa constitui o único método com a capacidade de captar os 
comportamentos no momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação 
de um documento ou de um testemunho. A observação directa realizada foi bastante flexível 
e de curta duração, tendo-se o investigador posicionado como observador exterior. 
 
Como anteriormente referido, na fase 1 a observação directa constituiu uma técnica 
complementar de recolha de informação, tal como as entrevistas. Contudo, na fase 2 a 
observação directa foi a técnica central de recolha de informação, complementada por 
entrevistas e análise documental. 
 
O inquérito por questionário, instrumento de observação indirecto, foi a técnica escolhida 
como nuclear na fase 1. Este método permite o conhecimento de uma população enquanto 
tal, possibilitando informação sobre os seus comportamentos, os seus valores ou as suas 
opiniões. Além disso, é adequado para a análise de um fenómeno social, que poderá ser 
melhor apreendido a partir de informações relativas aos indivíduos da população em 
questão. 
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5.5.1. Inquérito por questionário 
 
No trabalho prático 1 foram realizados dois inquéritos por questionário (Q1 e Q2), à mesma 
população mas em momentos temporais diferentes (com cerca de um ano de intervalo). Os 
inquéritos por questionário são apresentados em apêndice (Error! Reference source not 
found.). É de salientar que a utilização deste instrumento tem a grande vantagem de 
permitir quantificar uma multiplicidade de dados e possibilitar várias análises estatísticas. 
 
No inquérito por questionário uma fase crucial é a formulação das perguntas, devendo estas 
ser perfeitamente claras e com um vocabulário simples e familiar, relativamente à população 
estudada. Procurou-se, sempre que possível, que as perguntas fossem testadas para haver 
certeza de que seriam bem compreendidas e que as respostas corresponderiam, de facto, 
às informações procuradas. 
 
O Q1 compreende 25 perguntas (Error! Reference source not found.), a maioria fechadas, 
apenas existindo 8 questões abertas. Destas, 3 solicitam uma resposta mais pessoal (p.5, 
p.8 e p.13) e as restantes estão relacionadas com factores socio-demográficos (p.21, p.22, 
p.23 e p.24) ou com aspectos específicos de conhecimento (p.7). A introdução destas 
questões abertas teve a preocupação de tornar o questionário menos fastidioso, uma vez 
que se trata de um questionário longo (3 folhas – 5 páginas). 
 
As 25 perguntas foram organizadas em cinco grupos de variáveis, designadamente: 

 variáveis sócio-demográficas; 
 Variáveis inerentes à gestão de RH; 
 Variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis; 
 Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem; 
 Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos. 

 
Na Tabela 5.16 apresenta-se, para cada grupo de variáveis, o número de perguntas 
incluídas no Q1 e no Q2. O segundo questionário é composto 20 perguntas (Error! 
Reference source not found.), contudo a sua dimensão é muito semelhante à do Q1 tendo 
apenas uma organização diferente. Neste questionário são mantidas algumas questões com 
objectivo de avaliar as alterações ocorridas (e.g. p.2 e p.19 do Q1 com p.2 e p.13 do Q2), 
retiradas outras, por se considerar que a informação obtida era suficiente, e acrescentadas 
novas perguntas (e.g. p.4, p.5 e p.15 do Q2). 
 
No total são realizadas 12 perguntas semelhantes em ambos os questionários, das quais 6 
correspondem a variáveis sócio-demográficas. No Q2 apenas são efectuadas 6 perguntas 
abertas, sendo 4 referentes a aspectos sócio-demográficos (p.16, p.17, p.18 e p.20). Nas 
duas perguntas restantes, uma está relacionada com os erros na separação dos RH no 
serviço (p.8) e na outra solicita-se que refiram o tipo de entidade ou pessoa que deveria ser 
responsável pela gestão dos resíduos no hospital (p.5.2). 
 
Em ambos os questionários as restantes perguntas são fechadas. Em algumas são 
utilizadas escalas de avaliação, procurando que os inquiridos expressem o respectivo grau 
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de acordo, de perigosidade, de risco, de informação, de contacto ou de frequência. Esta 
situação verificou-se em 10 perguntas do Q1 (p.2, p.3, p.4, p.6, p.9, p.11, p.12, p.15, p.18 e 
p.19) e em 6 do Q2 (p.2, p.4, p.6, p.7, p.12, p.13).  
 
Este tipo de respostas apresentam a vantagem de serem mais flexíveis e permitirem 
introduzir nuances, sob a forma, por exemplo, de graus de acordo ou desacordo. Foram 
utilizadas escalas na avaliação de conhecimentos, atitudes/opiniões, atitudes/percepção de 
risco e comportamento auto-relatado. Na medição de atitudes e opiniões são utilizadas 
escalas tipo Likert, com cinco posições.  
 
Um assunto, abordado por muitos autores, diz respeito à existência ou não da categoria 
intermédia ou neutra nas escalas de resposta. Algumas opiniões referem que a posição 
neutra deverá ser expressa da mesma maneira que as restantes, no entanto, também é 
defendido por outros autores que esta poderá oferecer uma escapatória aqueles que não 
pretendem fazer qualquer esforço de reflexão ou ainda que é difícil distinguir neutralidade de 
“sem opinião” ou de “recusa em responder”. Embora entrando em linha de conta com estes 
factos, optou-se, neste trabalho, por introduzir a posição intermédia nas escalas de 
respostas utilizadas.  
 
Tabela 5.16. Número de perguntas por grupos de variáveis e por questionário. 
 

 Q1 Q2 
Variáveis sócio-demográficas 7 8 
Variáveis inerentes à gestão de RH 11 5 

Conhecimento 6 1 
Atitudes/opiniões 2+1* 1 
Atitudes/percepção de risco 2 2 
Comportamento auto-relatado 1 1 

Variáveis inerentes à preferência por DM reutilizáveis ou 
descartáveis 

3 1 

Conhecimento 1 - 
Atitudes/opiniões 2 1 

Variáveis inerentes à separação dos resíduos para reciclagem 1 2 
Conhecimento 1 1 
Comportamento auto-relatado - 1 

Variáveis inerentes à  separação de RH por grupos  3 3 
Conhecimento 1 2 
Atitudes/percepção de risco 1 1 
Avaliação sobre o serviço 1* - 

Outras variáveis - 1 
Número total de perguntas 25 20 

* Variáveis incluídas na mesma pergunta. 

 
Grande importância tem, também, a ordem pela qual surgem num questionário as 
perguntas. Chegando a um certo ponto do questionário, as perguntas anteriores deram já ao 
inquirido uma ideia do campo coberto pelo inquérito, familiarizando-o com o tema e com a 
forma particular como ele é abordado e dando-lhe oportunidade para reflectir sobre o 
assunto. 
 
Desta forma, uma questão colocada no início ou no fim de um questionário, antes ou depois 
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de outra questão, poderá ter respostas diferentes. Assim, pensou-se que seria interessante, 
em relação à variável informação, interpretar as respostas dos inquiridos consoante a 
posição da questão, no início ou no final do questionário. Com este intuito é colocada no Q1 
a p.3 e a p.19. 
 
Em relação ainda à organização das questões, na concepção dos questionários houve a 
preocupação de agrupar todas as perguntas explicitamente relacionadas com o mesmo 
tema, com o intuito de diminuir, também, a sensação de repetição.  
 
Uma fonte de erro pode estar igualmente associada ao facto dos indivíduos terem mais 
tendência em responder “sim” que “não” ou “concordo” que ‘”discordo”, assim como ao efeito 
de halo, relacionado com a preocupação de ao responderem às perguntas não parecerem 
incoerentes. Também, a actuação de uma fonte de influência, devido, por exemplo, à 
sucessão de vários enunciados de opiniões convergentes, pode introduzir enviesamentos. 
Desta forma, na elaboração das perguntas houve a preocupação de misturar os enunciados 
favoráveis e desfavoráveis. 
 
Na concepção dos questionários foi dada especial atenção à forma, tipo e dimensão da 
letra, paginação e mancha de texto. Optou-se por não escrever nada na folha de 
contracapa, para tornar os questionários mais atractivos. A folha de capa contem uma breve 
introdução ao trabalho de investigação, um agradecimento à colaboração, um espaço para o 
investigador escrever o código do hospital (Error! Reference source not found.) e as 
perguntas iniciais. Os questionários têm o formato A4, 3 folhas (5 páginas) e são impressos 
em papel reciclado. 
 
As instruções de preenchimento encontram-se escritas nas respectivas perguntas ou 
sempre que se altera o método de preenchimento. Procura-se que o preenchimento dos 
questionários seja o mais simples e intuitivo possível. No final dos questionários é efectuado 
um novo agradecimento à colaboração e colocado o nome do investigador. 
 
Os pré-testes são uma importante etapa na elaboração dos questionários, constituindo uma 
fase longa e dispendiosa. Em termos gerais existem duas fases no pré-teste de um 
questionário, a primeira refere-se a cada questão considerada isoladamente e a segunda ao 
questionário na sua totalidade e às condições de aplicação. 
 
Na realização dos questionários houve a preocupação de seguir as etapas de pré-teste 
referidas anteriormente, tendo em conta o tempo disponível e os recursos possíveis. Foram 
realizados pré-testes em dois dos seis hospitais (um especializado e um distrital) onde foram 
incluídos os diversos grupos de profissionais e solicitados comentários mais cuidados a 
alguns elementos de ligação dos respectivos hospitais. 
  
Na administração dos questionários foram tidos em conta normas e cuidados específicos. 
Houve a preocupação de procurar controlar o efeito de possíveis variáveis intervenientes. 
Desta forma, os questionários foram sempre entregues em mão pela investigadora do 
projecto ao coordenador de cada serviço, foram também fornecidas as necessárias 
explicações e mostrada disponibilidade para o esclarecimento de possíveis dúvidas. Todos 
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os questionários foram recolhidos pela investigadora do projecto e, em alguns casos com a 
ajuda de uma estagiária. 
 
Foram detectadas algumas dificuldades especialmente relacionadas com a motivação para 
responder aos questionários. Em alguns casos não foi mesmo possível obter qualquer 
resposta, apesar do número de questionários entregues (especialmente em alguns grupos 
de médicos). Contudo, verificou-se, também, um grande empenho por parte de muitos dos 
profissionais envolvidos, o que possibilitou os resultados obtidos. 
 
 
5.5.2. Inquérito por entrevista 
 
Como instrumento de observação indirecto foi igualmente utilizado, nas duas fases 
realizadas, o inquérito por entrevista, como anteriormente referido.  
 
Na fase 1 recorreu-se a entrevistas pouco estruturadas, algumas como suporte de uma fase 
exploratória inicial (e.g. conversas iniciais com os denominados “elementos de ligação”) e 
outras como um método mais abrangente de recolha de informação (e.g. entrevistas com os 
responsáveis dos Serviços de Esterilização). Na Tabela 5.13, apresentada anteriormente, 
aparecem discriminados os profissionais entrevistados por função e hospital. 
 
Nesta fase foram também realizadas entrevistas estruturadas, onde foi elaborado um guião 
de entrevistas com questões mais precisas. Recorreu-se a esta metodologia para obter 
informações concretas e comparáveis relativas a todo o sistema de gestão de resíduos nos 
seis hospitais seleccionados. Estas entrevistas foram efectuadas, preferencialmente, aos 
elementos de ligação (a primeira entrevista na etapa 1 e a segunda no final da etapa 2 da 
fase 1). 
 
Na fase 2, as entrevistas que complementaram a recolha da informação foram, na sua 
maioria, pouco estruturadas. Contudo, foram efectuadas quatro entrevistas estruturadas aos 
enfermeiros chefes dos quatro serviços de internamento observados. 
 
Todas as entrevistas realizadas foram posteriormente transcritas para o diário de pesquisa, 
com a maior brevidade possível (muitas vezes ainda nos hospitais, em tempos de espera). 
Optou-se por não efectuar a gravação das entrevistas, mesmo no caso das entrevistas 
estruturadas, por se perspectivar dificuldade na autorização deste procedimento e porque se 
considerou que seria uma barreira à confiança conquistada ou à informalidade das 
situações. Em alguns casos foram retiradas anotações durante as entrevistas. 
 
 
5.6. CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 
Nos dois questionários, Q1 e Q2, as variáveis são agrupadas em cinco categorias, descritas 
anteriormente (Tabela 5.16). A operacionalização destas variáveis é efectuada com base 
nessas categorias. 
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A. Variáveis sócio-demográficas 
 
As variáveis sócio-demográficas incluídas nos questionários apresentam-se na Tabela 5.17. 
Das variáveis seleccionadas, 7 fazem parte dos dois questionários, tendo sido acrescentada 
mais uma variável, tanto no Q1 (tempo efectivo de exercício profissional – p.22) como no Q2 
(tempo de trabalho no serviço – p.17a e tempo de trabalho no hospital – p.17b). 
 
Tabela 5.17. Variáveis sócio-demográficas e perguntas em que estas aparecem (Q1 e Q2). 
 

Variáveis sócio-demográficas Q1 Q2 
Género p.25 p.20 
Idade p.24 p.19 
Profissão p.1 p.1 
Categoria profissional p.23 p.18 
Hospital (onde trabalha) registo registo 
Serviço (onde exerce funções) p.21 p.16 
Tempo efectivo de exercício profissional p.22 - 
Tempo de trabalho no serviço/ no hospital - p.17 
Tarefas do dia a dia - p.15 
Ter assistido a formação sobre RH p.10 p.10 

Registo – informação registada pela investigadora. 

 
 
Género e idade (Q1-p.25 e p.24; Q2-p.20 e p.19). Ao género são atribuídos os códigos 1, 
para os indivíduos do sexo feminino, e 2, para os indivíduos do sexo masculino. Na variável 
idade, a pergunta refere-se ao ano de nascimento, sendo depois calculada a idade. Esta 
está codificada em 8 categorias correspondentes aos seguintes grupos etários: (1) menor ou 
igual a 24 anos, (2) de 25 a 29 anos, (3) de 30 a 34 anos, (4) de 35 a 39 anos, (5) de 40 a 
44 anos, (6) de 45 a 49 anos, (7) de 50 a 54 anos e (8) com 55 anos ou mais. Para além da 
análise da estrutura etária, determina-se também a idade média dos profissionais, por 
grupos de hospitais e por grupos profissionais. 
 
Profissão e categoria profissional (Q1-p.1 e p.23; Q2-p.1 e p.18). A profissão no Q1 é 
avaliada em 4 categorias: (1) médico/a, (2) enfermeiro/a, (3) AAM e (4) outro/a, sendo nesta 
última situação solicitada qual a profissão. Como se observou algum desconforto por parte 
de certos profissionais em responderem “outro”, optou-se no Q2 por acrescentar às três 
primeiras categorias profissionais, as outras duas contempladas no estudo: TSS e TDT, 
tendo sido mantida a categoria outro, para possibilitar um maior leque de escolha. 
 
A categoria profissional, tal como a profissão, surge em ambos os questionários. Consiste 
numa pergunta aberta posteriormente codificada em 16 categorias relacionadas com a 
respectiva profissão. Na Tabela 5.18 apresentam-se os códigos atribuídos a esta variável. 
 
Sempre que os inquiridos colocam na pergunta “categoria profissional” a “profissão” (e.g. 
profissão: enfermeiro, categoria profissional: enfermeiro) esta é codificada com zero para 
indicar que a pergunta não foi respondida correctamente. 
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Tabela 5.18. Categorias profissionais e sua relação com a profissão (Q1 e Q2). 
 

Profissão  Categoria profissional 
1. Médico 11 Interno hospitalar, Interno complementar 
 12 Assistente hospitalar 
 13 Assistente hospitalar graduado 
 14 Chefe de serviço, Director de serviço 
2. Enfermeiro 21 Enfermeiro (nível 1 e nível 2) 
 22 Enfermeiro graduado 
 23 Enfermeiro especialista 
 24 Enfermeiro chefe, Enfermeiro supervisor 
3. AAM 31 Auxiliar de acção médica 
 32 Auxiliar de acção médica principal, Encarregado de sector 
4. TSS 41 Estagiário, Bolseiro 
 42 Assistente de 2ª classe, Assistente de 1ª classe 
 43 Assistente principal, Técnico coordenador, Assessor 
5. TDT  51 Técnico de 2ª classe 
 52 Técnico de 1ª classe 
 53 Técnico principal, Técnico especialista, Técnico coordenador 

 
 
Hospital e serviço (Q1-registo e p.21; Q2-registo e p.16). A variável hospital foi registada 
pela investigadora sendo atribuídos os códigos: (1) Hospital de Santa Luzia em Viana do 
Castelo; (2) Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional do Porto; 
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora; (4) Instituto Português de Oncologia Francisco 
Gentil – Centro Regional de Lisboa; (5) Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – 
Centro Regional de Coimbra; (6) Hospital de São Bernardo, Setúbal. 
 
A variável serviço foi igualmente registada pela investigadora, embora também fosse 
solicitado aos inquiridos que referissem o serviço onde trabalhavam (Q1 - p.21 e Q2 -p.16). 
Esta pergunta aberta é codificada em 18 categorias, que pela sua diversidade motivou um 
novo agrupamento. Optou-se por seguir algumas das distinções efectuadas por Caetano 
(1996) em termos de funcionalidade dos serviços, procurando-se conciliar com os RH 
tipicamente produzidos nesses serviços. 
 
A codificação da variável serviço e a sua nova codificação apresenta-se na Tabela 5.19. 
Passam a existir 7 categorias, sendo 4 referentes aos serviços de internamento e 3 aos 
serviços de ambulatório.  
 
Nos serviços de internamento distinguiu-se os cuidados intensivos dos restantes cuidados e, 
nestes últimos, o internamento oncológico do internamento não oncológico (internamento 
geral e internamento especializado). Nos serviços de ambulatório considerou-se os 
laboratórios, os serviços especializados (e.g. hemodiálise, medicina nuclear, hospital de dia) 
e as consultas externas e urgências. 
 
As comissões codificadas com o número 20 não são inseridas na nova classificação, devido 
à sua especificidade e por se considerar que é relevante o seu estudo como um grupo à 
parte. 
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Tabela 5.19. Serviços hospitalares seleccionados e respectiva codificação (Q1 e Q2). 
 

 Códigos 
Nº 2 Serviços hospitalares   Nº 1 Serviços de internamento 

Unidade de cuidados intensivos 1 1 Cuidados intensivos 
Unidade de cuidados intermédios 1   
Bloco operatório 2   
Serviço de cirurgia 3 2 Cuidados não intensivos 
Serviço de medicina 4  gerais 
Serviço de obstetrícia / ginecologia 5 3 Cuidados não intensivos 
Serviço de ortopedia 6  especializados 
Serviço de pediatria 7   
Serviço de oncologia médica 8 4 Cuidados não intensivos 
Especialidades médicas 8  oncológicos 
Serviço de medicina hematológica 8   
Serviço de pediatria (dos IPO’s) 7   
  Serviços de ambulatório 
Urgências 9 5 Serviços gerais 
Consultas externas 10   
Laboratório de análises/patologia 
clínica 

11 6 Laboratórios 

Laboratório de imuno-hemoterapia 12   
Laboratório de patologia molecular 13   
Outros laboratórios específicos 14   
Hospital de dia 15 7 Serviços especializados 
Hemodiálise 16   
Medicina Nuclear 17   
Radioterapia 18   
Comissões (CCI e SO) 20   

 
 
Tempo efectivo de exercício profissional e tempo de trabalho no serviço/no hospital 
(Q1-p.22; Q2-p.17). A variável tempo efectivo de exercício profissional do Q1 e as variáveis 
tempo de trabalho no serviço (p.17a) e tempo de trabalho no hospital (p.17b), ambas 
efectuadas no Q2, são codificadas em 8 categorias correspondentes aos seguintes 
intervalos: (1) menor que 1 ano, (2) de 1 a 4 anos, (3) de 5 a 9 anos, (4) de 10 a 14 anos, (5) 
de 15 a 19 anos, (6) de 20 a 24 anos, (7) de 25 a 29 anos e (8) com 30 anos ou mais anos. 
Além disso, calculam-se, também, os tempos médios, por grupos de hospitais e por grupos 
profissionais. 
 
Tarefas do dia a dia (Q2-p.15). Considerou-se importante conhecer as tarefas que os 
profissionais de saúde efectuam no seu dia a dia, de forma a complementar a informação 
obtida, nomeadamente através da variável profissão. Com este objectivo é realizada uma 
pergunta fechada no Q2 (p.15), com 20 categorias de respostas. Para a escolha destas 
categorias foram questionados diversos profissionais de saúde dos grupos profissionais 
englobados no estudo. Aos inquiridos era solicitado que assinalassem as tarefas que 
efectuavam no serviço onde trabalhavam, existindo uma categoria “outros” (categoria 20), 
de forma a alargar o leque de opções. Além da análise das categorias de respostas, é 
construído, também, um índice com o número total de tarefas seleccionadas por inquirido. 
 
Formação sobre RH (Q1-p.10; Q2-p.10). Considerou-se importante saber se os inquiridos 
tinham assistido recentemente a alguma acção de formação sobre RH (no Q1 pergunta-se 
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em relação aos últimos 2 anos e no Q2 sobre o último ano). Trata-se de uma questão 
fechada com 2 categorias de respostas: sim (código 1) e não (código 2). Não é colocada a 
hipótese “não sei” por se considerar que o intervalo de tempo é relativamente curto, 
devendo os inquiridos ainda ter presente se tinham ou não participado numa acção de 
formação que focasse essa temática. 
 
No Q2, nos casos em que a resposta era afirmativa, procurou-se saber que acção tinha sido 
frequentada. As respostas obtidas são codificadas em:  

1. Acções relacionadas exclusivamente com os RH (e.g. gestão de RH); 
2. Outras acções (e.g. sobre infecção hospitalar, higiene hospitalar, higiene e 

segurança, qualidade, riscos profissionais) que apenas focavam brevemente os RH; 
 
 
B. Variáveis inerentes à gestão de RH 
 
As variáveis relacionadas com a gestão dos RH foram subdivididas em 4 conceitos: 
conhecimento, atitudes/opiniões, atitudes/percepção de risco e comportamento auto-
relatado. Na Tabela 5.20 apresenta-se a correspondência entre estas variáveis e as 
respectivas perguntas incluídas no Q1 e no Q2. 
 
Tabela 5.20. Variáveis inerentes à gestão dos RH e perguntas em que estas surgem (Q1 e Q2). 
 

Gestão de RH Q1 Q2 
Conhecimento   

Conhecimento percebido sobre RH p.3 e p.19 p.13 
Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço p.8 - 
Conhecimento real sobre o destino final dos RH p.14 - 
Conhecimento real sobre as condições de perigosidade dos RH p.5 - 
Conhecimento real sobre os principais riscos dos RH no serviço p.13 - 

Atitudes/opiniões   
Opinião sobre o próprio comportamento relacionado com os RH p.11 - 
Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão de RH p.9d, g, j - 
Alterações na gestão RH nos últimos 5 anos serviço/ hospital p.12 - 
Atribuição responsabilidades gestão de RH: hospital geral/seu hospital - p.5 

Atitudes/percepção de risco   
Percepção de risco em relação às actividades indústriais e aos vários 
tipos de resíduos 

 
- 

 
p.12 

Percepção de risco dos RH para a saúde p.4 - 
Percepção de risco dos RH para o ambiente p.15d - 
Percepção de risco dos RH por grupos de indivíduos p.15a, b, c - 
Percepção de risco das várias etapas gestão de RH para a saúde - p.6 

Comportamento auto-relatado   
Produção/manipulação de RH p.2 p.2 

 
Conhecimento percebido sobre os RH (Q1-p.3 e p.19; Q2-p.13). No Q1, esta variável é 
operacionalizada através de duas questões semelhantes, uma colocada no início do 
questionário (p.3) e outra no final (p.19). No Q2 apenas é efectuada uma questão (p.13) 
colocada na última página do questionário. As respostas são codificadas numa escala de 1 
a 5; na pergunta (p.3) os extremos correspondem às categorias “nenhuma” e “desenvolvida” 
e nas restantes questões p.19 e p.13 a “muito pouco” e “bastante”. 
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Conhecimento real sobre a gestão dos RH no serviço (Q1-p.8). Esta variável apenas é 
avaliada no Q1, recorrendo-se a uma questão aberta onde é solicitada a descrição resumida 
da separação, contentorização e armazenamento dos RH no serviço onde os inquiridos 
exercem funções.  
 
As respostas são codificadas em sete categorias principais, podendo a mesma resposta ser 
incluída em mais do que uma categoria. Uma destas categorias principais subdivide-se, 
ainda, em três categorias, pelo que as respostas a esta questão são codificadas nas 
seguintes nove categorias: 

Separação dos resíduos (3 categorias) 
1.  Referência à separação dos resíduos sem dar exemplos e sem descrever os 

recipientes (e.g. cores, nomes dos grupos); 
2.  Referência à separação dos resíduos sem dar exemplos mas descrevendo os 

recipientes (e.g. cores, nomes dos grupos); 
3. Referência à separação dos resíduos dando exemplos e descrevendo os recipientes 

(e.g. cores, nomes dos grupos). Por vezes apontam alguns erros mais comuns; 
Restantes categorias (6 categorias) 
4. Separação e deposição dos resíduos não efectuada da forma mais adequada. 

Referência explícita a este facto sendo apontados problemas diversos (e.g. 
contentores muito grandes, sem tampa); 

5. Formas de contentorização dos resíduos no serviço, recolha interna (e.g. quem 
recolhe, número de recolhas), armazenamento no serviço (e.g. local, tipo de 
contentores), sendo por vezes foi referida a recolha fora do serviço; 

6. Destino final dos RH (e.g. incineração, autoclavagem); 
7. Desconhecimento do destino dos RH após saírem do serviço: referência explícita. 
8. Referência também à roupa (e.g. separação, cores dos sacos); 
9. Referência explícita a “não sei”. 

 
A subdivisão da categoria “separação dos resíduos” é efectuada por se considerar 
importante explicitar os diferentes níveis de aprofundamento da resposta dada, o que em 
muitos casos reflecte um maior conhecimento e uma maior preocupação com o tema.  
 
Conhecimento real sobre o destino final dos RH (Q1-p.14). Para determinar se os 
inquiridos tinham conhecimento do destino dos RH produzidos no seu hospital, solicitou-se 
que assinalassem o seu destino consoante os grupos e cores definidas pela legislação em 
vigor: no recipiente preto (grupos I e II), no recipiente branco (grupo III) e no recipiente 
vermelho ou contentor de corto-perfurantes (grupo IV).  
 
Esta variável é operacionalizada por uma pergunta fechada, atribuindo-se os códigos: (1) ao 
aterro, (2) à autoclavagem e (3) à incineração. É também incluída uma outra hipótese de 
resposta, a hipótese “não sei” com o código 4, por se considerar que muitos inquiridos 
podem efectivamente desconhecer o destino dado aos resíduos. 
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Como o destino dos RH varia consoante o hospital considerado (Tabela 5.21), 
recodificaram-se as respostas em correctas (código 1) e erradas (código 2), não alterando, 
contudo, as respostas em que se afirmava “não sei”. 
 
Tabela 5.21. Destino dos RH por grupos de resíduos nos hospitais seleccionados (durante o período 
analisado). 
Grupos de RH/ Hospitais 

Recipientes 1 2 3 4 5 6 
Grupos I e II/ 
Preto 
 

Aterro 
(Resulima) 

Incineração 
(Lipor) 

Aterro 
(Amcal) 

Incineração 
(Valorsul) 

Aterro 
(Ersuc) 

Aterro 
(CM Setúbal/ 

Amarsul) 
Grupo III/ 
Branco 

Incineração Autoclavagem Autoclavagem Autoclavagem Autoclavagem Autoclavagem 

Grupo IV/ 
Vermelho 

Incineração Incineração Incineração Incineração Incineração Incineração 

 
É de salientar que o facto dos hospitais 2 e 4 estarem inseridos no sistema Lipor e no 
sistema Valorsul respectivamente, em que o tratamento dos RU (ou equiparados a urbanos) 
é efectuado por incineração, induz muitas das respostas incorrectas relativas aos resíduos 
do saco preto. 
 
Conhecimento real sobre as condições de perigosidade dos RH e sobre os principais 
riscos dos RH no serviço (Q1-p.5 e p.13). Estas duas variáveis são operacionalizadas 
através de duas perguntas abertas colocadas no Q1. A codificação das respostas encontra-
se na Tabela 5.22. Optou-se por utilizar uma codificação semelhante em ambas as 
perguntas devido à semelhança de grande parte das respostas. 
 
Tabela 5.22. Códigos atribuídos às respostas dadas às questões p.5 e p.13 do Q1. 
 

  Condições em que os RH são 
perigosos p/ a saúde dos 

profissionais de saúde (p.5) 

Principais riscos dos 
RH no seu serviço 

(p.13) 
Manipulação/manuseamento dos RH não adequado 1 1 
Separação dos RH não adequada ou falta de 
separação 

2 2 

Acondicionamento não adequado (e.g. falta de 
sacos, má localização) 

3 3 

Recolha e/ou transporte interno não realizados da 
melhor forma 

4 4 

Destino final dos RH não adequado  5 - 
Formação, informação sobre RH deficiente e falta 
de profissionalismo 

6 6 

Protecção não adequada ou falta de utilização de 
protecção (e.g. luvas) 

7 - 

Riscos inerentes aos próprios ou tipos de RH  - 8 
Riscos de infecção ou contaminação - 9 
Outras condições/ outros riscos 10 10 

 
Opinião sobre o próprio comportamento relacionado com os RH (Q1-p.11). A resposta 
a esta questão (p.11) é codificada numa escala de 5 pontos em que os extremos variam 
entre o (1) “discordo totalmente” e o (5) “concordo totalmente”. 
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Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão dos RH (Q1-p.9d, g, j). Os aspectos 
considerados englobam a opinião sobre três assuntos diferentes: a definição dos circuitos 
de limpos e sujos (p.9d), a possibilidade dos resíduos serem um factor de infecção 
hospitalar (p.9g) e a existência de acções de sensibilização/informação sobre RH (p.9j). As 
respostas são codificadas numa escala de 1 a 5 pontos, com os extremos representando as 
categorias (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. 
 
Alterações na gestão de resíduos nos últimos 5 anos, no serviço e no hospital (Q1-
p.12). Considerou-se relevante avaliar a percepção dos inquiridos sobre as alterações 
ocorridas em relação a esta temática, devido a algumas mudanças importantes registadas 
no período imediatamente anterior à realização do Q1, como, por exemplo, o encerramento 
de várias incineradoras de RH que funcionavam em hospitais. Trata-se de uma pergunta 
fechada, com dois itens (serviço e hospital), cujas respostas são assinaladas numa escala 
de 5 pontos que variam entre (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. 
 
Atribuição de responsabilidades na gestão de RH num hospital em geral e no seu 
hospital (Q2-p.5). Este assunto é abordado no Q2 porque ao longo do período experimental 
foram observadas opiniões muito divergentes sobre quem deveria, nos hospitais, ter a 
responsabilidade prática de coordenar a gestão dos RH. Recorre-se a uma pergunta 
fechada quando se questiona sobre os hospitais em geral (p.5.1) e a uma pergunta aberta 
ao direccionar a questão para o próprio hospital onde o inquirido trabalha (p.5.2).  
 
Na codificação da pergunta aberta utilizam-se os mesmos códigos da pergunta fechada: 

1. Administração 
2. Comissão de Controlo da Infecção (CCI) 
3. Comissão de Higiene e Segurança (CHS) 
4. Encarregado dos Serviços Gerais 
5. Gestor de Risco 
6. Outro 

 
Contudo, mesmo na questão fechada surge a opção “outro”, na qual se pede para referir a 
alternativa considerada. As respostas dadas são agrupadas em 4 categorias: 

6.1. Todos os funcionários da UPCS 
6.2. Outras comissões específicas (e.g. Comissão Ambiental, Departamento de 

Engenharia Ambiental, Comissão de resíduos ou dos lixos, Comissão de risco). 
6.3. Designação concreta: nome específico de alguém do hospital ou uma determinada 

profissão (e.g. Gestor dos lixos, Engenheiro hospitalar, Engenheiro do Ambiente, 
Técnico Superior de Higiene e Segurança) 

6.4. Outras alternativas (e.g. AAM de cada serviço, comissão específica em cada 
serviço). 

 
Os cargos/comissões sugeridos, como possíveis responsáveis pela gestão dos resíduos nos 
hospitais, foram seleccionados entre as pessoas/entidades que em geral desempenham 
estas funções nos hospitais ou que as possam vir a desempenhar no futuro (e.g. gestor de 
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risco). A inclusão das duas comissões, CCI e CHS5, está relacionada com alguma 
ambiguidade de responsabilidades que possam partilhar, sendo actualmente e em muitos 
casos, este assunto da responsabilidade da CCI. 
 
Percepção de risco em relação às actividades industriais e aos vários tipos de 
resíduos (Q2-12). No Q2 é colocada uma questão com o objectivo de avaliar a percepção 
de risco dos profissionais de saúde, relativamente tanto à segurança das actividades 
industriais como aos aspectos de saúde e ambiente (em separado) dos resíduos industriais 
perigosos (RIP), dos RU e dos RH. Esta questão pretende dar indicações comparativas em 
relação ao grau de perigosidade atribuído por estes profissionais aos RH. As respostas 
estão codificadas numa escala de 1 a 5, com os extremos entre (1) “não têm qualquer risco” 
e (5) “têm um risco muito elevado”. 
 
Percepção de risco dos RH para a saúde por grupo de risco (Q1-p.4). A percepção de 
risco inerente aos resíduos nos hospitais é avaliada solicitando-se aos inquiridos que 
assinalem o grau de perigosidade para a saúde dos seguintes grupos de risco: profissionais 
de saúde, quem recolhe e transporta os RH, visitantes e doentes. É utilizada uma escala de 
5 pontos, em que os extremos variam entre (1) “não são nada perigosos” e (5) “são muito 
perigosos”. 
 
Para esta questão construiu-se um índice de percepção de risco dos RH para a saúde em 
relação aos grupos de risco, efectuado através da respectiva média aritmética. Neste índice, 
são apenas incluídos os questionários em que os inquiridos responderam a mais de metade 
dos itens que compõem o índice (ou seja, mais de 2). 
 
Percepção de risco dos RH para o ambiente (Q1-p.15d). Nesta variável é também 
utilizada uma escala de 5 pontos, em que os extremos variam entre (1) “muito pouco 
perigosos” e (5) “muito perigosos”. 
 
Percepção de risco dos RH por grupos de profissionais (Q1-p.15a, b, c). Considerou-se 
igualmente relevante conhecer a forma como os profissionais de saúde avaliam a 
perigosidade dos resíduos em relação a eles próprios, aos seus colegas e aos profissionais 
de saúde em geral. As respostas a esta questão estão codificadas numa escala de 1 a 5, 
variando os extremos entre (1) “muito pouco perigosos” e (5) “muito perigosos”. 
 
Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão dos RH (Q2-p.6). No Q2 foi 
avaliada a percepção de risco dos profissionais de saúde relativamente às diferentes etapas 
de gestão de RH, algumas efectuadas por estes profissionais (como o fecho dos 
contentores de corto-perfurantes pelos enfermeiros ou AAM e a recolha dos sacos de 
resíduos, em alguns hospitais, pelos AAM), mas outras realizadas por outros trabalhadores, 
como é o caso do transporte e tratamento/destino final dos resíduos. As respostas foram 
avaliadas numa escala de 5 pontos (1 - “não tem qualquer risco para a saúde” e 5 - “tem um 
risco elevado”). 

 
5 Na maior parte dos hospitais esta comissão ainda não existe, sendo algumas das suas funções 
desempenhadas por serviços específicos (e.g. Serviço de Saúde Ocupacional), contudo existe legislação e 
vontade de alguns profissionais para que este tipo de comissão seja criado. 
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Produção/manipulação de RH (Q1-p.2; Q2-p.2). Esta variável é avaliada em ambos os 
questionários, tendo como objectivo conhecer a percepção dos inquiridos relativamente ao 
seu maior ou menor “contacto” com os resíduos, nas actividades do dia a dia 
(comportamento percebido). As respostas são codificadas numa escala de 5 pontos, em que 
os extremos variavam entre (1) “nada” e (5) “muito”. 
 
 
C. Variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis 
 
A preferência dos profissionais de saúde por DM reutilizáveis ou descartáveis é 
operacionalizada através de variáveis relacionadas com o conhecimento e com as 
atitudes/opiniões (Tabela 5.23). 
 
Tabela 5.23. Variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis e 
perguntas em que estas aparecem (Q1 e Q2). 
 

Preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis Q1 Q2 
Conhecimento   

Conhecimento real sobre a utilização de DM reutilizáveis ou 
descartáveis no hospital 

p.17 - 

Atitudes/opiniões   
Preferência por reutilizáveis ou descartáveis, por tipo de DM p.16 p.11 
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis p.18 - 
Motivos da preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis - p.11 
Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH p.9e - 

 
 
Conhecimento real sobre a utilização de DM reutilizáveis ou descartáveis no hospital 
e preferência pela utilização de uns ou outros (Q1-p.17 e p.16; Q2-p.11). No Q1 
procurou-se saber se nos hospitais eram utilizados determinados DM e outros materiais sob 
a forma de reutilizáveis ou de descartáveis, através da percepção dos profissionais sobre a 
respectiva utilização (p.17).  
 
A escolha dos 12 exemplos de DM e de outros materiais baseou-se no facto de poderem 
existir nas UPCS, tanto sob a forma de reutilizáveis como de descartáveis, sendo os 
exemplos apresentados na Tabela 5.24. A selecção de alguns itens fundamentou-se na 
bibliografia consultada (e.g. contentores de corto-perfurantes), enquanto noutros casos na 
observação efectuada nos próprios hospitais (e.g. louça para servir as refeições aos 
doentes, urinóis e arrastadeiras). 
 
É de salientar que, por lapso, nos questionários em vez da designação “circuitos de 
ventilação ou máscaras de oxigénio” foi escrito “tubos de ventilação ou máscaras de 
oxigénio”. Contudo, e uma vez que este engano aparentemente não suscitou dúvidas aos 
profissionais de saúde, optou-se por considerar, neste trabalho, a palavra “tubos” com o 
significado de “circuitos”, continuando a ser utilizada a palavra “tubos” na análise dos 
resultados (capítulo 6). 
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Em relação à opinião dos profissionais de saúde sobre reutilizáveis ou descartáveis, esta foi 
avaliada em ambos os questionários (Q1-p.16 e Q2-p.11). Na Tabela 5.24 podem-se 
visualizar os itens seleccionados, tendo do primeiro para o segundo questionário sido 
alterados alguns dos itens escolhidos. Estas alterações estão relacionadas com a 
constatação, através de observação e da análise das respostas ao Q1, que a maior parte 
das seringas e das lâminas de bisturis, bem como todas as fraldas utilizadas nos hospitais 
são actualmente descartáveis, sendo os profissionais de saúde a favor dessa alteração. 
 
Tabela 5.24. DM e outros materiais seleccionados para o Q1 e o Q2. 
 

DM e outros materiais Q1 (p.16, p.17) Q2 (p.11) 
Seringas a - 
Contentores para corto-perfurantes b a 
Batas c b 
Louça para servir as refeições aos doentes d c 
Tubos de ventilação* ou máscaras de oxigénio e d 
Urinóis e arrastadeiras f e 
Lâminas de bisturis g - 
Contentores para resíduos equiparados a urbanos (grupos I e II) h f 
Fraldas i - 
Louça para servir as refeições aos doentes Infectados/suspeitos j g 
Contentores para os resíduos de risco biológico (grupo III) l h 
Lençóis m i 
Kits de penso - j 

* A denominação deveria ser Circuitos de ventilação. 

 
Deste modo, no Q2 retiraram-se esses três itens por praticamente não haver divergência 
nas opções dos profissionais de saúde. Introduziu-se um novo DM, o kit de penso, que 
sendo tradicionalmente reutilizável a sua substituição por descartável estava prevista para 
breve, pelo menos num dos hospitais estudados (constatação realizada no decorrer do 
trabalho prático 2). 
 
Para cada um dos DM seleccionados solicitava-se aos inquiridos que manifestassem a sua 
preferência assinalando uma das seguintes opções: “descartável (ou de uso único)” ou 
“reutilizável (ou de uso múltiplo)”. Apenas no Q1, na pergunta relacionada com o 
conhecimento real sobre a utilização de DM reutilizáveis ou descartáveis (p.17), foi 
acrescentada a hipótese “não sabe” por se considerar que os inquiridos, na sua actividade 
profissional, poderiam não ter contacto com determinados itens. 
 
As respostas a estas questões são, também, agregadas em índices, sendo para cada 
pergunta efectuada a soma das opções por reutilizáveis e a soma da preferência por 
descartáveis, mas apenas em relação aos itens comuns aos dois questionários. Na 
construção destes índices não são considerados os questionários em que os inquiridos não 
responderam a pelo menos uma das alíneas da respectiva questão.  
 
Com o objectivo de subdividir os inquiridos em dois grupos, ou seja, os profissionais cuja 
opção recai sobretudo no uso de reutilizáveis e os que preferem os descartáveis, no Q2 é 
construído um índice referente à maior opção por DM reutilizáveis ou descartáveis. Neste 
índice, considera-se a preferência por reutilizáveis quando os profissionais optam entre 6 a 
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10 itens reutilizáveis e a opção por descartáveis quando assinalam entre 0 a 4 itens 
reutilizáveis. No índice não são incluídas as situações de empate, 5 itens reutilizáveis e 5 
itens descartáveis. 
 
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q1-p.18). No Q1 foi 
colocada uma pergunta onde se procurava saber o grau de acordo dos inquiridos 
relativamente a determinadas afirmações inerentes aos motivos da opção por DM e outros 
materiais reutilizáveis ou descartáveis. Esta questão é avaliada numa escala de 5 pontos, 
com os extremos entre (1) “discordo totalmente”, e (5) “concordo totalmente”. 
 
Os motivos estão relacionados com o custo, o risco profissional associado, o risco de 
infecção hospitalar, os problemas ambientais e a facilidade de utilização, sendo algumas 
afirmações referentes, apenas, aos produtos reutilizáveis e outras aos descartáveis. 
 
Construiu-se um índice relacionado com o grau de vantagem percepcionado pelos inquiridos 
em relação à opção por DM e outros materiais descartáveis, onde foi considerado o custo 
(p.18b), o risco profissional (p.18a), o risco de infecção hospitalar (p.18f), os problemas 
ambientais (p.18d) e a facilidade de utilização (p.g18).  
 
Este índice baseia-se na média aritmética das respostas dadas às questões anteriores, 
sendo apenas considerados os questionários em que os inquiridos responderam a todas as 
perguntas englobadas no índice, variando os extremos entre (1) “muito pouco vantajoso” e 
(5) “muito vantajoso”. 
 
Motivos de preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q2-p.11). No Q2 procurou-
se conhecer os motivos que baseavam as opções por DM e outros materiais reutilizáveis ou 
descartáveis. Com esse objectivo foram apresentados cinco exemplos: batas, louça para 
servir as refeições aos doentes, urinóis e arrastadeiras, louça para servir as refeições aos 
doentes infectados ou suspeitos e contentores para resíduos de risco biológico, para os 
quais os inquiridos, além de assinalarem a preferência por reutilizáveis ou descartáveis, 
indicavam também os motivos dessa preferência. 
 
Os motivos considerados foram idênticos aos referidos anteriormente para o Q1 (custo, risco 
profissional associado, risco de infecção hospitalar, problemas ambientais e facilidade de 
utilização). Para cada motivo, era solicitado a escolha entre três opções: (1) “menor”, (2) 
“equivalente” e (3) “maior”. A título de exemplo, caso os inquiridos assinalassem que 
preferiam batas descartáveis, era solicitado que justificassem a opção, assinalando se o 
custo deste item descartável era, na sua opinião, menor, equivalente ou igual ao custo do 
mesmo item reutilizável. 
 
Para esta questão são calculados índices para cada um dos motivos referidos, sendo 
subdivididas as justificações associadas à preferência por DM e outros materiais 
reutilizáveis ou descartáveis. No total são construídos 10 índices através do cálculo das 
respectivas médias aritméticas. Não foram considerados os motivos em que os inquiridos 
não assinalavam, para esse item, a sua preferência por reutilizável ou descartável.  
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Optou-se, também, por calcular índices globais, que avaliam o grau de vantagem percebido 
pelos inquiridos (Tabela 5.25). Estes dois índices, um para a opção por reutilizáveis e outro 
por descartáveis, variam de (1) “menos vantajoso” a (3) “mais vantajoso” e resultam da 
média aritmética dos cinco índices anteriormente mencionados. Na construção dos índices 
globais apenas foram englobados os inquiridos que assinalaram todos os motivos (ou seja, 
os cinco motivos ou para os quais existiam os cinco índices), de forma a ser equivalente o 
peso de cada motivo. 
 
Tabela 5.25. Critérios utilizados na construção dos dois índices globais. 
 

Índice global - grau de vantagem relacionado com a opção  
por DM reutilizáveis ou descartáveis 

- vantajoso + vantajoso 
+ caro - caro 

+ riscos profissionais - riscos profissionais 
+ riscos de infecção hospitalar - riscos de infecção hospitalar 

+ problemas ambientais - problemas ambientais 
- facilidade de utilização + facilidade de utilização 

 
Alem dos índices referidos, foram também construídos índices para cada um dos cinco 
motivos, mas englobando a tendência dos profissionais de saúde por mais reutilizáveis ou 
descartáveis. Na sua elaboração foi utilizado um índice, descrito anteriormente, que 
subdivide os inquiridos em dois grupos, os que preferem os reutilizáveis e os que preferem 
os descartáveis. Assim, no caso de preferirem os reutilizáveis, na construção, por exemplo, 
do índice custos entra o valor médio atribuído a esse índice, mas caso a preferência recaia 
nos descartáveis, é usado o valor médio do índice custos mas correspondente aos 
descartáveis.  
 
Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH (Q1-p.9e). No Q1 foi colocada 
uma pergunta relacionada com a percepção dos inquiridos sobre o aumento da quantidade 
de resíduos, nos últimos anos. Trata-se de uma pergunta fechada em que os extremos da 
escala variavam entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente).  
 
 
D. Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem 
 
Com o objectivo de determinar o conhecimento dos inquiridos sobre a separação de 
resíduos para reciclar nos serviços, foram construídas duas perguntas, uma em cada 
questionário, como se pode visualizar na Tabela 5.26. No Q2 optou-se por colocar esta 
pergunta no início, para incrementar a taxa de respostas e porque se associou uma nova 
questão relacionada com o comportamento do inquirido (p.4). 
 
Tabela 5.26. Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem e perguntas em 
que estas aparecem (Q1 e Q2). 

Separação dos resíduos para reciclagem Q1 Q2 
Conhecimento   
Conhecimento real dos resíduos separados para reciclar no serviço p.20 p.3 
Comportamento auto-relatado   
Comportamento auto-relatado de separação para reciclagem - p.4 
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Conhecimento real dos resíduos separados para reciclar no serviço (Q1-p.20; Q2-p.3). 
No Q1, esta variável é operacionalizada através de uma pergunta de resposta múltipla, 
sendo solicitado aos inquiridos que assinalem os resíduos separados para reciclar no seu 
serviço. São consideradas seis categorias de resíduos: cartão, papel, vidro, películas 
radiológicas, pilhas e alguns resíduos líquidos, existindo, igualmente, a opção “outros”. 
 
As categorias seleccionadas basearam-se na informação recolhida nas entrevistas 
realizadas e na observação directa, correspondendo aos resíduos que, por vezes, são 
recolhidos selectivamente nos serviços. Em alguns casos são dados exemplos, como para o 
cartão (e.g. caixas de cartão), papel (e.g. de escrita) e vidro (e.g. garrafas, frascos), para 
uma melhor percepção dos inquiridos e para diminuir a confusão relacionada com alguns 
termos vulgarmente utilizados (e.g. muitas vezes o cartão é chamado de papelão). 
 
No Q2, esta pergunta foi ligeiramente alterada, optando-se por solicitar aos inquiridos que 
assinalem se são (“sim”) ou não (“não”) reciclados no seu serviço os seis resíduos 
anteriormente referidos. A realização de uma pergunta semelhante em ambos os 
questionários está relacionada com alguns hospitais terem passado a recolher 
selectivamente mais alguns resíduos (e.g. resíduos líquidos) e por se considerar 
interessante determinar a evolução do conhecimento dos inquiridos sobre esta temática. 
 
No Q2 não é considerada a opção “outros”, essencialmente por no Q1 se ter verificado que 
a maior parte das opções por esta categoria serem realizadas no hospital 5 e 
corresponderam à separação de garrafas de água de plástico para reciclar (separação que é 
efectuada apenas neste hospital). 
 
Em ambos os questionários é calculado o número de categorias assinaladas pelos 
inquiridos como separadas para reciclar no seu serviço, não sendo no Q1 englobada a 
categoria “outros”, tornando assim possível a respectiva comparação. É, também, calculado, 
nos dois questionários, o número médio de resíduos referidos como separados no serviço 
para reciclar. 
 
Comportamento auto-relatado de separação para reciclagem, por tipo de resíduo (Q2-
p.4). No Q2 foi introduzida numa nova variável porque se considerar importante avaliar se os 
inquiridos que referiam existir separação nos serviços, por tipo de resíduo, efectivamente 
contribuíam para essa separação. Com este objectivo foi construída uma escala de 5 pontos 
em que os extremos variavam entre (1) “nunca separa” e (5) “separa com muita frequência”. 
Sempre que os inquiridos referiam que para um tipo de resíduo não existia separação no 
serviço, a resposta à questão relativa à sua participação na separação para reciclagem não 
era considerada.  
 
Também com a finalidade de subdividir os inquiridos em dois grupos, os recicladores e os 
não recicladores, construiu-se um índice. Neste caso, são retirados, para os seis resíduos 
considerados, todos os valores em que os profissionais responderam (3) “nem separo muito 
nem pouco”, por se considerar que não contribuem para distinguir quem separa de quem 
não separa resíduos para reciclagem no hospital. 
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De igual forma, não são englobadas as situações em que o número de resíduos separados 
com frequência se igualava aos separados poucas vezes. Quando apenas é separado um 
tipo de resíduo, embora com frequência, também não se considera esta resposta, por a 
separação de apenas um resíduo não determinar que o indivíduo seja um reciclador 
convicto (e.g. muitas vezes, por exemplo, a separação do cartão ou dos resíduos líquidos é 
imposta pelos superiores). 
 
Como recicladores foram considerados todos os profissionais que referiram separar para 
reciclagem pelo menos dois resíduos, com frequência ou com muita frequência, desde que 
isso represente mais de metade dos resíduos assinalados como separados para reciclagem. 
Os restantes, excluindo as situações referidas, são incluídos nos não recicladores. 
 
 
E. Variáveis relacionadas com a separação de RH, por grupos  
 
Na Tabela 5.27 apresenta-se a discriminação das variáveis relacionadas com a separação 
de RH, avaliadas tanto no Q1 como no Q2. Estas variáveis focam aspectos inerentes ao 
conhecimento, à percepção de risco e à avaliação da separação de RH. 
 
Tabela 5.27. Variáveis relacionadas com a separação de RH e perguntas em que estas aparecem 
(Q1 e Q2). 
 

Separação de RH por grupos Q1 Q2 
Conhecimento   
Conhecimento real sobre a separação de RH p.7 p.9 
Conhecimento percebido sobre erros de separação dos RH, serviço - p.8 

 Atitudes/percepção de risco   
Percepção de risco por tipo de RH p.6 p.7 

 Avaliação   
Opinião sobre os procedimentos de separação, no serviço p.9a, b, c, f, h, j - 

 
 
Conhecimento real sobre a separação de RH (Q1-p.7; Q2-p.9). Nos dois questionários é 
avaliado o conhecimento real sobre a separação de RH, pela utilização de 15 frases 
correspondentes a diferentes tipos de resíduos. Estas expressões foram retiradas da 
legislação em vigor (Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto), na qual são definidas as regras 
de separação dos RH. 
 
No Q1 é realizada uma pergunta aberta (p.7), onde é solicitado aos inquiridos a 
correspondência entre a letra de cada uma das 15 frases apresentadas com o tipo de 
recipiente estipulado pela legislação (preto – grupos I e II, branco – grupo III e vermelho ou 
contentor para cortantes e perfurantes – grupo IV). Pelo facto de durante a realização dos 
questionários se ter percebido algumas dificuldades no preenchimento desta questão, 
confirmadas depois no tratamento prévio dos dados (29,5% dos inquiridos não responderam 
a esta pergunta), optou-se no Q2 pela sua simplificação. 
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Esta pergunta passa no Q2 a ser fechada, escolhendo os inquiridos, para cada um dos 15 
tipos de resíduos (as mesmas 15 frases do Q1), uma entre 4 respostas: “recipiente preto”, 
recipiente branco”, “recipiente vermelho/contentor de corto-perfurantes” ou “não sabe”. É 
colocada a hipótese “não sabe” por se tratar de uma pergunta relacionada com o 
conhecimento. 
 
Nos questionários entregues no hospital 3 a codificação anterior alterou-se, os “recipientes 
pretos” foram designados por “recipientes com letras pretas” e os “recipientes brancos” por 
“recipientes com letras brancas”. Esta alteração foi solicitada pelo elemento de ligação deste 
hospital quando se estava a recolher a informação e a testar os questionários da primeira 
etapa da fase 1 (Q1). A alteração está relacionada com o facto de neste hospital serem 
utilizados, para estes dois tipos de resíduos, sacos transparentes com as letras (e uma 
barra) das cores definidas pela legislação em vigor. 
 
Uma vez que foi introduzida esta alteração, considerou-se importante questionar os 
elementos de ligação dos restantes hospitais estudados, principalmente no caso em que as 
cores dos recipientes nos hospitais não eram exactamente das cores estipuladas pela 
legislação, o que se verificava no hospital 2. No entanto, o elemento de ligação deste 
hospital foi da opinião que os profissionais de saúde deveriam ter conhecimento do definido 
na legislação, não tendo sido introduzidas alterações nos questionários efectuados neste 
hospital. 
 
Em ambos os questionários é igualmente colocada uma pergunta sobre a percepção de 
risco em relação aos RH, por tipos de resíduos (que será referida posteriormente), onde se 
recorre, também, às 15 frases mencionadas. Como esta pergunta surge antes da questão 
de conhecimento real e como no Q2 se fechou esta última pergunta, houve a necessidade 
de alterar a ordem pela qual surgem as 15 frases na questão de conhecimento.  
 
Esta alteração pretende diminuir a tendência natural dos inquiridos para se mostrarem 
consistentes, associando os resíduos assinalados com maior percepção de risco aos 
colocados no recipiente de maior perigosidade (recipiente vermelho/contentor de corto-
perfurantes). A correspondência entre as letras das 15 frases, ou 15 tipos de resíduos, do 
Q1 e do Q2 apresenta-se na Tabela 5.28. Optou-se por manter a ordem inicial (Q1). 
 
Tabela 5.28. Correspondência entre as alíneas da pergunta 7 do Q1 e da pergunta 9 do Q2. 
 

Q1 (p.7) a b c d e f g h i j l m n o p 

Q2 (p.9) n p o i m g b a f h d c j e l 

 
Como a legislação em vigor (Despacho nº 242/96) estipula em que recipiente se devem 
colocar os vários tipos de RH considerados, é possível determinar as respostas certas e 
erradas de acordo com a legislação. Na Tabela 5.29 apresentam-se os 15 tipos de resíduos 
considerados, o grupo a que pertencem e o recipiente em que devem ser colocados. 
 
Com base nesta informação é calculado o número médio de respostas certas para cada um 
dos recipientes, bem como para o total. Avalia-se, também, a frequência do número de 
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respostas certas para cada um dos recipientes. E subdividiram-se as respostas dadas em 
quatro categorias de respostas correctas: (1) de 0 a 3, (2) de 4 a 7, (3) de 8 a 11 e (4) de 12 
a 15, avaliando as respectivas frequências. 
 
Tabela 5.29. Correspondência entre os RH considerados e o grupo e cor do recipiente definidos na 
legislação em vigor. 
 

Resíduos considerados Grupo de resíduos Tipo de recipiente 
a. produtos com toxicidade química, depois de utilizados Grupo IV Vermelho1

b. frascos de soro sem qualquer contaminação, depois de 
utilizados 

 
Grupo II 

 
Preto 

c. sacos colectores fluidos orgânicos e respectivos 
sistemas, depois de utilizados 

 
Grupo III 

 
Branco 

d. materiais de protecção individual (como luvas) não 
contaminados, depois de utilizados 

 
Grupo II 

 
Preto 

e. resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados (excepto materiais cortantes e perfurantes) 

 
Grupo III 

 
Branco 

f. embalagens vazias de medicamentos ou de outros 
produtos de uso clínico e/ou comum (não contaminadas) 

 
Grupo II 

 
Preto 

g. resíduos provenientes dos serviços gerais (como salas 
de reuniões, instalações sanitárias) 

 
Grupo I 

 
Preto 

h. fármacos (medicamentos) rejeitados Grupo IV Vermelho 
i. fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por 
sangue ou por outros produtos suspeitos 

 
Grupo II 

 
Preto 

j. materiais cortantes e perfurantes (como agulhas e 
cateteres), após utilização 

 
Grupo IV 

 
Vermelho 

l. materiais ortopédicos (como talas, gessos e ligaduras 
gessadas), não contaminados e sem vestígios de sangue, 
depois de utilizados 

 
Grupo II 

 
Preto 

m. materiais de protecção individual, depois de utilizados, 
que tenham tido contacto com produtos contaminados 
(como luvas, máscaras) 

 
Grupo III 

 
Branco 

n. citostáticos e todo o material utilizado na sua 
manipulação e administração 

 
Grupo IV 

 
Vermelho 

o. peças anatómicas não identificáveis Grupo III Branco 
p. resíduos provenientes da confecção e restos de 
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos 

 
Grupo I 

 
Preto 

1 Recipiente vermelho engloba também o recipiente para cortantes e perfurantes. 

 
Além disso, com o objectivo de subdividir os inquiridos em dois grupos, os que têm 
conhecimento para efectuar uma separação correcta dos RH por grupos e os que não 
possuem esse conhecimento, construiu-se um índice de separação de RH por grupos. 
Considera-se como separação correcta quando os profissionais acertam a colocação de 
entre 10 e 15 resíduos e separação não correcta quando apenas acertam menos de 7 
resíduos. Não são englobados os valores intermédios, ou seja, quando existem 7, 8 ou 9 
respostas correctas, por se considerar que estes valores não contribuem para a 
diferenciação entre os dois grupos de inquiridos. 
 
Conhecimento percebido sobre erros de separação de RH no serviço (Q2-p.8). No Q2 
foi colocada uma questão aberta onde se solicitava aos inquiridos que referissem alguns 
erros na separação de resíduos. Cerca de 7% dos inquiridos que responderam a esta 
pergunta referiram explicitamente que não existiam erros de separação de RH no serviço 
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onde exercem funções, pelo que se codifica previamente esta questão em: (1) “existem 
erros de separação” e (2) “não existem erros de separação” de resíduos no serviço. 
 
Quando os inquiridos referem erros de separação, estes são, por sua vez, agrupados em 
cinco categorias: 
1. Erros específicos, com uma certa discriminação. Erros realizados pelos profissionais de 

saúde mas também pelos doentes e visitas. É de salientar que nem sempre os erros 
indicados estão de acordo com a legislação em vigor (e.g. colocação de fraldas no saco 
preto, o que pode estar correcto caso não estejam contaminadas por sangue ou por 
outros produtos suspeitos). 

2. Erros gerais. Descrição dos erros por grupos de resíduos, sem descriminação ou sem 
exemplos concretos. 

3. Falta de separação de resíduos para reciclagem. Esta referência surgiu quando não era 
efectuada qualquer separação para reciclagem no serviço, mas também quando 
determinados resíduos não eram ainda separados para reciclar (e.g. cartão, papel, vidro, 
plástico, pilhas, resíduos líquidos). 

4. Problemas nas condições de apoio à separação dos RH, nos circuitos de recolha e no 
armazenamento dentro dos serviços. Alguns exemplos estão relacionados com a falta de 
sacos de uma ou mais cores, a troca de cores dos sacos aquando da sua colocação, a 
deficiente localização dos recipientes ou pelo facto destes permanecerem muito cheios, 
entre outros problemas. 

5. Motivos diversos. Como a falta de formação/informação, mas também outros motivos 
como a falta de: tempo, pessoal, interesse, motivação e mesmo de sensibilização dos 
profissionais de saúde para os RH. 

 
Nas respostas dadas a esta questão os inquiridos não referiram apenas os erros mais 
comuns, mas também alguns problemas (código 4) e diversos motivos pelos quais a 
separação não é efectuada nas melhores condições (código 5). Como se trata de uma 
pergunta aberta de resposta múltipla, em muitos casos referiram várias opções em 
simultâneo. 
 
Percepção de risco por tipo de RH (Q1-p.6; Q2-p.7). A mesma questão é colocada em 
ambos os questionários, solicitando-se a opinião dos inquiridos sobre o risco para a saúde 
inerente a cada um dos 15 tipos de resíduos referidos anteriormente (Tabela 5.29). Esta 
pergunta está codificada numa escala de 5 pontos, com os extremos entre (1) “não têm 
qualquer risco para a saúde” e (5) “têm um risco muito elevado”. 
 
Para esta questão, são construídos três índices, referentes à percepção de risco inerente 
aos resíduos pertencentes aos grupos estipulados pela legislação (Tabela 5.29), fazendo a 
associação com as respectivas cores dos recipientes: índice recipiente preto (engloba as 
alíneas b, d, f, g, i, l e p), índice recipiente branco (alíneas c, e, m, o) e índice recipiente 
vermelho (alíneas a, h, j, n). Os grupos I e II são incluídos no mesmo índice visto serem 
ambos colocados no recipiente preto. Os índices são calculados pela respectiva média 
aritmética.  
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Opinião sobre os procedimentos de separação, no serviço (Q1-p.9 a, b, c, f, h, i). No Q1 
procurou-se saber a avaliação dos inquiridos sobre os procedimentos de separação de 
resíduos no serviço, sendo as respostas dadas numa escala de 5 pontos, cujos extremos 
variam entre (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. 
 
Com base nestas variáveis é construído um índice (índice de avaliação dos procedimentos 
de separação), através da respectiva média aritmética, sendo os extremos (1) “grandes 
dificuldades e problemas” e (5) “poucas dificuldades e problemas” na separação de RH de 
acordo com a legislação em vigor. Sempre que os inquiridos não respondem a pelo menos 
uma das alíneas, as respostas desse inquirido não são consideradas na construção do 
índice. 
 
 
5.7. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS 
 
No tratamento dos resultados dos dois inquéritos por questionário são utilizados métodos de 
inferência estatística, o Qui-quadrado (χ2) para as frequências amostrais e a análise 
univariada da variância (ANOVA) para as médias amostrais, para avaliar as diferenças entre 
grupos de hospitais (especializados/distritais e Norte/Sul), entre grupos de profissionais de 
saúde, entre o Q1 e o Q2 e entre grupos com diferentes opções de gestão de RH. Em 
algumas situações, são, também, efectuadas análises de correlação simples. 
 
Considera-se, como nível de significância mínimo aceitável, para todos os testes 
estatísticos, um valor de ρ<0,05. Sempre que tal não se verifica os testes são indicados 
como não significativos (n.s.). Na realização dos tratamentos estatísticos é utilizado o 
programa STATISTICA para Windows, versão 6 de 2001, da StatSoft Inc. 
 
Em todos os caso, são avaliadas as percentagens das não respostas/respostas inválidas, no 
entanto, sempre que o seu número é inferior a 10% não são consideradas nas análises 
efectuadas. Além disso, quando o número de respostas por célula é muito pequeno (inferior 
a 10) não são calculados, para essa variável, os respectivos testes estatísticos. 
 
O tratamento estatístico é organizado procurando avaliar as diferenças entre grupos de 
hospitais, entre grupos de profissionais e entre grupos com diferentes opções de gestão de 
RH. No entanto, em todas estas situações as análises são subdivididas em cinco grupos de 
variáveis: características sócio-demográficas, gestão dos RH, preferência por DM 
reutilizáveis ou descartáveis, separação dos resíduos para reciclagem e separação dos RH 
por grupos.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
A informação recolhida na parte prática do trabalho de investigação foi de natureza, tanto 
qualitativa como quantitativa, possibilitando uma análise mais completa e fundamentada dos 
assuntos abordados. Por esta razão, optou-se por subdividir a análise dos resultados em 
três pontos.  
 
Em primeiro lugar analisam-se os resultados das entrevistas e da observação directa, dados 
com carácter qualitativo. Em seguida são apresentados e comentados os resultados dos 
inquéritos por questionário, dados quantitativos. Por último, são estabelecidas as relações 
entre os dados qualitativos e os quantitativos, sendo igualmente efectuada a síntese dos 
resultados obtidos. 
 
 
6.1. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS E DA OBSERVAÇÃO DIRECTA 
 
6.1.1. Gestão de resíduos hospitalares 
 
A descrição da gestão de RH nos seis hospitais em estudo (população) baseia-se na 
informação recolhida nas entrevistas, na observação directa e na análise documental, 
efectuados durante a primeira e a segunda etapa da fase 1. 
 
Na metodologia foi salientado que os critérios de selecção da população em estudo tiveram 
por base a classificação dos hospitais, em especializados e distritais, e a sua distribuição 
geográfica, em Norte e Sul (englobando apenas Portugal Continental pelas razões 
anteriormente referidas). 
 
A descrição da gestão de RH é efectuada tendo em conta os critérios adoptados. Contudo e 
devido à divergência em termos contextuais entre os hospitais seleccionados, considerou-se 
importante realizar para cada hospital uma análise individual e mais pormenorizada, 
informação que é apresentada em Gonçalves (2004). 
 
A. Hospitais especializados versus hospitais distritais  
 
Tanto nos hospitais especializados como nos hospitais distritais a quantificação dos RH não 
perigosos (grupos I e II) é efectuada por estimativa (Tabela 6.1), sendo da responsabilidade 
dos respectivos hospitais. Na maior parte das situações é pago um valor à autarquia 
(entidade que recolhe estes resíduos), calculado em função do consumo de água, o que não 
é proporcional aos quantitativos de resíduos produzidos. Este facto não incentiva a redução 
da sua produção, nem a necessária quantificação. 
 
Apenas num hospital distrital (hospital 1), no ano de 2001 e primeiros 5 meses de 2002, foi 
efectuada a pesagem dos resíduos não perigosos, embora em conjunto com os resíduos 
perigosos. Este procedimento estava relacionado com o facto destes resíduos serem 
recolhidos conjuntamente, sendo, por vezes, os resíduos dos grupos I e II também 
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incinerados na central de incineração em funcionamento nesse hospital. Com o 
encerramento desta central, em 1 de Junho de 2002, passaram a ser pesados apenas os 
resíduos dos grupos III e IV. 
 
Tabela 6.1. Método de quantificação dos RH produzidos nos hospitais analisados, em 2001 e 2002. 

método entidade método entidade
E/D N/S de quant. responsável forma de pagamento de quant. responsável forma de pagamento

Hospital 1 D N pesagem SUCH por kg incinerado e pesagem SUCH por kg incinerado
2001 estimativa hospital em função consumo de água no hospital

estimativa hospital em função consumo de água pesagem SUCH por kg recolhido
2002 no hospital preços diferentes p/ grupo

Hospital 2 E N estimativa hospital em função consumo de água pesagem Ambimed por kg recolhido
no hospital preços diferentes p/ grupo

Hospital 3 D S estimativa hospital em função consumo de água pesagem Ambimed por kg recolhido
no hospital preços diferentes p/ grupo

Hospital 4 E S estimativa hospital em função consumo de água pesagem Ambimed por kg recolhido
na Ambimed preços diferentes p/ grupo

Hospital 5 E N estimativa hospital estimativa SUCH por kg recolhido
preços iguais p/ grupo

Hospital 6 D S estimativa hospital em função consumo de água pesagem SUCH por kg recolhido
no hospital

RH grupos I e II RH grupos III e IV

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 

 
Em relação ao método de quantificação dos resíduos perigosos, nos hospitais distritais 
procede-se à sua pesagem, método efectuado nos próprios hospitais. O mesmo se verifica 
nos hospitais especializados (no hospital 2 a pesagem processa-se no hospital, enquanto no 
hospital 4 nas instalações de tratamento), com excepção do hospital 5, em que o cálculo da 
produção é efectuado por estimativa (Tabela 6.1).  
 
A quantificação dos resíduos dos grupos III e IV é da responsabilidade das entidades que 
procedem ao seu transporte e tratamento. O preço pago pelos hospitais é calculado por 
quilo de resíduo tratado. Na maior parte das situações o preço depende do método de 
tratamento (autoclavagem ou incineração). 
 
A capitação e a percentagem de RH produzidos por grupo, entre 2000 e 2002, são 
apresentadas na Tabela 6.2. Observa-se uma grande variação entre hospitais, tanto nos 
valores das capitações como nas percentagens por grupos, não existindo um padrão de 
diferenciação entre hospitais especializados e distritais. Estas variações deverão estar 
relacionadas com a forma de quantificação destes resíduos, especialmente em relação à 
quantificação dos resíduos não perigosos, que é efectuada por estimativa.  
 
A falta de rigor nas quantidades (umas por estimativa outras por pesagem), a utilização de 
diferentes unidades de medida (litros e quilos) e a divergência encontrada entre os vários 
documentos consultados (e.g. dados fornecidos pelos hospitais, mapas de registo, relatórios 
da Direcção-Geral de Saúde), leva a considerar os valores apresentados na Tabela 6.2 
como pouco rigorosos, pelo que se optou por não efectuar comentários sobre os valores 
apresentados. 
 
Esta constatação demonstra a importância de serem estabelecidas orientações específicas 
para a quantificação dos RH, em particular dos RH não perigosos, uma vez que estes são 
actualmente avaliados por estimativa. A falta de rigor na determinação dos resíduos dos 
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grupos I e II condiciona os valores totais de RH e, também, as percentagens 
correspondentes à produção de resíduos por grupo. 
 
Tabela 6.2. Capitação e distribuição percentual de RH produzidos nos hospitais analisados 
(informação de base: entrevistas e análise documental). 

Capitação
E/D N/S Ano  (kg/cama*dia) Grupos I e II Grupo III Grupo IV

Hospital 1 D N 2000 3,38 42,8 46,8 10,3
2001 3,55 65,0 30,0 5,0
2002 4,24 68,9 29,5 1,6

Hospital 2 E N 2000 6,03 49,3
2001 5,17 59,6 33,7 6,7
2002 n.d n.d. n.d. n.d.

Hospital 3 D S 2000 6,65 88,3 10,9 0,8
2001 9,43 90,8 8,5 0,7
2002 9,70 90,9 8,4 0,7

Hospital 4 E S 2000 n.d 89,1 9,8 1,1
2001 8,87 75,7 21,5 2,8
2002 n.d n.d. n.d. n.d.

Hospital 5 E N 2000 3,42 54,3
2001 3,20 56,7 27,8 15,5
2002 n.d n.d. n.d. n.d.

Hospital 6 D S 2000
2001 4,46 77,5 15,3 7,3
2002 n.d n.d. n.d. n.d.

Produção de RH (%)

50,7

45,7

 E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
 n.d. Não determinado por falta de dados compatíveis. 

 
A gestão dos RH pode ser subdividida em três fases: no interior dos serviços, no espaço 
hospitalar (e.g. recolha intra-hospitalar, armazém central) e no exterior do hospital (e.g. 
armazenamento, tratamento). Com base nesta divisão foi agrupada a informação referente a 
todo o circuito dos RH, desde a sua produção até ao destino final. 
 
Na Tabela 6.3 apresenta-se um resumo das principais características da gestão dos RH no 
interior dos serviços. Em termos de deposição de resíduos não existem grandes diferenças 
entre os hospitais especializados e os distritais.  
 
Em todos os hospitais são utilizados os sacos das cores estipuladas pela legislação em 
vigor (Despacho nº 242/96), com excepção de um hospital especializado (hospital 2), que 
em vez de sacos brancos e de sacos vermelhos eram utilizados, em 2001, sacos 
transparentes sem qualquer inscrição. Contudo, por uma recomendação da Inspecção-Geral 
do Ambiente, em 2002 foram adquiridos pelo hospital sacos vermelhos (embora a sua 
utilização não se tenha estendido rapidamente a todos os serviços). 
 
Neste hospital eram adoptadas as cores dos contentores da empresa que procede à recolha 
e tratamento destes resíduos, a Ambimed, associando a cor verde aos resíduos do grupo III 
(que pela legislação é o branco) e a cor amarela aos resíduos do grupo IV (que pela 
legislação é o vermelho). Um outro problema detectado neste hospital prende-se com a 
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utilização de caixas de cartão para resíduos perigosos destinados a incineração1 como 
suporte dos sacos pretos (para resíduos não perigosos), o que pode levar a algumas 
confusões.  
 
Pela informação recolhida neste hospital especializado (hospital 2), algumas deficiências 
encontradas estão também relacionadas com problemas económicos (e.g. a não aquisição 
de contentores específicos para os vários grupos de resíduos). Problemas deste tipo são 
apontados também em outros hospitais, nomeadamente em relação à impossibilidade de 
adquirir contentores em inox com tampa e pedal para todos os quartos/enfermarias e salas 
de tratamento, o que na maior parte das situações tem sido substituído por contentores em 
plástico, mais económicos mas com uma durabilidade menor (e.g. é o que se verifica no 
hospital distrital 3). 
 
Tabela 6.3. Gestão dos RH nos serviços dos hospitais analisados, em 2001 e 2002. 

E/D N/S Triagem Recolha Armazém
Cores sacos Contentores eficiência quem efectua local

Hospital 1 D N G. I e II: pretos opacos grandes, s/ tampa 1 zona de sujos2

G. III: brancos opacos grandes (e.g. verdes)1 Erros AAM ou armazéns
G. IV: vermelhos opacos e biobox específicos

Hospital 2 E N G. I e II: pretos opacos diversos, caixas SUCH Empregados zona de sujos
G. III: brancos ou transparentes verdes de 60l Erros de limpeza ou armazéns
G. IV: transparentes3 (cont. amarelos de 60l) e biobox específicos

Hospital 3 D S G. I e II: transparentes c/ letras pretas / cont. amarelos Zona de sujos
G. III: transparentes c/ letras brancas / cont. brancos Erros AAM e por vezes no
G. IV: vermelhos (cont. vermelho c/ tampa) e biobox corredor

Hospital 4 E S G. I e II: pretos opacos diversos, s/ tampa Empregados Zona de sujos
G. III: brancos opacos metal c/ tampa, outros Erros de limpeza
G. IV: rosa opacos (metal c/ tampa) e biobox

Hospital 5 E N G. I e II: pretos opacos grandes e médios Empregados Zona de sujos
G. III: brancos opacos médios e grandes Erros de limpeza ou corredores
G. IV: vermelhos opacos (grandes) e biobox

Hospital 6 D S G. I e II: pretos opacos diversos e suportes inox Empregados Zona de sujos,
G. III: brancos opacos diversos e suportes inox Erros de limpeza arrumos e 
G. IV: vermelhos opacos (suportes de inox) e biobox outros locais

Gestão dos RH nos serviços
Deposição

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
1 Em 2002 foram adquiridos dois tipos de carros para deposição e transporte dos RH nos serviços. 
2 Em 2002 foram construídos, em alguns serviços, novos armazéns para os RH. 
3 Em 2002 e em alguns serviços foram substituídos por sacos vermelhos. 

 
Relativamente aos contentores também não existem divergências entre hospitais 
especializados e hospitais distritais, encontrando-se em ambos os grupos contentores e 
suportes de diversos tamanhos, materiais, com e sem tampa, com e sem pedal e de 
diversas cores. É de salientar que tanto no hospital 5 (hospital especializado) como no 
hospital 1 (hospital distrital) os contentores para os grupos III e IV são bastante grandes, o 
que pode induzir maiores erros na triagem dos resíduos. 
 
No hospital 1 estava programada a substituição dos contentores para os resíduos perigosos 
por “carros para as enfermarias”, que foram testados durante o ano de 2002 em dois 
serviços piloto (abrangidos por este estudo). Estes carros, cujo protótipo foi desenhado para 
o hospital, são rodados, de grandes dimensões, com um suporte para o saco branco (com 
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1 Estas caixas foram adquiridas pelo hospital ao SUCH quando esta entidade recolhia e tratava os resíduos 
perigosos (até 1 de Julho de 2000), tendo ficado grandes quantidades armazenadas quando a recolha e 
tratamento destes resíduos passou a ser efectuada pela empresa Ambimed. 
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tampa azul), uma grade para o contentor de cortantes e perfurantes (onde também podem 
ser colocados outros objectos) e uma caixa para depositar os sacos de urina (em baixo).  
 
Tanto nos hospitais especializados como nos hospitais distritais foram observados bastantes 
erros na triagem dos resíduos, especialmente confusões entre os resíduos dos grupos II e 
III, erros inerentes a um excesso de zelo (e.g. todas as fraldas para o saco branco) e, 
também, falta de preocupação em relação a este assunto (e.g. embalagens diversas no 
saco branco). Um facto que contribui, igualmente, para os enganos observados está 
relacionado com a localização dos recipientes para a deposição dos resíduos, não sendo 
muitas vezes a mais adequada (e.g. saco branco por baixo do lavatório). 
 
O hospital que demonstrou dar mais atenção ao problema da separação dos resíduos foi o 
hospital 3, hospital distrital, através da utilização de sacos transparentes, identificados com a 
cor respectiva, em substituição dos sacos pretos e brancos. Estes sacos estão também 
identificados por serviço e o facto de serem transparentes permite a inspecção visual na 
detecção de possíveis erros de triagem.  
 
Neste hospital, os erros encontrados são comunicados, periodicamente, aos respectivos 
serviços e à administração do hospital, o que tem permitido diminuir os quantitativos de 
resíduos perigosos, reduzir os problemas com a Câmara Municipal2, entidade que recolhe 
os resíduos não perigosos e, através de um diálogo continuado com os responsáveis dos 
serviços, esclarecer dúvidas e melhorar a eficácia da triagem. 
 
Nos três hospitais especializados, a recolha dos RH nos serviços (Tabela 6.3) é efectuada 
pelos funcionários da empresa de limpeza que também procedem à reposição dos sacos. 
Nos hospitais distritais, em dois casos a recolha é realizada pelos AAM (hospitais 1 e 3) e 
num dos hospitais é efectuada pelos funcionários da empresa de limpeza (hospital 6).  
 
Embora varie consoante os hospitais, em algumas situações existe uma grande rotatividade 
nos funcionários da empresa de limpeza (que são funcionários de empresas privadas 
contratadas pelos hospitais), o que induz problemas na recolha dos RH, devido à falta de 
formação destes profissionais. Contudo, também existem situações em que as empresas de 
limpeza mudam mas os funcionários permanecem os mesmos (e.g. hospital 5), o que 
poderá ser vantajoso. 
 
Relativamente ao local onde são armazenados os RH nos serviços, não se verificam 
distinções entre hospitais especializados e hospitais distritais, sendo em ambos os grupos 
armazenados tanto nas zonas de sujos, como em locais específicos para esse efeito ou 
mesmo em corredores (no interior de contentores). Em muitos casos estes armazéns 
localizam-se no interior dos serviços o que obriga os funcionários que efectuam a recolha 
intra-hospitalar a entrarem nos serviços. 
 

 
2 Aplicação de sanções (e.g. multas, não recolha dos RH) quando são encontrados RH perigosos nos RH não 
perigosos (recipiente preto). 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 
A recolha dos resíduos dos serviços para o armazém central está inserida na gestão de 
resíduos no espaço hospitalar, como anteriormente referido, apresentando-se na Tabela 6.4 
algumas das suas características. 
 
Tabela 6.4. Gestão dos RH no espaço hospitalar, em 2001 e 2002. 

E/D N/S
Quem efectua Como Circuitos Funcionários Contentorização Separação Caract. locais

Hospital 1 D N funcionários cont. 800l pouco do SUCH G. I e II: 800l / várias cores2 limpos/sujos: pouco G. I e II: exterior
do SUCH e outros1 diferenciados G. III: varios tamanhos e cores1 por grupos: Não G. III e IV: interior

G. IV: varios tamanhos e cores1 obras em 2002
Hospital 2 E N funcionários carros pouco da Ambimed G. I e II: várias cores e formatos limpos/sujos: pouco G. I e II: exterior

da Ambimed abertos diferenciados G. III: 60l, verdes por grupos: Sim G. III e IV: sala
G. IV: 60l, amarelos/vermelhos organizada

Hospital 3 D S funcionários carros pouco da empresa G. I e II: 800l, 1000l / verdes limpos/sujos: Sim G. I e II: exterior
da empresa fechados diferenciados de limpeza G. III: 60l, verdes por grupos: Sim G. III e IV: sala
de limpeza G. IV: 60l, amarelos/vermelhos organizada

Hospital 4 E S funcionários carros pouco da empresa G. I e II: 1100l / verdes limpos/sujos: Sim G. I e II: exterior
da empresa abertos diferenciados de limpeza G. III: 60l, verdes por grupos: Sim G. III e IV: exterior
de limpeza G. IV: 60l, amarelos/vermelhos

Hospital 5 E N funcionários carros pouco da empresa G. I e II: 800l, 1000l / verdes limpos/sujos: pouco G. I e II: exterior
da empresa abertos diferenciados de limpeza G. III: 240l por grupos: Sim G. III e IV: obras
de limpeza adaptados G. IV: 240l em 2002

Hospital 6 D S funcionários cont. 240l pouco da empresa G. I e II: 800l, 1000l / verdes limpos/sujos: pouco G. I e II: exterior
da empresa de várias diferenciados de limpeza G. III: 240l / várias cores por grupos: Sim G. III e IV: interior
de limpeza cores G. IV: 240l / várias cores

Gestão dos RH nos hospitais
Transporte interno Armazenamento central

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
1 Em 2002 foram adquiridos novos contentores (360l, 240l e 120l) para transporte e armazenamento. 
2 Após 1 de Junho de 2002 passaram a ser armazenados num contentor compactador. 
 
Em ambos os grupos de hospitais, a recolha intra-hospitalar é na sua maioria efectuada 
pelos funcionários da empresa de limpeza, embora num dos hospitais especializados 
(hospital 2) e num dos hospitais distritais (hospital 1) esta seja realizada pelos funcionários 
da entidade que efectua o transporte e tratamento dos resíduos perigosos (Ambimed no 
hospital 2 e o SUCH no hospital 1). 
 
Em todos os hospitais especializados, para o transporte interno dos resíduos recorre-se ao 
auxílio de carros abertos, mas exclusivos para esta função, onde são colocados os sacos 
dos resíduos dos vários grupos (devidamente encerrados) ou os contentores (estes apenas 
no hospital 2). Nos hospitais distritais o transporte é efectuado dentro de contentores 
rodados (hospitais 1 e 6) ou no interior de carros específicos completamente fechados 
(hospital 3). 
 
Nos hospitais distritais 1 e 6 são utilizados para o transporte interno os contentores onde 
são colocados os sacos nos armazéns dos serviços (e.g. contentores de 240l de várias 
cores). O funcionário transporta os contentores lavados para os serviços e leva para o 
armazém central os contentores já utilizados, com os resíduos no seu interior.  
 
Em todos os hospitais observados, em 2001 e 2002, não existiam circuitos definidos para 
limpos e sujos ou, quando algo estava assinalado, não eram respeitados. Isto aconteceu, 
por exemplo, no hospital distrital 1, em que um dos elevadores possuía a designação de 
sujos e por diversas vezes foi observada a sua utilização por profissionais de saúde, 
doentes e visitas, sendo os restantes elevadores (para limpos) utilizados no transporte dos 
contentores com resíduos. O mesmo foi também observado no hospital 6 (hospital distrital) e 
no hospital 2 (hospital especializado). 
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Em muitas situações o espaço disponível para circulação (e.g. corredores, número de 
elevadores) não permite a diferenciação de circuitos, cruzando-se no mesmo espaço o 
transporte de resíduos, os carros com as refeições confeccionadas, os doentes, os 
profissionais de saúde e por vezes as visitas. Este facto tem sido estudado por diversos 
autores sendo actualmente defendido não a diferenciação de circuitos mas o transporte de 
sujos e limpos em carros fechados e diferenciados.  
 
Dos hospitais estudados, o único hospital em que o transporte dos resíduos é realizado em 
carros fechados é o hospital 3 (hospital distrital), sendo neste hospital o mesmo 
procedimento seguido também para o transporte da alimentação confeccionada e dos 
materiais destinados à esterilização e após esterilização. 
 
Tanto nos hospitais especializados como nos hospitais distritais o armazenamento dos 
resíduos não perigosos é efectuado num local distinto do armazenamento dos resíduos 
perigosos. Os resíduos dos grupos I e II são sempre armazenados ao ar livre (nos terrenos 
do hospital) e em contentores. Os resíduos perigosos são armazenados em locais interiores, 
com excepção do hospital 4 (hospital especializado). Neste hospital, devido a alguns 
desentendimentos com o responsável pelos Serviços Gerais, os contentores dos grupos III e 
IV passaram a ser colocados ao ar livre e no local de armazenamento passaram a ser 
amontoados os sacos limpos para os resíduos. 
  
A gestão do armazém central é em todos os casos da responsabilidade dos mesmos 
funcionários que procedem à recolha intra-hospitalar. O tipo de contentores utilizados para o 
armazenamento dos resíduos perigosos depende da instituição que faz o transporte e 
tratamento dos resíduos. No caso da Ambimed os contentores são de 60l, possuem tampa 
com fecho de segurança e são verdes (grupo III), vermelhos (grupo IV, mas apenas para as 
peças anatómicas identificáveis) e amarelos (restantes resíduos do grupo IV). No caso do 
SUCH os contentores são, normalmente, de 240l (semelhantes aos utilizados para os RU) e 
de cores diversificadas. 
 
No hospital distrital 1, após o encerramento da central de incineração do hospital (1 de 
Junho de 2002), o armazenamento dos resíduos não perigosos começou a ser efectuado 
num contentor compactador com capacidade para 10 toneladas, sendo a sua recolha 
efectuada 1 vez por semana. Em finais de 2002 foram efectuadas obras de remodelação no 
armazém central deste hospital. Nesse ano foram igualmente realizadas obras no armazém 
central do hospital 5 (hospital especializado). Em Gonçalves (2004) são descritas as obras 
referidas. 
 
A separação entre a zona onde são armazenados os contentores limpos (após serem 
lavados e antes de utilizados) e a zona de armazenamento dos contentores com resíduos, 
nem sempre está bem diferenciada. Na maior parte dos hospitais, a zona de 
armazenamento é comum, localizando-se num espaço interior e estando os contentores 
limpos um pouco afastados dos contentores com resíduos. Um local específico apenas 
existia, em 2001 e 2002, no hospital 3 (hospital distrital). No hospital 4 (hospital 
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especializado) os contentores limpos eram armazenados em locais dispersos pelo hospital 
(e.g. patamares de escadas). 
 
Os RH normalmente são transportados para o exterior dos hospitais onde é efectuado o seu 
tratamento e eliminação. Na Tabela 6.5 é descrita a gestão destes resíduos no exterior dos 
hospitais, de acordo com a classificação adoptada. A única excepção está relacionada com 
o hospital 1 (hospital distrital) em que, até meados de 2002, o tratamento dos RH era 
efectuado no próprio hospital, na respectiva central de incineração. 
 
O facto da central de incineração do hospital 1 apenas ter encerrado em 1 de Junho de 
2002, induziu que a gestão dos resíduos deste hospital distrital fosse diferente dos restantes 
hospitais, tanto distritais como especializados. Neste hospital a maior parte dos resíduos era 
incinerada (mesmo os resíduos não perigosos), funcionando esta instalação em condições 
não adequadas (e.g. não tinha tratamento dos efluentes gasosos, existiam diversas fugas e 
o carregamento dos resíduos era manual). Além disso, embora fosse incentivada a triagem 
dos resíduos de acordo com a legislação em vigor, esta era pouco efectiva, uma vez que os 
profissionais tinham conhecimento do destino dado aos resíduos que separavam. 
 
Após o encerramento desta central de incineração a gestão dos resíduos deste hospital 
começou a ser efectuada de forma semelhante ao verificado nos restantes hospitais 
seleccionados, continuando os resíduos perigosos a serem entregues à entidade que 
anteriormente geria a incineradora, o SUCH. 
 
Tabela 6.5. A gestão dos RH no exterior dos hospitais analisados, em 2001 e 2002. 

E/D N/S
Transporte externo Tratamento Transporte externo Tratamento G. III Tratamento G. IV

Hospital 1 D N
2001'1 com e sem transp. Aterro e incineração sem transporte Incineração Incineração

após 01/06/2002 CM Viana Aterro (RESULIMA) SUCH Autoclavagem Incineração
Hospital 2 E N CM Porto Inicineração Ambimed Autoclavagem Incineração

(LIPOR)
Hospital 3 D S CM Évora Aterro Ambimed Autoclavagem Incineração

(VALNOR)
Hospital 4 E S CM Lisboa Inicineração Ambimed Autoclavagem Incineração

(VALORSUL)
Hospital 5 E N CM Coimbra Aterro SUCH Autoclavagem e Incineração

(ERSUC) Incineração
Hospital 6 D S CM Setúbal Compostagem e SUCH Autoclavagem e Incineração

Aterro (CM Setúbal) Incineração

Gestão dos RH no exterior dos hospitais
G. I e II G III e IV

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
1 Até 1 de Junho de 2002 os RH do hospital 1 eram, na sua maioria, tratados no próprio hospital. 

 
Pela observação da Tabela 6.5, pode-se constatar que tanto nos hospitais especializados 
como nos distritais, os resíduos não perigosos (grupos I e II) são transportados pelas 
Câmara Municipais sendo entregues ao Sistema que gere os RU na zona.  
 
Para os hospitais especializados, no caso dos hospitais 2 e 4 o tratamento dado aos 
resíduos não perigosos é a incineração, embora esta seja efectuada em incineradoras de 
RU, sendo no hospital 5 o destino dos mesmos resíduos o aterro sanitário. Para os hospitais 
distritais os resíduos não perigosos são depositados em aterro sanitário (hospitais 1 e 3), 
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com excepção do hospital 6, em que os resíduos são encaminhados para uma estação de 
compostagem, onde previamente são seleccionados mecânica e manualmente, sendo o 
refugo conduzido para aterro sanitário. 
 
Nos dois grupos de hospitais os resíduos perigosos são encaminhados para autoclavagem 
ou para incineração, variando o procedimento e o destino consoante a entidade encarregue 
destas etapas de gestão (Ambimed ou SUCH). No caso do SUCH, em 2001 e 2002, nem 
sempre eram encaminhados para autoclavagem todos os resíduos do grupo III, sendo 
alguns incinerados, juntamente com os do grupo IV. 
 
Em relação aos materiais separados para reciclagem, em todos os hospitais analisados faz-
se alguma separação, não existindo grandes divergências entre hospitais especializados e 
distritais (Tabela 6.6 e Tabela 6.7). Na maior parte dos casos não foi possível ter acesso aos 
quantitativos de resíduos separados pelos hospitais, em muitas situações porque não é 
efectuada a sua quantificação. 
 
De um modo geral, os resíduos não perigosos que mais frequentemente são separados 
para reciclar englobam o cartão e o vidro. A gestão do cartão é muitas vezes realizada pelos 
funcionários que efectuam a recolha intra-hospitalar, sendo estes responsáveis pela sua 
recolha, selecção, enfardamento e venda, revertendo para estes funcionários o dinheiro 
obtido. O vidro separado é essencialmente vidro proveniente dos bares e cantina, sendo 
depositado num vidrão e recolhido pelas respectivas Câmaras Municipais. Apenas nos 
hospitais 3 e 4 é separado vidro proveniente da prestação de cuidados de saúde, embora 
em pequenas quantidades. 
 
Em relação aos resíduos perigosos separados para reciclar, como as lâmpadas 
fluorescentes e os resíduos líquidos, verifica-se uma crescente preocupação na separação e 
encaminhamento destes resíduos, em especial nos hospitais distritais (hospital 1 e 6), mas 
também no hospital especializado 2 (Tabela 6.6 e Tabela 6.7). 
 
Todos os hospitais encaminham para empresas da especialidade as películas de raio X com 
defeito ou que tenham ultrapassado o prazo estipulado para o seu armazenamento, de 
acordo com a legislação em vigor. O mesmo se verifica com os líquidos de revelação e 
fixação. Apenas o hospital 2, em 2001, e o hospital 1, em 2001 e 2002, é que não 
separavam estes resíduos líquidos. 
 
Em 2001 e 2002, o mercúrio era armazenado em três dos seis hospitais, tendo 
recentemente passado a ser aceite (mediante pagamento) pelas entidades que realizam o 
tratamento dos resíduos perigosos (Ambimed e SUCH). Estas entidades encarregam-se de 
o encaminhar para destino adequado. O mesmo se verifica com as pilhas que, em algumas 
situações, também eram armazenadas, passando a ser entregues às mesmas entidades. 
Em alguns casos as pilhas são colocadas nos contentores para pilhas dos ecopontos (e.g. 
hospital 4) e recolhidas pela autarquia. 
 
O hospital 5 (hospital especializado) entregava, em 2001 e 2002, o papel, o cartão, o 
plástico, as lâmpadas fluorescentes e a madeira, gratuitamente a um sucateiro da zona, 
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sendo o transporte destes resíduos suportado pelo hospital. Os hospitais que 
encaminhavam para reciclagem menor variedade de resíduos, nos anos em estudo, foram 
os hospitais 2 e 6. 
 
Tabela 6.6. Destino dos resíduos não perigosos separados para reciclar nos hospitais analisados, em 
2001 e 2002.  

Papel Cartão Vidro Plástico Material Madeira
E/D N/S Ano ferroso

Hospital 1 D N 2001 SUCH C.M. C.M. C.M. C.M.
2002 1 Resulima C.M. C.M. C.M. C.M.

Hospital 2 E N 2001 Ambimed 2

2002 Ambimed
Hospital 3 D S 2001 C.M. C.M.

2002 C.M. C.M.
Hospital 4 E S 2001 C.M C.M. C.M. Ambimed Ambimed

2002 C.M C.M. C.M. Ambimed Ambimed
Hospital 5 E N 2001 sucateiro3 sucateiro C.M. sucateiro sucateiro

2002 sucateiro sucateiro C.M. sucateiro sucateiro
Hospital 6 D S 2001 C.M C.M. C.M.

2002 C.M C.M. C.M.

Resíduos não perigosos separados para reciclagem

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
1 Após 1 de Junho de 2002. 2 Por vezes separavam o material ferroso.  
3 Designação fornecida pelo hospital. 
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2001 e 2002. 

specializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
a. 

urante 2001 e 2002 foram efectuadas algumas acções de formação que abordavam a 

m relação às acções de formação não são encontradas diferenças entre os dois grupos de 

Tabela 6.7. Destino dos resíduos perigosos separados para reciclar nos hospitais analisados, em 

  E/D – Hospitais e
  1

Pilhas Lâmpadas Tonner Películas Líquidos Resíduos Mercúrio
E/D N/S Ano fluorescentes Raio X Raio X líquidos

Hospital 1 D N 2001 armazenam empresa2

2002 1 SUCH SUCH empresa SUCH
Hospital 2 E N 2001 empresa

2002 procuram empresa Ambimed
Hospital 3 D S 2001 armazenam empresa empresa          empresa Ambimed armazenam

2002 armazenam empresa empresa     nova empresa Ambimed armazenam
Hospital 4 E S 2001 C.M. Ambimed          empresa Ambimed armazenam

2002 empresa Ambimed          empresa Ambimed armazenam
Hospital 5 E N 2001 C.M. sucateiro3          empresa armazenam

2002 C.M. sucateiro          empresa armazenam
Hospital 6 D S 2001          empresa

2002          empresa SUCH

Resíduos perigosos separados para reciclagem

 Após 1 de Junho de 2002. 2 Designação fornecida pelo hospital. 3 Empresa específic

 
D
temática dos RH, tanto nos hospitais especializados como nos distritais. Na Tabela 6.8 
apresenta-se um resumo das acções realizadas, focando o tema, os tipos de formadores e o 
público-alvo. 
 
E
hospitais. Todas as acções são bastante divergentes, ministradas essencialmente por 
membros da Comissão de Controlo da Infecção (CCI) e destinadas aos vários profissionais 
(embora os AAM estejam mais representados). Apenas é de referir que em dois hospitais 
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abela 6.8. Acções de formação sobre RH realizadas nos hospitais analisados, em 2001 e 2002. 

Trabalho. 

. Hospitais localizados a Norte versus hospitais a Sul 

omo foi referido, dos seis hospitais seleccionados, três localizam-se na zona Norte de 

m termos de quantificação, a produção dos resíduos não perigosos é calculada sempre por 

s resíduos perigosos são, na generalidade, pesados (nos hospitais ou nas instalações de 

especializados não decorreram acções relacionadas com esta temática, no espaço de um 
ano (no hospital 2, em 2002, e no hospital 5, em 2001). 
 
T

E/D N/S Anos Tema Formadores Público alvo
Hospital 1 D N 2001 Saúde, segurança e SSHST e CCI Médicos e 

higiene no trabalho enfermeiros 
2002 Incluía também os RH Chefe dos Serv. Gerais, Responsáveis pelos

(alterações na sua gestão) SSHST e bombeiro serviços e AAM
Hospital 2 E N 2001  2 Cursos para AAM Centro Formação AAM

(2 horas sobre RH) e CCI
2002

Hospital 3 D S 2001 6 acções sobre RH Ambimed e CCI Médicos, enfermeiros e
técnicos // AAM

2002 2 acções sobre RH Ambimed, CCI e Todos os profissionais
investigador exterior de saúde

Hospital 4 E S 2001 Acções sobre RH CCI Todos os profissionais
em vários serviços de saúde

2002 2 acções em serviço e CCI e Administrador Todos os profissionais
1 para empresa de limpeza Ambimed e CCI e p/ empregados limpeza

Hospital 5 E N 2001

2002 3 acções sobre RH CCI AAM e empregados de
limpeza

Hospital 6 D S 2001 7 acções sobre RH CCI 5 para AAM e 2 para
médicos e enfermeiros

2002 6 Acções também RH CCI Todos os profissionais de
saúde (excepto médicos)

Não houve

Não houve, apenas houve em 2000

Acções de formação

 E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
 CCI – Comissão de Controlo da Infecção. SSHST – Serviço de Saúde, Higiene e Segurança no 

 
 
B
 
C
Portugal continental (hospitais 1, 2 e 5) e três situam-se na zona Sul (hospitais 3, 4 e 6). Em 
termos de caracterização contextual, tal como se verificou na caracterização realizada tendo 
por base a classificação dos hospitais em especializados e distritais, não existem grandes 
divergências entre os hospitais localizados a Norte ou a Sul do país.  
 
E
estimativa, tanto a Norte como a Sul, com excepção do hospital 1, até 1 de Junho de 2002, 
localizado a Norte. Neste caso, estes resíduos eram pesados juntamente com os resíduos 
perigosos, passando após esta data a serem também calculados por estimativa, como 
referido anteriormente.  
 
O
tratamento), com excepção de um hospital localizado a Norte (hospital 5), em que o cálculo 
das quantidades de resíduos perigosos produzidas é efectuado por estimativa. Na Tabela 
6.1, apresentada anteriormente, podem ser visualizados pormenores sobre as formas de 
quantificação dos RH. 
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elativamente à capitação e à percentagem de RH produzidos por grupo (grupos I, II, III e 

a Tabela 6.3 apresenta-se um resumo de alguns aspectos da gestão dos RH no interior 

anto nos hospitais a Norte como a Sul, são utilizados sacos das cores estipuladas pela 

ontudo, existem algumas diferenças. Os hospitais localizados na zona Norte utilizam, na 

lém disso, em muitas salas destes hospitais (e.g. salas de tratamento, laboratórios) não 

o hospital 2, em 2001, como anteriormente referido, não eram utilizados sacos brancos e 

elas entrevistas realizadas e pela observação directa constatou-se uma maior associação 

Em geral, nos hospitais da zona Sul, os contentores para os resíduos perigosos são mais 
pequenos, existe uma menor distribuição de sacos vermelhos e não foi tão notória a 

R
IV) e pelo facto de se considerarem os valores como pouco rigorosos, pelas razões 
mencionadas na análise efectuada para os hospitais especializados e distritais (e.g. forma 
de obtenção dos dados, unidades), leva a que os mesmos também não sejam analisados 
para os hospitais a Norte e a Sul. 
 
N
dos serviços, de acordo com a distribuição geográfica dos hospitais. Tal como sucede para 
os hospitais especializados e distritais, não existe uma grande diferenciação entre os 
hospitais localizados a Norte e a Sul em relação à gestão dos resíduos nos serviços. 
 
T
legislação em vigor, os contentores são bastante diversificados (e.g. formas, tamanho, 
cores, com e sem pedal, com e sem tampa) e foram detectados erros na separação dos RH 
por grupos. 
 
C
generalidade, contentores de maiores dimensões, nomeadamente para a deposição dos 
resíduos perigosos, e existe um maior número de sacos vermelhos. Isto verificou-se 
sobretudo nos hospitais 1 e 5, existindo, em 2001 e 2002 e em muitos serviços, 
praticamente o mesmo número de sacos vermelhos e de sacos brancos, o que não está de 
acordo com a separação definida no Despacho nº 242/96, uma vez que os resíduos do 
grupo IV, destinados ao saco vermelho, são em menor quantidade e produzidos apenas em 
determinados locais do hospital (com excepção dos cortantes e perfurantes). 
 
A
existiam sacos pretos, o que dificulta uma correcta triagem, visto que em todos os locais do 
hospital são produzidos resíduos dos grupos I e II (destinados aos sacos pretos), como é o 
caso das embalagens. 
 
N
vermelhos, existindo apenas sacos transparentes. Embora estes sacos, em algumas 
situações fossem colocados em contentores verdes (correspondendo aos sacos brancos) ou 
amarelos (aos sacos vermelhos), também eram utilizados sem qualquer suporte, pelo que 
se torna complexo incluir este hospital nos comentários realizados sobre os hospitais a 
Norte. 
 
P
entre a contaminação e os RH nos hospitais situados na zona Norte, especialmente nos 
hospitais 1 e 5. Esta associação parece induzir uma maior noção de perigo inerente aos RH 
(e.g. “tudo no hospital está contaminado”, afirmação várias vezes referida no hospital 1) e, 
consequentemente, uma maior precaução na separação por grupos (e.g. todas as fraldas 
para o saco branco, tudo o que tem sangue para o saco vermelho). 
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ssociação entre contaminação e RH. Como foi referido, a maior preocupação em termos de 

AAM (estes últimos apenas nos 
ospitais 1 e 3), não sendo detectadas diferenças entre Norte e Sul. 

ou de zonas de sujos. 
ontudo, este aspecto está bastante relacionado com as características físicas dos hospitais 

orte e a Sul (Tabela 6.4). Em ambos os casos 
s funcionários que efectuam o transporte intra-hospitalar também gerem o armazém central 

nas mais organizadas, maior separação de limpos e sujos), 
bservando-se que nos anos anteriores tinha havido uma maior preocupação com este 

dos e distritais, não existem aspectos que 
istingam os hospitais localizados a Norte e a Sul. Em todas as situações os resíduos não 

to ou encaminhamento dos resíduos que não realizam o respectivo 
atamento. A Ambimed envia os resíduos do grupo IV para o SUCH ou para tratamento em 

 não tenha sido possível, na maior parte dos casos, aceder aos 
uantitativos enviados para reciclagem, o cartão é o resíduo não perigoso separado em 

a
separação de resíduos verificou-se no hospital 3 (introdução de sacos transparentes 
identificados para verificação de erros de triagem). No entanto, alguns esforços têm também 
sido realizados no hospital 4. A menor preocupação relativamente à separação dos 
resíduos, nos hospitais a Sul, parece estar no hospital 6. 
 
Tanto nos hospitais localizados a Norte como a Sul, os RH são recolhidos nos serviços 
pelos funcionários da empresa de limpeza ou pelos 
h
 
As condições de armazenamento dos resíduos nos serviços parecem ser melhores a Norte 
que a Sul, existindo um maior número de armazéns específicos 
C
(e.g. mais moderno ou mais antigo), além de associado, também, com a preocupação dos 
responsáveis relativamente a este assunto. 
 
No que diz respeito à gestão dos resíduos no espaço hospitalar não foram encontradas 
diferenças entre os hospitais localizados a N
o
sendo os resíduos transportados recorrendo a carros abertos ou contentores com rodas. 
Apenas no hospital 3 (a Sul) os resíduos são transportados em carros fechados, como 
anteriormente referido. 
 
O armazenamento central dos resíduos nos hospitais da zona Sul era, em 2001, um pouco 
mais cuidado (e.g. zo
o
aspecto relativamente aos hospitais a Norte. Contudo, em 2002 foram efectuadas obras no 
armazenamento central em dois dos três hospitais da zona Norte (hospitais 1 e 5), pelo que 
as respectivas condições foram melhoradas. 
 
A gestão dos RH no exterior dos hospitais é apresentada na Tabela 6.5. Tal como foi 
mencionado para os hospitais especializa
d
perigosos são transportados pelas Câmaras Municipais e tem por destino o sistema de 
gestão de RU da zona.  
 
Os resíduos perigosos são entregues à Ambimed ou ao SUCH, entidades que efectuam o 
seu transporte, tratamen
tr
outros países (e.g. Espanha) e o SUCH coloca resíduos do grupo III na Tratospital, para ser 
efectuada a autoclavagem. 
 
Os resíduos separados para reciclar e o respectivo destino foram apresentados na Tabela 
6.6 e na Tabela 6.7. Embora
q
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 com os 
veladores e fixadores de raio X e os resíduos líquidos. Nos hospitais a Norte os resíduos 

la 
.8). Além disso, em dois dos hospitais situados a Norte, não houve qualquer tipo de acção 

u conjuntamente para este grupo profissional e 
ara os funcionários da empresa de limpeza (hospital 5), não existindo acções para os 

a fase 1 foi também recolhida informação referente aos aspectos relacionados com a 
foram visitadas as áreas de esterilização dos 

eis hospitais estudados e efectuadas entrevistas semi-directivas aos seus responsáveis, 

pitais seleccionados (dois hospitais distritais). Nesta fase, 
ue decorreu entre Julho e Outubro de 2002, foram estudados alguns serviços, recorrendo a 

valiada de acordo com a classificação dos hospitais 
specializados – distritais e a Norte – a Sul), enquanto que a obtida na fase 2 é analisada 

maior quantidade. Este resíduo nos hospitais a Norte é entregue sobretudo a entidades 
privadas, enquanto que a Sul é recolhido pelas Câmaras Municipais (Tabela 6.6). 
 
Pela observação da Tabela 6.7, os hospitais localizados a Sul têm maior tradição na 
separação de alguns resíduos perigosos para reciclagem, como se verifica
re
líquidos apenas começaram a ser separados em 2002 e somente em dois dos três hospitais 
(hospitais 1 e 2). Nos hospitais a Sul estes resíduos são separados em todos os hospitais 
em estudo (embora no hospital 6 também tenha sido iniciada a sua separação em 2002). 
 
Em relação a acções de formação relacionadas com os RH, efectuadas nos hospitais em 
2001 e 2002, verifica-se um maior número de acções nos hospitais localizados a Sul (Tabe
6
num dos dois anos estudados (no hospital 2 no ano de 2002 e no hospital 5 no ano de 
2001), o que pode levar a um menor conhecimento e uma maior desresponsabilização dos 
profissionais de saúde sobre esta temática. 
 
Também, nos hospitais 2 e 5 (zona Norte), as acções realizadas apenas foram 
direccionadas para os AAM (no hospital 2) o
p
restantes profissionais de saúde. Esta realidade em dois hospitais da zona Norte poderá, 
igualmente, ser um factor importante no interesse dos profissionais sobre este assunto. 
 
 
6.1.2. Prevenção de resíduos hospitalares 
 
N
prevenção dos RH. Na 2ª etapa desta fase 
s
como referido na metodologia. Esta pesquisa teve como objectivo conhecer os aspectos de 
funcionamento da esterilização e a opinião do seu responsável em relação à utilização de 
DM reutilizáveis ou descartáveis. 
 
A recolha de informação sobre este assunto foi complementada com a realização da fase 2, 
embora apenas em dois dos hos
q
observação directa, entrevistas e análise documental. Nesta fase procurou-se aprofundar o 
conhecimento sobre as rotinas hospitalares, analisar os circuitos de alguns DM e outros 
materiais reutilizáveis ou descartáveis e observar as preferências dos profissionais de 
saúde, relativamente a este assunto. 
 
A análise da informação recolhida é realizada separadamente. A referente aos seis hospitais 
em estudo (recolhida na fase 1) é a
(e
por item seleccionado (dispositivo médico ou outro material). 
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o decorrer da 1ª etapa da fase 1 constatou-se que um dos motivos para a preferência por 
 estar associado à falta de confiança nos 

rocedimentos de reutilização. Isto verificava-se tanto quando a reutilização implicava 

 entrevista ao 
sponsável pela esterilização, em cada um dos seis hospitais em estudo. 

ntra-se bastante 
ependente das condições existentes no serviço (e.g. lavagem mecânica ou manual), da 

itas aos serviços e entregas 
 recolhas dos questionários), como durante a fase 2 (embora esta última apenas em alguns 

rdo com a classificação dos hospitais, em 
specializados e distritais e em localizados a Norte ou a Sul.  

l existe um hospital em que a 
rea de esterilização não é autónoma, depende do bloco operatório (hospital 4 e hospital 1). 

de, as 

N
DM ou outros materiais descartáveis poderia
p
apenas lavagem, lavagem e desinfecção ou mesmo lavagem e esterilização. 
 
Desta forma, considerou-se importante conhecer todo o circuito dos DM reutilizáveis que 
necessitam esterilização. Para atingir este objectivo foi solicitada uma visita e
re
 
A reutilização dos DM e outros materiais que apenas necessitam lavagem (e.g. urinóis e 
arrastadeiras) é normalmente efectuada nos serviços. Esta enco
d
respectiva organização e da importância dada a este assunto.  
 
Sempre que possível, procurou observar-se os procedimentos de reutilização nos serviços, 
tanto durante a observação directa efectuada na fase 1 (nas vis
e
serviços de dois dos hospitais seleccionados). 
 
Em relação às áreas de esterilização algumas das suas características são apresentadas na 
Tabela 6.9. A informação é analisada de aco
e
 
Tabela 6.9. Características das áreas de esterilização nos hospitais seleccionados. 

E/D N/S Data Áreas de esterilização n
da visita Designação Autonomia Coordenação Observações

sado era muito
zado

Hospital 2 E N Central de Sim. Enf.ª Responsável
06-12-02 esterilização (a mesma desde 1997)

Hospital 3 D S Serviço de Sim, desde Enf.ª Responsável No passado dependia do
17-07-02 esterilização 1998 (a mesma desde 1999) bloco, existiam problemas

Hospital 4 E S Área de Não, depende Enf. Chefe Bloco. Actualmente Agora muito desorganiza-
17-03-03 esterilização do bloco não possui enf. específico do e com problemas

Hospital 5 E N Serviço de Sim, desde Enf.ª Responsável No passado dependia do
24-01-03 esterilização 1992 (a mesma desde a sua criação) bloco, existiam problemas

Hospital 6 D S Serviço de Sim, desde Enf. Responsável
18-09-02 esterilização 1990 (o mesmo desde 2002)

os hospitais

Hospital 1 D N Área de Não, depende Enf. Chefe do Bloco. Possui No pas
14-11-02 esterilização do bloco enf. específico desde 10/2001 desorgani

 E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 

 
Não foram detectadas diferenças nos dois grupos de hospitais. Tanto nos hospitais 
especializados e distritais como nos localizados a Norte e a Su
á
Em oposição, em cada um dos grupos existe também um hospital onde este serviço tem 
autonomia há pelo menos 10 anos, é o que se verifica no hospital 5 e no hospital 6.  
 
De acordo com o “Manual de Normas e Procedimentos para um Serviço Central de 
Esterilização em Estabelecimentos de Saúde”, publicado pelo Ministério da Saú
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entrais de esterilização devem possuir autonomia técnica e recursos humanos e materiais 

ação, armazenamento e transporte dos DM (Costa et al., 
001).  

ão de central de esterilização, nos restantes casos é utilizada a denominação de 
erviço de esterilização, não incluindo as áreas que dependem do bloco. No entanto, em 

a ser efectuados procedimentos de reutilização 
epois do horário de encerramento, mas apenas por funcionários do bloco (enfermeiros e 

 
rmitindo 

d lização 
ncionários com baixas prolongadas ou com outras limitações, o que leva a que o número 

c
próprios, de forma a realizarem centralmente, ou seja, para todos os serviços, as actividades 
inerentes ao processamento global dos DM reutilizáveis, quer sejam desinfectados ou 
esterilizados (Costa et al., 2001).  
 
Segundo o mesmo documento, este serviço deve ser responsável pelas tarefas de lavagem, 
preparação e embalagem, esteriliz
2
 
Pela observação da Tabela 6.9, apenas no hospital 2 a área de esterilização tem a 
designaç
s
nenhuma situação é da responsabilidade da área de esterilização todo o circuito dos DM 
reutilizados, pelo que se pode afirmar que não existe nos hospitais seleccionados um 
verdadeiro serviço central de esterilização.  
 
O horário de funcionamento da esterilização é também variável (Tabela 6.10). Nos casos em 
que esta área depende do bloco continuam 
d
AAM). Nestas situações, os procedimentos estabelecidos raramente são respeitados (e.g. 
existe a crença generalizada que esterilizar é fácil, aumentando a desorganização e a 
desresponsabilização (e.g. muitas vezes é retirado material sem ser efectuado o registo do 
mesmo)). 
 
Tabela 6.10. Características das áreas de esterilização nos hospitais seleccionados. 

E/D N/S
Horário Funcionários Equip. esterilização Instalações

rganizadas,
elhorar

Hospital 2 E N 2ª a 6ª: 8-22h Enfer.: 2 4 autoclaves a vapor boas instalações
Sab.: 8-20h AAM: 23 1 a óxido de etileno circulação algo deficiente

Hospital 3 D S 2ª-Sab.: 8-24h Enfer.: 1 3 autoclaves a vapor pequenas, bem divididas
Dom.: 8-16h AAM: 12 e organizadas

Hospital 4 E S 2ª a 6ª: 8-18h Enfer.: n.d. 3 autoclaves a vapor pequenas, deficientes e
AAM: 9 1 a óxido de etileno grande falta de controlo

Hospital 5 E N 2ª a 6ª: 8-19h Enfer.: 2 2 autoclaves a vapor pequenas, erros de circu-
Sab.: n.d. AAM: 11 1 a óxido de etileno lação, boa organização

Hospital 6 D S 2ª-Sab.: 8-23h Enfer.: 2 3 autoclaves a vapor grandes, novas, circuitos
AAM: 22 definidos, pode melhorar

Algumas características das Áreas de esterilização

Hospital 1 D N 2ª a 5ª: 8-22h Enfer.: 4 2 autoclaves a vapor espaçosas, o
6ª-Sab.: 8-16h AAM: 9 1 a óxido de etileno1 mas algo a m

 E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
 1 Apenas funciona uma vez por semana, por não estar em boas condições. n.d. não determinado, não conhecido. 

O número de funcionários afectos à esterilização é também bastante variável não pe
iferenciar os hospitais por grupos. De um modo geral, são colocados na esteri

fu
total de funcionários nem sempre corresponda ao número real (e.g. o hospital 1 tem quatro 
enfermeiros dos quais três estão de baixa prolongada). 
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ão (calor húmido), em autoclaves. 
ara DM específicos é utilizado um processo de esterilização a baixas temperaturas por 

da, induz riscos elevados para os utilizadores e utentes. Estes problemas, 
ssociados à demora do seu ciclo (16h) e aos efeitos mutagéneos e cancerígenos, 

itais especializados, 
ndo estes esterilizadores sido progressivamente desactivados nos hospitais distritais (com 

 localizados a Sul, 
nviam os DM que necessitam ser esterilizados a baixas temperaturas para instalações 

 são bastante variáveis, nem sempre apresentando as dimensões mais 
dequadas e a estrutura correcta para a circulação de sujos e limpos. Apesar disso, 

dos, uma vez que esta área não é 
sponsável por todas as etapas de reutilização relativamente a todos os serviços do 

elho de Administração, embora também esteja 
ssociada aos meios disponíveis. Estes meios exprimem-se, nomeadamente, em termos de 

                                                

Relativamente ao processo de esterilização, em todos os hospitais a esterilização a altas 
temperaturas é efectuada a vapor saturado sob press
P
óxido de etileno.  
 
De acordo com Costa et al. (2001), a esterilização por óxido de etileno, embora tenha a sua 
eficácia comprova
a
impulsionaram o desenvolvimento de novas tecnologias de esterilização a baixa 
temperatura, como a esterilização a plasma de peróxido de hidrogénio. 
 
Pela observação da Tabela 6.10, pode-se afirmar que a esterilização a baixas temperaturas 
por óxido de etileno apenas é realizada com regularidade nos hosp
te
excepção do hospital 1, embora funcione apenas uma vez por semana).  
 
Em relação à localização geográfica dos hospitais, a esterilização por óxido de etileno surge 
com mais frequência nos hospitais a Norte. Os hospitais 3 e 6, distritais e
e
exteriores3. 
 
Nos seis hospitais seleccionados, as instalações onde se situam as áreas ou serviços de 
esterilização
a
observou-se um maior cuidado na organização destas instalações nos hospitais distritais 
relativamente aos hospitais especializados (com excepção do hospital especializado 5) e 
nos hospitais a Sul em relação aos hospitais a Norte. 
 
Como foi referido anteriormente, em nenhum dos hospitais seleccionados os procedimentos 
de esterilização podem ser considerados centraliza
re
hospital, como se pode visualizar na Tabela 6.11. Além disso, também não existe 
diferenciação entre grupos de hospitais, visto que os procedimentos (e.g. lavagem, 
empacotamento) umas vezes são realizados nos diversos serviços outras vezes são 
centralizados na área de esterilização.  
 
Esta realidade está relacionada com a importância dada à área de esterilização, tanto pelos 
seus responsáveis como pelo Cons
a
funcionários (e.g. para efectuarem o transporte dos DM), de equipamento (e.g. máquinas de 
lavar, caixas e carros específicos para o transporte) e de instalações (e.g. espaço para 
processar todos os DM reutilizáveis do hospital, circuitos definidos para limpos e sujos). 
 

 
3 O hospital 3 envia os DM para esterilização a baixa temperatura para o hospital de Elvas e o hospital 6 para o 
hospital Garcia da Horta, em Almada. 
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Tabela 6.11. Circuito dos DM reutilizados que necessitam de esterilização nos hospitais 
seleccionados. 

E/D N/S Transporte Montagem e Selagem e Teste à
Serv.-Esteriliz.-Serv. na esterilização nos serviços empacotamento identificação esterilização

ospital 1 D N A

Lavagem 

H AM dos serviços DM do bloco e DM restantes realizados no local onde na esterilização Sim
sacos (DM lavados) ambulatório serviços é efectuada a lavagem

Hospital 2 E N AAM da esterilização todos os DM DM do bloco1 na esterilização na esterilização Sim
caixas e carros próprios dos serviços (menos DM do bloco) (não do bloco)

Hospital 3 D S AAM serviços e esteriliz. DM de alguns DM restantes na esterilização na esterilização Sim
caixas e carros próprios serviços serviços

Hospital 4 E S AAM dos serviços nos serviços nos serviços na esterilização Serviços: Não
(excepto os DM do bloco) Bloco: Sim

Hospital 5 E N AAM da esterilização DM de todos os Alguns DM em na esterilização na esterilização Sim
caixas e carros próprios serviços gastro e bloco

Hospital 6 D S AAM dos serviços DM de todos os na esterilização na esterilização Sim
caixas e sacos serviços

Circuito dos DM reutilizados que necessitam de esterilização 

E/D – Hospitais especializados e hospitais distritais. N/S – Hospitais a Norte e a Sul. 
1 Os DM do Bloco não vão para a Central de Esterilização, são reutilizados no Bloco Operatório. 
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ualidade em todas as 
adas pelo serviço de 

sterilização, como durante o transporte, tendo sido adquiridas caixas e carros próprios. 

O caso mais problemático acontece no 
ospital 4. Nesta situação praticamente todas as etapas da reutilização são efectuadas nos 

te conscientes das suas responsabilidades e preocupados em 
elhorar as condições de funcionamento desta área/serviço no seu hospital. No entanto, 

o decorrer da fase 1 foram seleccionados alguns DM e outros materiais que actualmente 
cartáveis. Esta escolha baseou-se 

a bibliografia consultada (e.g. estudos referentes à substituição dos contentores 

ilizável ou descartável, relativamente a cada DM ou outro material. 
e um modo geral, não existe diferenciação nas opções entre hospitais especializados e 

distritais e entre hospitais localizados na zona Norte e Sul do país. 

Em alguns hospitais denotou-se um grande esforço para garantir a q
etapas do circuito dos DM reutilizáveis, mesmo nas etapas não realiz
e
Este facto verificou-se, por exemplo, no hospital 3. 
 
Contudo, na observação efectuada também se constataram situações em que existe uma 
grande falta de controlo e de responsabilização. 
h
diversos serviços, sem acompanhamento, sendo a área de esterilização apenas 
responsável pelo processo de esterilização. Um exemplo, da desorganização verificada, é a 
não colocação de integradores químicos (teste à eficácia da esterilização) nos DM 
embalados nos serviços. 
 
Apesar do caso anterior, de um modo geral observou-se que os responsáveis por estes 
serviços estavam bastan
m
alguns responsáveis (e.g. no hospital 2 e 6) são da opinião que no futuro apenas serão 
reutilizados alguns DM do bloco, sendo os restantes DM substituídos por descartáveis. 
 
 
6.1.2.2. Dispositivos médicos reutilizáveis e descartáveis 
 
N
podem ser adquiridos sob a forma de reutilizáveis ou des
n
descartáveis para cortantes e perfurantes por reutilizáveis) e na observação realizada nos 
hospitais seleccionados. 
 
Os itens escolhidos apresentam-se na Tabela 6.12. Na mesma tabela indica-se, para cada 
hospital, a opção por reut
D
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Tabela 6.12. Alguns DM e outros materiais utilizados sob a forma de reutilizáveis ou de descartáveis 
nos hospitais seleccionados, em 2002. 
 D / N E / N D / S E / S E / N D / S 
 Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4 Hospital 5 Hospital 6
DM e outros materiais R Des. R Des. R Des. R Des. R Des. R Des.
Seringas   *   *   *   *   *   * 
Contentores para cortantes e perfurantes   *   *   *   *   *   * 
Batas (excluindo as do bloco) ■   ■   ■   ■   ■   ■   
Louça para servir as refeições aos doentes ■ * ■ * ■ * ■ * ■ * ■ * 
Circuitos de ventilação    *   *   *       *   * 
Máscaras de oxigénio   *   * ■ *       *   * 
Urinóis e arrastadeiras ■   ■   ■ 1 ■ 2 ■  ■  

Lâminas de bisturis   *   *   *   *   *   * 
Contentores para resíduos dos grupos I e II ■   ■   ■   ■   ■   ■   
Fraldas   *   *   *   *   *   * 
Louça para refeições doentes infectados                         
Contentores para resíduos do grupo III ■   ■   ■   ■   ■   ■   
Lençóis ■   ■   ■   ■   ■   ■   
kits de penso ■   ■ 3 ■   ■   ■   ■   
E – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais;  H itais  No  S – osp s a . 

M e ros materi táveis; 
viço de nsp te 

 como os contentores de cortantes pe ura  o igé ,  
s apenas sob a forma 

e serem 
ubstituídos por reutilizáveis, especialmente no caso dos contentores para cortantes e 

so têm, nos 
ltimos anos, começado a ser substituídos por descartáveis (e.g. hospital 4 e hospital 3). 

ou 
édio, devendo na sua reutilização, na maior parte das situações, ser lavados e/ou 

eferido anteriormente, este trabalho decorreu apenas em dois hospitais 
istritais (hospitais 3 e 6) e num intervalo de tempo relativamente curto4.  

cuidados de saúde, embora de carácter geral, como as medicinas, e serviços não 

                                                

N – osp  a rte;  H itai Sul
R – DM e outros materiais reutilizáveis; Des. – D out ais descar
1 Serviço de Medicina, 2 Hospital de Dia; 3 Ser  Tra lan de Medula. 

 
Alguns DM,  e rf ntes, as máscaras de x nio as
seringas, as lâminas de bisturis e as fraldas, são actualmente utilizado
de descartáveis. Contudo, diversos estudos apontam para a possibilidade d
s
perfurantes (e.g. EWG, 1998; Tumberg, 1996) e das fraldas (e.g. ECRI, 1991).  
 
Outros itens permanecem ainda reutilizáveis, é o caso dos contentores para resíduos 
equiparados a urbanos e para resíduos de risco biológico, do fardamento dos profissionais e 
dos lençóis. No entanto, DM como os urinóis e arrastadeiras e os kits de pen
ú
 
Como foi referido no capítulo 3, os procedimentos de reutilização dos DM devem ser 
efectuados tendo em atenção as características do próprio DM, mas também de acordo com 
o risco associado. Os DM seleccionados para este estudo apresentam um risco baixo 
m
desinfectados. 
 
A fase 2 foi concebida para permitir um conhecimento mais aprofundado sobre estes DM 
nos hospitais, nomeadamente sobre os circuitos e as preferências dos profissionais de 
saúde. Como r
d
 
Nesta fase, optou-se por observar serviços directamente relacionados com a prestação de 

 
4 Na metodologia (capítulo 5) foi descrito o trabalho prático desenvolvido nesta fase. 
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, a lavandaria e o 
erviço de esterilização. Em todos os serviços observados foram também realizadas 

a mais detalhada, no Apêndice E, sendo neste sub-
apítulo apenas apresentado um resumo, onde se procura abordar os aspectos mais 

directamente envolvidos nos cuidados aos doentes, mas de grande importância na 
circulação dos DM nos hospitais, como o serviço de aprovisionamento
s
entrevistas aos seus responsáveis. 
 
Com base nos dados recolhidos, foram construídos os circuitos dos DM nos hospitais 
estudados e compilada informação sobre as preferências dos responsáveis pelos serviços 
de internamento, em relação a alguns DM reutilizáveis ou descartáveis. Esta informação 
encontra-se descrita, de uma form
c
relevantes. 
 
DM e outros materiais reutilizáveis 
 
Dos itens seleccionados para este trabalho de investigação, são utilizados essencialmente 
sob a forma de reutilizáveis: a roupa de cama, o fardamento dos profissionais de saúde e os 
ontentores para os RH, com excepção dos contentores para cortantes e perfurantes.  

ontudo, nos hospitais alguns destes itens existem, também, sob a forma de descartáveis, 

tudo 
os pequenos produtores de resíduos.  

ma barreira microbiológica. Informação mais 
ormenorizada pode ser consultada no Apêndice E. 

exemplos são as batas, com funções 
iversas, os protectores de calçado e as toucas. 

umento bastante significativo na produção de 

c
 
C
embora o seu uso seja menos frequente. Os lençóis descartáveis são um exemplo, sendo 
usados, por vezes, em doentes infecto-contagiosos. Também, a utilização de contentores 
descartáveis para os RH perigosos é efectuada pela Ambimed e pelo SUCH, mas sobre
n
 
Actualmente, o fardamento dos profissionais de saúde é reutilizável, sendo apenas 
descartável em situações muito específicas, como no bloco operatório. Neste caso, devem 
ser preferidas, por exemplo, as batas cirúrgicas descartáveis uma vez que as batas de 
algodão (100%) não constituem u
p
 
Apesar do fardamento ser reutilizável, os profissionais de saúde utilizam, muitas vezes, 
acessórios descartáveis, como complemento ao fardamento ou para protecção do mesmo. 
Os aventais descartáveis, são um exemplo, sendo muito utilizados pelos AAM e pelos 
enfermeiros quando realizam as higienes. Outros 
d
 
Na Tabela 6.13 são caracterizados os circuitos da roupa de cama, do fardamento dos 
profissionais de saúde e dos contentores para os RH (com excepção dos contentores para 
cortantes e perfurantes), quando estes itens são reutilizáveis. Os circuitos destes itens 
descartáveis apresentam-se na Tabela 6.14. 
 
Como foi referido, estes itens raramente são utilizados como descartáveis, embora a 
tendência pareça ser a progressiva substituição dos reutilizáveis pelos descartáveis, mesmo 
nos materiais mais gerais, como os três exemplos apresentados. Caso se procedesse a esta 
substituição generalizada, verificava-se um a
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H, embora, também, uma simplificação do circuito destes materiais nos hospitais e uma R
redução da importância das lavandarias hospitalares. 
 
Tabela 6.13. Caracterização do circuito reutilizável da roupa de cama, do fardamento dos 
profissionais de saúde e dos contentores para os RH. 
 

 Reutilizáveis 
 Roupa de cama e fardamento dos profissionais de saúde 
Material: Têxtil: algodão, etc. 
Nº utilizações: Muitas (não contabilizado). 
Procedimento necessário: Lavagem (e desinfecção). Mecânica.  
Circuito: Serviço – Rouparia – Lavandaria do hospital ou exterior – Rouparia – Serviço
Problemas: Sobretudo na roupa de cama, desaparecimento de roupa e troca com outros 

hospitais. 
Contentores para os RH, com excepção dos contentores para cortantes e perfurantes 
Material: Plástico, vários formatos, dimensões e cores. 
Nº utilizações: Muitas (não contabilizado). 
Procedimento necessário: Lavagem (e desinfecção). Manual 
Circuito: Possível lavagem no serviço (zona de sujos). Contentores de maiores 

dimensões lavagem no armazém central de RH ou na instituição que gere 
os RH (e.g. contentores da Ambimed). 

Problemas: Possibilidade da manutenção e lavagem serem deficientes. 

 
Ta s lençóis, de algum fardamento dos 
pro
 

 

bela 6.14. Caracterizaç
s de saúde e dos

ão do circuito descartável do
fissionai  contentores para os RH. 

Descartáveis 
 Lençóis e algum fardamento dos profissionais de saúde 
Material: Diverso (e.g. polipropileno). 
Nº utilizações: Uma 
Procedimento necessário: Deposição nos recipientes de RH. 
Circuito: Serviço – circuito dos RH 
Problemas: Aumento da produção de RH. 
Contentores para os RH 
Material: Cartão ou Plástico, vários formatos, dimensões e cores. 
Nº utilizações: Uma (até encher) 
Procedimento necessário: Deposição nos recipientes de RH. 
Circuito: Serviço – circuito dos RH 
Problemas: Aumento da produção de RH. 

 
 
DM e outros utilizáveis  materiais re e descartáveis 
 
Dentro deste grupo estão inserido as, os kits de penso e a louça 

ara servir as refeições aos doentes. A caracterização dos respectivos circuitos dentro dos 
ospitais, bem como alguns aspectos inerentes são apresentados, respectivamente na 

formação mais pormenorizada pode ser 
onsultada no Apêndice E. 

s urinóis e arrastadeiras, bem como os kits de penso são actualmente utilizados nos 
hospitais sobretudo sob a forma de reutilizáveis. No entanto, estão disponíveis, no mercado, 

s os urinóis e arrastadeir
p
h
Tabela 6.15, na Tabela 6.16 e na Tabela 6.17. In
c
 
Para estes itens foi efectuada a comparação entre a opção por reutilizáveis e por 
descartáveis, sendo apenas incluída informação directamente observável, não descrevendo 
aspectos cuja informação não fosse possível confirmar na realização da fase 2. 
 
O
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abela 6.15. Caracterização dos circuitos dos urinóis e arrastadeiras reutilizáveis e descartáveis. 

alternativas descartáveis que rapidamente têm chegado ao conhecimento dos profissionais 
de saúde, que, em muitos casos, as preferem.  
 
T
 

 Reutilizáveis Descartáveis 
Urinóis (U) e arrastadeiras (A) 
Material: U: aço inox, plástico, vidro 

A: aço inox 
U: pasta de papel plastificada 
A: pasta de papel plastificada (necessita 
suporte plástico reutilizável). 

Nº utilizações: Muitas (não contabilizado). Uma (pode ser reutilizado no mesmo 
doente durante 24 horas). 

Procedimento 
ecessário: 

Lavagem e desinfecção (mecânica ou 
manual). É re ica, em 

o e de os U e A 

Utilização de equipamento específico – 
maceradora -  material 
constituinte par duais. 

 U e 1 A) 

n comendável a mecân
specífico e onequipament

saiam secos. 
Capacidade: variável. 

para dissolver o
a as águas resi

Capacidade: 4 peças por vez (3

Circuito nos nte nos serviços. 
hospitais: 

Essencialme
Uma máquina por serviço. 

Essencialmente nos serviços. 
Uma maceradora por serviço. 

Problemas: Em Portugal deficiente funcionamento das 
 

. 
máquinas, falta de manutenção e idade
avançada. 
Necessidade de despejar o conteúdo. 

Problemas de entupimento. 
Necessidade de canalizações mais largas 
e de lavagem manual do suporte plástico
Grande consumo de U e A. 
Necessidade de retirar compressas e 
papel higiénico. 

Vantagens: Elevada durabilidade dos U e A e das 
máquinas de lavar, desde que adequadas 

ezes e 

e bem cuidadas. 

Não é necessário despejar as f
urina. 

 
Como foi referido spitais em estudo, urinói o 
utilizados num ser spec ço do 
hospital 4, hospital de dia. Em relação aos kits de p veis, a sua introdução 
e ista pa
 

e uma forma geral, os urinóis e arrastadeiras descartáveis comparativamente com os 

equerem, também, que determinados resíduos, como 
ompressas e papel higiénico, sejam retirados antes da colocação destes DM na 

 com as necessárias condições. Esta 
ituação não se verifica em outros países, como a Alemanha. 

kits reutilizáveis devem ser processados na área de esterilização do hospital, implicando a 

, nos ho s e arrastadeiras descartáveis sã
viço do hospital 3, serviço de e ialidades médicas, e num servi

enso descartá
stava prev ra todo o hospital 6. 

D
reutilizáveis não apresentam, nos hospitais, um circuito mais simples. Estes DM necessitam 
que seja instalada, nos serviços, uma máquina específica, a maceradora, além de 
implicarem um fornecimento periódico de consumíveis (urinóis e arrastadeiras em cartão 
plastificado). Um outro aspecto é que r
c
maceradora, devido a problemas de entupimento. 
 
A preferência por estes itens parece estar relacionada com o facto de, na maioria dos 
serviços hospitalares, não existirem condições adequadas para a reutilização dos urinóis e 
arrastadeiras. Como se pôde constatar na observação directa realizada (Apêndice E), em 
muitas situações estes DM são lavados manualmente ou, quando existem meios mecânicos, 
estes estão desactualizados ou não funcionam
s
 
Em relação aos kits de penso, o circuito dos kits descartáveis é bastante mais simples 
comparativamente ao circuito dos reutilizáveis (Tabela 6.16), uma vez que os descartáveis, 
depois de utilizados, são colocados directamente nos recipientes dos RH. Neste caso, os 
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os, a vantagem de diminuir a 
rodução de RH. 

realização de uma série de etapas fora do serviço onde foram utilizados. Contudo, numa 
primeira abordagem, a reutilização destes kits tem, pelo men
p
 
Tabela 6.16. Caracterização dos circuitos dos kits de penso reutilizáveis e descartáveis. 
 

 Reutilizáveis Descartáveis 
Kits de penso 
Material: Reutilizável: tabuleiro de plástico, 

2 pinças de aço inox; 
 

Composição variável, depende fornecedor.
Descartável: 2 taças e 1 cuvete de cartão 
plastificado, 2 pinças de plástico, gaze, 

Descartável: compressas, manga mista 
(embalagem), por vezes possui um 

compressas, luvas esterilizadas, campo 
para a mesa, saco branco para RH e 

eiro)também um campo em polipropileno. embalagem de plástico (serve de tabul
Nº utilizações: Tabuleiro: cerca de 40 processamentos Uma (o que não foi usado tamb

(informação de um fabricante). 
Pinças em ino ontabilizado).
Material descartável: uma 

ém é 
deitado fora) 

x: muitas (não c

Procedimento 
necessário: 

fecção 

aterial descartável: deposição nos RH. 

Tabuleiro e pinças: lavagem, desin
e esterilização. 
M

Deposição nos recipientes de RH. 

Circuito nos 
hospitais: 

Tabuleiro e pinças: 
Serviço – Esterilização - Serviço 

Serviço – circuito dos RH 

Problemas: . Necessidade de maior processamento
Necessidade da área de esterilização 
funcionar de forma adequada. 

Aumento da produção de RH. 

Vantagens: Circuito simplificado. Diminuição da produção de RH. 

 
A e, os h  servirem as refeições aos doentes utilizam alguma louça 
reutilizável e outra ân sentados 
na Tabela 6.17. Em algumas situações é reutilizada louça com 
as taças de sobre est reutilizados 
após lavagem e não exclusivamente no mesmo doente. Em certos hospitais a louça dos 
doentes infectados cartável. 

ctualment ospitais para
 descartável, existindo, em simult eo, ambos os circuitos apre

descartável, como se verifica 
mesa ou as taças para salada. N es casos estes itens são 

 ou suspeitos é apenas des
 
Tabela 6.17. Caracterização dos circuitos da louça reutilizável e descartável para servir as refeições 
aos doentes. 

 Reutilizáveis Descartáveis 
Louça para servir as refeições aos doentes 
Material: Muito variável, por exemplo: 

tabuleiros de plástico, louça em pirex, vidro 
e aço inox, talheres em inox, por vezes 
taças em plástico. 

Em geral tudo em plástico descartável (e.g. 
louça, copos, talheres). 

Nº utilizações: Muitas (não contabilizado). Uma (algumas louça é reutilizada no 
mesmo doente, como os copos). 

Procedimento 
necessário: 

Lavagem (e desinfecção). Manual ou Deposição nos recipientes de RH. 
mecânica. Rec  máquinas 
de lavar louça.

omendáveis as
 

Circuito nos Apenas dentro do serviço 
hospitais: 

(procedimentos 
o serviço 

Serviço – circuito dos RH 
efectuados na copa) ou fora d
(procedimentos efectuados na cozinha). 

Problemas: 
a manual, dificuldade 

Aumento da produção de RH. 
Reduzida aceitação por parte dos doentes 

Necessidade de maior processamento. 
Caso a lavagem sej
de comprovar a eficiência. (depende da louça em causa). 

Vantagens: Diminuição da produção de RH. 
Mais conforto por parte dos doentes. 
Maior satisfação dos doentes. 

Circuito simplificado. 
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O circuito da louça descartável requer menor processamento que o cor  à louça 
reutilizável. As pre  s 
automáticos de la os profissiona rtáveis em 
r  de vid es de  mais apropriados 
para os doentes q o sucede com os urinóis e arrastadeiras, muitas 
ezes a razão que motiva a opção por estes itens descartáveis está também relacionada 

respondente
ferências estão muito relacionadas
vagem. Por exemplo, 

com o tipo de louça e com os meio
is preferem copos desca

elação aos ro, mas referem que os talher  inox são bastante
ue os de plástico. Tal com

v
com o deficiente funcionamento ou com a falta de máquinas de lavar louça. 
 
DM e outros materiais descartáveis 
 
Nos hospitais, alguns itens são actualmente utilizados apenas sob a forma de descartáveis, 
é o que se verifica com as máscaras de oxigénio, os circuitos de ventilação, as fraldas, as 
seringas e as lâminas de bisturi, embora, há alguns anos tenham existido reutilizáveis (e.g. 

aldas de pano, seringas de vidro). 

 circuito actual destes DM nos hospitais é apresentado na Tabela 6.18. Trata-se de um 

énio que normalmente são usadas mais que uma vez, 
mbora num mesmo doente. 

fr
 
O
circuito bastante simples, uma vez que os materiais são colocados nos serviços pelo serviço 
de aprovisionamento e depois de utilizados são depositados no respectivo contentor de RH. 
Na maioria dos casos, estes DM apenas são utilizados uma só vez, a excepção surge 
somente com as máscaras de oxig
e
 
Tabela 6.18. Caracterização do circuito descartável das máscaras de oxigénio, dos tubos de 
ventilação, das seringas e das fraldas. 

 Descartáveis 
 Máscaras de oxigénio, tubos de ventilação, seringas 
Material: Plástico 
Nº utilizações: Uma (por vezes reutilizadas no mesmo doente) 
Procedimento necessário: Deposição nos recipientes de RH. 
Circuito: Serviço – circuito dos RH 
Problemas: Aumento da produção de RH. 
Fraldas 
Material:  
Nº utilizações: Uma 
Procedimento necessário: o nos recipientes de RH. Deposiçã
Circuito: Serviço – circuito dos RH 
Problemas: Aumento da produção de RH. 

 
Caso algu M sejam su specialmente os de baixo 
risco, como as fraldas e as máscaras de oxigénio, o seu processamento seria mais 
complexo, d  
Alguns es d ição destes DM, como ECRI 
(1991) que analisou a possibilida as. 

iamento do seu conteúdo, o 
ue deve ser efectuado exclusivamente por processos mecânicos. 

ns destes D bstituídos por reutilizáveis, e

 no entanto a quanti
m demonstra

ade de resíduos produzidos diminuiria significativamente.
substitutudos tê o a possibilidade de 

de de reutilização das frald
 
Outro item, também usado nos nossos hospitais exclusivamente como descartável, são os 
contentores para cortantes e perfurantes, cujo circuito se assemelha aos anteriores, embora 
tenha sido apresentado na Tabela 6.14. Este item pode igualmente ser reutilizável, tendo 
alguns estudos, como EWG (1998) e Tumberg (1996), avaliado esta possibilidade. O 
principal problema da sua reutilização prende-se com o esvaz
q
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6.2. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
Os inquéritos por questionário foram realizados na fase 1 (Q1 e Q2), como descrito na 
metodologia. Esta fase subdividiu-se em duas etapas, distanciadas cerca de 1 ano e 
realizadas nos seis hospitais seleccionados para o trabalho de investigação.  
 
De acordo com a informação obtida no Q2 (p.14), cerca de 51% dos profissionais de saúde 
responderam a ambos os questionários. Dos inquiridos que preencheram o segundo 
questionário, 33% afirmaram que não tinham respondido ao primeiro, tendo 17% não 
assinalado qualquer resposta ou referido que não se lembravam de ter respondido ao Q1.  
 
A organização da apresentação e análise dos resultados dos questionários segue os 
critérios referidos na metodologia, em termos de agrupamento das variáveis estudadas. 
Foram constituídos cinco grupos:  

 características sócio-demográficas dos inquiridos,  
 gestão dos RH nos hospitais,  
 preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis,  
 práticas de separação dos resíduos para reciclagem, 
 práticas de separação dos RH por grupos. 

 
Além disso, os resultados dos questionários são estudados comparando os grupos de 
hospitais (hospitais especializados com hospitais distritais e hospitais localizados a Norte 
com a Sul de Portugal Continental), os grupos de profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros e AAM) e os grupos de inquiridos com diferentes opções de gestão de RH. 
 
 
6.2.1. Diferença entre grupos de hospitais (hospitais especializados versus distritais e 
hospitais a Norte versus a Sul) 
 
6.2.1.1. Caracterização sócio-demográfica 
 
No conjunto dos dois questionários foram avaliadas 9 variáveis sócio-demográficas, 7 das 
quais em ambos os questionários (género, idade, profissão, categoria profissional, serviço, 
tarefas do dia a dia e formação sobre RH). No Q1 foi acrescido o tempo efectivo de 
exercício profissional (p.22) e no Q2, o tempo de actividade profissional no serviço (p.17a) e 
no hospital (p.17b). 
 
Género (Q1-p.25; Q2-p.20). Esta variável surgiu nos dois questionários, sendo os 
resultados da análise estatística apresentados na Tabela 6.19. Não existem diferenças 
estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais e o mesmo se 
verifica entre hospitais localizados a Norte e a Sul, predominando, sempre, os profissionais 
do sexo feminino (cerca de 80%), o que corresponde à realidade hospitalar. 
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Apenas são verificadas diferenças estatisticamente significativas entre o Q1 e o Q2, para os 
hospitais especializados, tendo no Q1 respondido um número superior de profissionais do 
sexo masculino (22%) comparativamente ao Q2 (17%). 
 
Tabela 6.19. Género, idade e profissão, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

Especializados/Distritais a Norte/a Sul
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

Género (%) a) χ 2(1) = 0,80; n.s. a) χ 2(1) = 2,18; n.s.

feminino 77,94 83,41 80,13 79,68 77,30 81,00 80,88 81,87 b) χ 2(1) = 2,22; n.s. b) χ 2(1) = 0,12; n.s.

masculino 22,06 16,59 19,87 20,32 22,70 19,00 19,12 18,13 c) χ 2(1) = 4,54; ρ<0,05 c) χ 2(1) = 2,04; n.s.
d) χ 2(1) = 0,03; n.s. d) χ 2(1) = 1,78; n.s.

Idade (%)
< 25 anos 9,25 5,98 4,26 6,00 7,10 6,73 5,81 5,31

25 - 29 anos 18,71 19,08 16,56 19,06 20,32 22,74 14,96 15,71
30 - 34 anos 12,26 15,63 15,74 14,56 14,00 16,24 14,44 14,01
35- 39 anos 17,20 15,63 19,51 20,77 19,92 17,17 17,25 19,32 a) χ 2(7)=45,90;ρ<0,0000 a) χ 2(7) = 19,45; p<0,01

40 - 44 anos 11,18 12,41 18,03 17,56 16,17 16,24 14,08 14,01 b) χ 2(7)=29,46;ρ<0,0001 b) χ 2(7) = 19,09; p<0,01

45 - 49 anos 6,67 7,13 10,49 10,28 7,69 6,96 9,86 10,40 c) χ 2(7) = 7,44; n.s. c) χ 2(7) = 3,69; n.s.

50 - 54 anos 10,54 12,41 9,51 6,42 7,10 7,89 12,50 10,62 d) χ 2(7) = 6,24; n.s. d) χ 2(7) = 1,76; n.s.
> 54 anos 14,19 11,72 5,90 5,35 7,69 6,03 11,09 10,62

Idade média a) F(1,1061) = 0,04; n.s. a) F(1,1061)=16,40;p<0,0001
(anos) 38,57 39,25 38,70 37,60 37,27 36,96 39,90 39,71 b) F(1,900)=5,74; ρ<0,05 b) F(1,900)=16,13;p<0,0001

c) F(1,900) = 0,80; n.s. c) F(1,937) = 0,22; n.s.
d) F(1,1061) = 3,44; n.s. d) F(1,1024) = 0,08; n.s.

Profissão (%)
médicos 12,30 8,37 19,21 14,81 11,44 6,11 20,49 16,64

enfermeiros 51,41 47,76 57,32 62,31 54,06 55,58 55,41 54,95 a) χ 2(4)=45,64;ρ<0,0000 a) χ 2(4) = 43,52; p<0,0000

AAM 29,79 27,76 20,27 20,00 23,06 23,79 20,66 23,74 b) χ 2(4)=74,02;ρ<0,0000 b) χ 2(4) = 54,34; p<0,0000

TSS 4,44 6,94 1,22 0,58 4,80 6,74 0,66 0,93 c) χ 2(4) = 8,93; n.s. c) χ 2(4) = 3,70; n.s.

TDT 8,06 9,18 1,98 2,31 6,64 7,79 2,79 3,74 d) χ 2(4) = 5,90; n.s. d) χ 2(4) = 1,76; n.s.

a Norte a Sul
Hospitais Testes estatísticos

a) Q1/Q1; b) Q2/Q2; c) Esp/Norte Q1/Q2; d) Dist/Sul Q1/Q2
Especializ. Distritais

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Idade (Q1-p.24; Q2-p.19). A variável idade surgiu, igualmente, nos dois questionários, tendo 
sido classificada em 8 classes etárias. Pela observação da Tabela 6.19 pode-se constatar 
que as diferenças nas frequências entre hospitais especializados e distritais e entre 
hospitais a Norte e a Sul são significativas.  
 
Nos hospitais especializados os profissionais de saúde são um pouco mais novos (maiores 
percentagens nas classes inferiores a 30 anos) e um pouco mais velhos (percentagens 
superiores nas classes com idades que ultrapassam os 49 anos) comparativamente aos 
hospitais distritais. De igual forma, a média etária nos hospitais especializados (39 anos) é 
ligeiramente superior à registada para os hospitais distritais (38 anos), embora esta 
diferença não seja estatisticamente significativa. Diferença com significado estatístico em 
relação às médias apenas se verifica para o Q2, entre hospitais especializados e distritais. 
 
Nos hospitais localizados a Norte, os profissionais são em média mais novos que os 
profissionais dos hospitais a Sul, sendo as diferenças estatisticamente significativas. Nos 
hospitais a Sul, os profissionais de saúde parecem estar distribuídos de uma forma mais 
homogénea pelas várias classes etárias que os profissionais dos hospitais a Norte, 
situando-se estes predominantemente nas classes mais jovens.  
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Profissão (Q1-p.1 e Q2-p.1). Esta variável também foi avaliada nos dois questionários. As 
diferenças encontradas entre hospitais especializados e distritais e entre hospitais a Norte e 
a Sul são estatisticamente significativas. 
 
Nos hospitais distritais responderam aos questionários um maior número de médicos e 
enfermeiros e nos hospitais especializados mais AAM e técnicos (TSS e TDT). O número de 
TSS que nos hospitais distritais responderam a cada um dos questionários é bastante 
pequeno, sendo inferior ao mínimo requerido para o cálculo das frequências observadas (10 
observações por célula), como se pode observar na Tabela 6.19. 
 
Nos hospitais localizados a Sul, os médicos responderam mais aos questionários, 
comparativamente aos hospitais localizados a Norte, embora tenham respondido menos 
TSS e TST. 
 
Categoria profissional (Q1-p.23; Q2-p.18). A categoria profissional foi introduzida nos dois 
questionários e consistia numa pergunta aberta, que posteriormente foi codificada em 16 
categorias. Na Tabela 6.20 e na Tabela 6.45 (Apêndice F) são apresentadas as categorias 
profissionais e as frequências respectivas. Optou-se por calcular, em separado, as 
frequências em relação a cada grupo profissional1 para facilitar a percepção da distribuição 
dos profissionais por categorias. 
 
Nesta questão registou-se um número elevado de respostas inválidas, tendo, os 
profissionais de saúde, colocado a profissão (e.g. enfermeiro, TDT) em vez da categoria 
profissional. Apenas no caso dos AAM as percentagens de não respostas/respostas 
inválidas são bastante inferiores, facto que se deve à categoria profissional coincidir com a 
profissão (AAM). 
 
Percentagens de não respostas/respostas inválidas quase superiores a 40% registam-se 
nos enfermeiros, nos TSS (com excepção dos hospitais distritais) e nos TDT. Os médicos 
apresentaram, de um modo geral, resultados mais satisfatórios. 
 
Pelo facto do número de questionários respondidos por alguns grupos profissionais ser 
muito pequeno (e.g. caso dos técnicos) e também devido à especificidade de algumas 
categorias profissionais (e.g. categorias de chefia com um menor número de profissionais), 
muitas células têm um número reduzido de respostas, o que não permite a realização de 
testes estatísticos. Este facto verificou-se para os TSS e para os TDT, mas, também, em 
alguns casos para os médicos e para os AAM. Contudo, em todas estas situações 
considerou-se importante manter as respectivas frequências, permitindo uma noção da 
distribuição por categorias profissionais. 
 
Dos testes estatísticos efectuados, não são encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre hospitais especializados e distritais, nem entre hospitais localizados a 
Norte ou a Sul. Contudo, é possível referir algumas diferenças, embora sem significado 
estatístico. 

 
1 A soma das frequências de cada grupo profissional é 100. 
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No caso dos médicos, nos hospitais especializados os questionários foram respondidos 
sobretudo por assistentes hospitalares graduados, enquanto que nos hospitais distritais 
foram respondidos, fundamentalmente, por assistentes hospitalares e internos. Em relação 
aos enfermeiros e aos AAM não se denotam diferenças entre tipos de hospitais. Nos 
enfermeiros a categoria profissional mais representada é a de enfermeiro especialista. Os 
TSS que responderam em maior número aos questionários estão englobados na categoria 
de assessor/coordenador, enquanto que nos TDT as respostas são, sobretudo, dos técnicos 
de 2ª classe. 
 
Tabela 6.20. Categoria profissional, por hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 

Testes estatísticos
a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;

Q1 Q2 Q1 Q2 c) Esp.Q1/Q2; d) Dist.Q1/Q2
Médicos (%)

Interno hospitalar, Int. complementar 4,92 9,76 19,84 25,97
Assistente hospitalar 31,15 7,32 26,98 18,18 a) χ 2(8) = 9,90; n.s.

Assistente hospitalar graduado 22,95 26,83 14,29 16,88 b) χ 2() = n.d.
Chefe de serviço, Director de serviço 19,67 14,63 12,70 10,39 c) χ 2() = n.d.

Não respostas ou inválidas 21,31 41,46 26,19 28,57 d) χ 2(8) = 2,90; n.s.
Enfermeiros (%)

Enfermeiro (nível 1 ou 2) 3,92 4,70 3,46 4,94
Enfermeiro graduado 14,12 9,83 13,56 8,02 a) χ 2(8) = 2,55; n.s.

Enfermeiro especialista 29,41 32,05 35,37 36,73 b) χ 2(8) = 2,36; n.s.
Enfermeiro chefe, enf.º supervisor 10,98 7,69 10,37 5,56 c) χ 2(8) = 4,20; n.s.

Não respostas ou inválidas 41,57 45,73 37,23 44,75 d) χ 2(8) = 13,24; n.s.
AAM (%) a) χ 2() = n.d.

Auxiliar de acção médica 90,68 86,03 81,20 92,31 b) χ 2() = n.d.
AAM principal, encarregado de sector 5,08 6,62 0,75 1,92 c) χ 2() = n.d.

Não respostas ou inválidas 4,24 7,35 18,05 5,77 d) χ 2() = n.d.
TSS (%)

Estagiário, bolseiro 13,64 20,59 0,00 0,00 a) χ 2() = n.d.
Assistente de 2ª classe ou 1ª classe 9,09 5,88 25,00 0,00 b) χ 2() = n.d.

Ass. principal, coordenador, assessor 27,27 35,29 37,50 66,67 c) χ 2() = n.d.
Não respostas ou inválidas 50,00 38,24 37,50 33,33 d) χ 2() = n.d.

TDT (%)
Técnico 2ª classe 35,00 17,78 15,38 41,67 a) χ 2() = n.d.
Técnico 1ª classe 12,50 11,11 15,38 0,00 b) χ 2() = n.d.

Téc. principal, especialista, coordenador 10,00 11,11 15,38 0,00 c) χ 2() = n.d.
Não respostas ou inválidas 42,50 60,00 53,85 58,33 d) χ 2() = n.d.

Hospitais
Especializ. Distritais

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 
Ñ.d. não determinado. 

 
Também, de um modo geral os médicos que responderam aos questionários a Norte 
possuem categorias profissionais mais elevadas que os médicos que responderam a Sul 
(Tabela 6.45, Apêndice F). Além disso, a Sul a diversidade de categorias profissionais nos 
TDT parece mais acentuada que a Norte. Em relação aos TSS o número de respostas a Sul 
é de tal forma reduzido que não é possível efectuar qualquer comentário, sendo a 
distribuição dos enfermeiros e dos AAM por categorias profissionais bastante semelhante, 
tanto nos hospitais localizados a Norte como a Sul. 
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Serviço (Q1-p.21; Q2-p.16). Esta variável foi obtida através de uma pergunta aberta 
realizada em ambos os questionários e confirmada com os registos da investigadora. Na 
metodologia foi descrita a sua codificação, optando-se por seguir o critério de funcionalidade 
dos serviços. Na Tabela 6.21 é apresentada, por tipo de hospital, a análise dos dados de 
acordo com as 7 categorias consideradas. 
 
Tabela 6.21. Serviços, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

Testes estatísticos
a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;

Q1 Q2 Q1 Q2 c) Esp.Q1/Q2; d) Dist.Q1/Q2
Serviços (%)

Cuidados intensivos 3,89 3,11 12,35 8,58
Cuidados gerais 15,57 18,88 28,55 31,38

Cuidados especializados 0,00 0,00 26,85 25,54
Cuidados oncológicos 26,64 20,75 3,09 7,02 a) χ 2(6) = 354,96; ρ<0,0000

Serviços  gerais 22,34 20,33 18,06 18,91 b) χ 2(6) = 275,29; ρ<0,0000
Laboratórios 11,07 14,73 5,25 3,90 c) χ 2(6) = 8,83; n.s

Serviços especializados 20,49 22,20 5,86 4,68 d) χ 2(6) = 15,93; ρ<0,05

a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;
Q1 Q2 Q1 Q2 c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2

Serviços (%)
Cuidados intensivos 3,56 3,21 13,27 8,35

Cuidados gerais 24,95 23,93 21,23 26,57
Cuidados especializados 8,82 8,76 21,06 17,08

Cuidados oncológicos 16,70 12,82 10,12 14,42 a) χ 2(6) = 86,12; ρ<0,0000
Serviços  gerais 21,58 24,79 18,41 14,99 b) χ 2(6) = 74,71; ρ<0,0000

Laboratórios 11,07 15,17 4,81 3,80 c) χ 2(6) = 7,86; n.s.
Serviços especializados 13,32 11,32 11,11 14,80 d) χ 2(6) = 21,80; ρ<0,05

a Norte a Sul

Hospitais
Especializ. Distritais

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre os hospitais especializados e 
distritais e entre hospitais localizados a Norte e a Sul. Entre o Q1 e o Q2 apenas se 
encontram diferenças com significado estatísticos para os hospitais distritais e para os 
hospitais a Sul, como se pode verificar nas frequências apresentadas na Tabela 6.21. 
 
Os serviços com maior representatividade nos hospitais especializados são os cuidados não 
intensivos oncológicos (serviço de internamento), os serviços gerais e os serviços 
especializados (serviços de ambulatório). Nos hospitais distritais surgem sobretudo os 
cuidados não intensivos gerais e os cuidados não intensivos especializados, ambos serviços 
de internamento, embora, também com alguma representatividade, os serviços gerais. 
 
Nos hospitais especializados os cuidados não intensivos especializados (e.g. 
obstetrícia/ginecologia, ortopedia, pediatria) não entram no estudo. As razões estão 
relacionadas com a própria especificidade destes hospitais, não possuindo, por vezes, os 
cuidados não intensivos especializados presentes em outros hospitais (e.g. 
obstetrícia/ginecologia, ortopedia). Mesmo no caso das denominações serem comuns, como 
se verifica com a pediatria, as funções destes hospitais especializados são muito 
particulares, tendo estes serviços sido englobados nos cuidados não intensivos oncológicos 
(e.g. pediatria do hospital 4). 
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Na amostra analisada, os serviços menos representados nos hospitais especializados são 
os cuidados intensivos (e.g. unidade de cuidados intensivos, bloco operatório) e nos 
hospitais distritais, os laboratórios e os serviços especializados (e.g. hemodiálise, medicina 
nuclear, radioterapia). A opção por um maior ou menor grau de especialidade esteve 
relacionada com as próprias valências dos hospitais, sendo a selecção por serviços mais 
específicos facilitada nos hospitais especializados (e.g. maior diversidade deste tipo de 
serviços). 
 
Nos hospitais a Norte têm mais representação os cuidados não intensivos gerais (24,5%) e 
os serviços gerais (23%), ou seja, um serviço de internamento e um serviço de ambulatório. 
Nos hospitais a Sul, com maior representação surgem dois serviços de internamento, os 
cuidados não intensivos gerais (24%) e os cuidados não intensivos especializados (19%). O 
serviço com menor expressão a Norte é o serviço de cuidados intensivos (serviço de 
internamento), enquanto que a Sul surgem os laboratórios (serviços de ambulatório).  
 
Tempo efectivo de exercício profissional (Q1-p.22). Esta variável foi avaliada no Q1 
através de uma pergunta aberta, posteriormente codificada. Na Tabela 6.22 são 
apresentadas as frequências de cada classe considerada, por grupos de hospitais.  
 
Tabela 6.22. Tempo efectivo de exercício profissional e tempo de trabalho no serviço e no hospital, 
por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

Especializ./Distritais a Norte/a Sul

< 1 ano
1 - 4 anos
5- 9 anos

10 - 14 anos
15 - 19 anos
20 - 24 anos
25 a 29 anos

≥ 30 anos a) χ 2(7)=45,06;ρ<0,0000 a) χ 2(7)=26,05;p<0,0005
Tempo médio
(anos) a) F(1,1072) = n.s. a) F(1,1072)=21,74;p<0,0000

Serv. Hosp. Serv. Hosp. Serv. Hosp. Serv. Hosp.
< 1 ano 10,89 6,12 8,54 5,15 11,79 6,39 7,78 4,92

1 - 4 anos 36,89 25,17 34,96 23,51 36,96 26,48 34,93 22,34
5- 9 anos 22,44 21,32 27,64 24,54 24,26 24,20 25,95 21,93

10 - 14 anos 12,44 14,97 15,24 18,97 14,06 16,44 13,77 17,62   Serv.:   Serv.:
15 - 19 anos 6,44 9,52 7,72 12,37 5,67 11,64 8,38 10,45 b) χ 2(7) = 17,18; n.s. b) χ 2(7) = 9,45; n.s
20 - 24 anos 4,44 7,26 2,64 5,77 3,63 8,22 3,39 4,92   Hosp.:   Hosp.:
25 a 29 anos 3,33 6,12 1,63 5,36 2,04 3,88 2,79 7,38 b) χ 2(7) = 15,74; ρ<0,05 b) χ 2(7)=32,52;p<0,0005

≥ 30 anos 3,11 9,52 1,63 4,33 1,59 2,74 2,99 10,45
Tempo médio Serv.: b) F(1,940) = n.s. Serv.: b) F(1,940) = n.s
(anos) 7,68 11,76 7,34 10,60 6,85 9,85 8,08 12,32 Hosp.: b) F(1,924) = n.s. H:b)F(1,924)=16,49;p<0,000

6,17 4,56
24,86 16,67
19,27 20,18
18,30 18,42

9,65
8,25

13,51
8,77

11,86

10,60
7,90
6,36
6,55

11,13

9,34 10,68
4,53

Hospitais

16,35
16,35
7,86
7,64

8,28
22,29

a Norte a Sul
Q1 - Tempo efectivo de exercício profissional (%) a) Q1/Q1; b) Q2/Q2

Especializ. Distritais

11,89

3,07
19,26
22,33
19,9

11,81
8,41

12,42 12,64
Q2 - Tempo de trabalho (%):

Testes estatísticos

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
A diferença entre hospitais especializados e distritais é estatisticamente significativa em 
relação às várias classes de tempo, sendo nos hospitais especializados o tempo de 
exercício profissional mais extremado (menor que 4 anos ou maior que 30 anos) que nos 
hospitais distritais. Esta distribuição coincide com as idades dos profissionais de saúde dos 
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hospitais considerados (mais novos e mais velhos nos hospitais especializados), referidas 
anteriormente. No entanto, relativamente ao tempo médio não se verificam diferenças com 
significado estatístico. 
 
Os profissionais de saúde dos hospitais localizados a Sul têm em média um tempo efectivo 
de exercício profissional superior (14 anos) em relação aos profissionais dos hospitais a 
Norte (11 anos), sendo a diferença estatisticamente significativa. Nos hospitais a Norte, os 
profissionais com tempos de exercício inferiores a 5 anos são em maior número 
(aproximadamente mais 10%) que nos hospitais a Sul, existindo um número menor de 
profissionais com mais de 25 anos de exercício profissional comparativamente aos 
hospitais a Sul. As diferenças encontradas são estatisticamente significativas.  
 
Tempo de trabalho no serviço/hospital (Q2-p.17a e p.17b). A variável tempo de trabalho 
foi incluída no Q2. Como se pode observar na Tabela 6.22, as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais apenas são significativas em relação à frequência do tempo de 
trabalho no hospital.  
 
Nestes hospitais, cerca de 70% dos profissionais de saúde trabalham no actual serviço há 
menos de 9 anos. Contudo, em relação ao tempo de trabalho no hospital,  esse valor (70%) 
apenas é atingido quando o tempo no hospital é igual ou inferior a 14 anos, o que 
demonstra alguma rotatividade dos profissionais nos serviços dentro do mesmo hospital. 
Nos hospitais especializados, os profissionais que permanecem mais tempo no hospital 
(mais que 20 anos) são em maior número (23%) que nos hospitais distritais (15,5%).  
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, diferenças com significado estatístico apenas se 
verificam em relação ao tempo de trabalho no hospital, tanto para a frequência como para o 
valor médio. De um modo geral, os profissionais que exercem funções nos hospitais a 
Norte estão à menos tempo no hospital (73,5% à menos de 15 anos) comparativamente 
aos que trabalham nos hospitais a Sul (67% à menos de 15 anos). De igual forma, a Sul 
verificam-se tempos superiores de trabalho no hospital (23% à mais de 19 anos) 
relativamente ao Norte do país (15% à mais de 19 anos). Estas diferenças são confirmadas 
pelo cálculo do tempo de trabalho médio no hospital. 
 
Tarefas do dia-a-dia (Q2-p.15). Na 2ª etapa da fase 1 considerou-se importante averiguar 
a diversidade de tarefas que os profissionais de saúde exerciam no seu dia-a-dia, uma vez 
que a multiplicidade de funções poderá estar relacionada com a disponibilidade para outros 
assuntos, nomeadamente os RH. Desta forma, no Q2 foi colocada uma pergunta fechada, 
de resposta múltipla, sobre este assunto. O cálculo da percentagem de profissionais de 
saúde que efectuam no seu dia-a-dia um número determinado de diferentes tarefas 
encontra-se na Tabela 6.232. 
 
De um modo geral, nos hospitais especializados são realizadas menos tarefas diferentes 
que nos hospitais distritais, sendo as diferenças estatisticamente significativas. O mesmo é 

 
2 Não foram consideradas mais de 15 tarefas pelo facto do número de profissionais que assinalaram números 
superiores ser muito reduzido, ou seja, foram excluídos os out-liers. 
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confirmado através do cálculo do número médio de tarefas, rondando, nos hospitais 
especializados, as 6 tarefas, enquanto que nos hospitais distritais são efectuadas, em 
média, 8 tarefas. Esta diferença poderá estar relacionada com a maior especificidade 
requerida em algumas funções desempenhadas nos hospitais especializados. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, a diferença na frequência do número de tarefas 
praticadas não é estatisticamente significa. Apenas o número médio de tarefas diferencia 
os hospitais a Norte dos hospitais a Sul, sendo superior a Sul o número médio de tarefas 
praticadas pelos profissionais de saúde no seu dia-a-dia. 
 
Tabela 6.23. Número de tarefas diferentes realizadas no dia a dia pelos profissionais de saúde, por 
grupos de hospitais (Q2). 

  Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

Testes estatísticos
Especializ. Distritais a Norte a Sul b) Q2/Q2

Nº tarefas (%)
1 tarefa 10,17 2,22 8,13 4,17

2 tarefas 10,61 4,23 9,67 5,17 Especializados/Distritais (E/D):

3 tarefas 13,20 7,46 10,33 10,14 b) χ2(14)=90,98;ρ<0,0000
4 tarefas 9,74 8,47 8,57 9,54
5 tarefas 9,09 5,24 7,91 6,36
6 tarefas 6,49 5,85 5,93 6,36 a Norte/a Sul (N/S):

7 tarefas 4,11 7,06 4,84 6,36 b) χ2(14) = 21,21; n.s.
8 tarefas 4,11 10,69 5,93 8,95
9 tarefas 7,36 14,31 10,99 10,93

10 tarefas 7,36 12,90 9,45 10,93
11 tarefas 5,19 7,86 5,71 7,36
12 tarefas 4,33 5,24 4,18 5,37
13 tarefas 4,11 4,23 4,18 4,17
14 tarefas 3,03 2,42 3,08 2,39
15 tarefas 1,08 1,81 1,10 1,79

E/D: b) F(1,1010)=42,19;p<0,0000
Nº médio 6,31 7,99 6,90 7,42 N/S: b) F(1,1010)=3,88; p<0,05

Hospitais

 
 
Formação sobre RH (Q1 – p.10; Q2 – p.10). Esta questão foi colocada em ambos os 
questionários, embora no Q1 a pergunta fosse relativa aos últimos 2 anos e no Q2 ao ano 
que decorreu entre a realização da 1ª etapa e da 2ª etapa da fase 1. Neste ultimo caso era 
solicitado que discriminassem o tipo de acção de formação/sensibilização a que tinham 
assistido. 
 
Nos dois anos anteriores à realização do trabalho prático, cerca de um terço dos 
profissionais de saúde que responderam aos questionários referiram que assistiram a uma 
acção de formação/sensibilização sobre RH, não sendo as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais estatisticamente significativas (Tabela 6.24). Contudo, estes 
valores decrescem no período em que decorreu o trabalho prático, tendo os profissionais 
dos hospitais especializados assinalado a presença em menos acções de formação (13%) 
que os profissionais dos hospitais distritais (20,5%), diferença estatisticamente significativa. 
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No Q2, foi também questionado qual o tipo de acções a que assistiram. Neste caso, não 
são significativas as diferenças entre tipos de hospitais, embora nos hospitais 
especializados as acções exclusivamente relacionadas com os RH tenham sido referidas 
em menor número (18,5%) que nos hospitais distritais (33%). É de salientar que nos dois 
casos as percentagens de não respostas/respostas inválidas foram bastante elevadas 
(superiores a 30%). 
 
Tabela 6.24. Formação sobre RH, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

Especializ./Distritais a Norte/a Sul

Sim
Não a) χ 2(1) = 0,79; n.s. a) χ 2(1) = 0,39; n.s.

Sim 12,58 20,50 10,26 22,27
Acções sobre RH 18,52 32,98 30,95 26,42 Tipo de acções: Tipo de acções:

Outras acções 42,59 34,04 26,19 41,51 b) χ 2(4) = 3,60; n.s. b) χ 2(4) = 3,12; n.s.
N.R. ou inválidas 38,89 32,98 42,86 32,08 Frequência: Frequência:

Não 87,42 79,50 89,74 77,73 b) χ 2(1)=10,39;ρ<0,005 b) χ 2(1)=23,83;p<0,0000

Q1 - Frequência de acção de formação sobre RH nos últimos 2 anos (%) a) Q1/Q1; b) Q2/Q2

Q2 - Frequência de acção de formação sobre RH no último ano (%)

Hospitais
a Norte a Sul

Testes estatísticos

35,71
64,29

33,95
66,05

Especializ. Distritais

33,33 35,87
66,67 64,13

 
Entre hospitais localizados a Norte e a Sul, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas relativamente às acções de formação/sensibilização sobre 
RH nos últimos dois anos (anteriores ao início da fase 1), sendo, também, os profissionais 
que referiram ter assistido a acções de formação sobre esta temática cerca de um terço dos 
que assinalaram não ter assistido.  
 
Contudo, na pergunta colocada no Q2 em relação ao período entre a 1ª etapa e a 2ª etapa 
da fase 1, as diferenças entre hospitais localizados a Norte e a Sul são estatisticamente 
significativas, tendo os profissionais de saúde dos hospitais a Norte referido a frequência de 
um menor número de acções de formação (apenas 10%) que os profissionais do Sul (26%).  
 
Nesta questão, embora a taxa de não resposta/respostas inválidas tenha sido bastante 
elevada (superior nos hospitais a Norte), das acções assistidas pelos profissionais a Norte 
houve um maior número exclusivamente focando os RH, comparativamente com os 
hospitais a Sul, no entanto estas diferenças não são estatisticamente significativas (Tabela 
6.24). 
 
 
6.2.1.2. Gestão de resíduos hospitalares 
 
Nos dois questionários foram estudadas 16 variáveis relacionadas com a gestão dos RH, 
13 no Q1 e 6 no Q2, das quais 3 avaliadas em ambos os questionários. As variáveis 
referidas foram subdivididas em quatro conceitos: conhecimento, atitudes/opiniões, 
atitudes/percepção de risco e comportamento auto-relatado. 
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Conhecimento 
 
Conhecimento percebido sobre os RH (Q1-p.3, p.19 e Q2-p.13). Esta variável aparece 
nos dois questionários. No primeiro foram efectuadas duas perguntas relativas ao mesmo 
assunto, uma no início do questionário (p.3) e outra no final deste (p.19). No Q2 apenas foi 
colocada uma questão no final do mesmo.  
 
Entre hospitais especializados e distritais não se registaram diferenças estatisticamente 
significativas (Tabela 6.25), pelo que a percepção do conhecimento dos profissionais de 
saúde relativo aos RH é bastante semelhante nestes dois grupos de hospitais. No entanto, 
entre hospitais localizados a Norte e a Sul verificam-se diferenças com significado 
estatístico, sendo os valores do conhecimento percebido mais elevados nos hospitais 
localizados a Sul. 
 
Tabela 6.25. Conhecimento percebido sobre os RH, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 c) Esp.Q1/Q2; d) Dist.Q1/Q2 c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2

Q1-p.3  3,48 3,50 3,41 3,57 a) F(1,1139) = 0,11; n.s. a) F(1,1139)=12,12;p<0,001
Q1-p.19 e a) F(1,1115) = 0,03; n.s. a) F(1,1115)=9,09;p<0,005
Q2-p.13 2,75 2,71 2,75 2,78 2,68 2,67 2,82 2,81 b) F(1,981) = 1,61; n.s. b) F(1,981) = 7,24;p<0,01

c) F(1,950) = 0,38; n.s. c) F(1,994) = 0,01; n.s.
d) F(1,1146) = 0,31; n.s. d) F(1,1102) = 0,00; n.s.

Hospitais
a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;

Testes estatísticos

Conhecimento percebido sobre RH (valor médio: escala de 1 a 5):

Especializ. Distritais a Norte a Sul

 
No Q1 os valores médios registados na pergunta realizada no início do questionário são 
sempre bastante superiores aos valores médios obtidos na segunda pergunta efectuada no 
final do questionário. Estes resultados podem ser explicados pelo facto dos profissionais 
considerarem que têm um maior conhecimento sobre o assunto no início do questionário do 
que após a resposta a uma longa lista de questões sobre o tema. Resultados semelhantes 
têm sido encontrados em outros estudos (e.g. Gonçalves, 1997). 
 
Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço (Q1-p.8). Esta variável foi obtida 
através de uma pergunta aberta, de resposta múltipla, posteriormente codificada em 9 
categorias (3 das quais relativas à separação dos resíduos). Nos hospitais especializados 
responderam a esta questão 71% dos inquiridos, sendo superior o número de respostas 
nos hospitais distritais (78%). A análise estatística efectuada é apresentada na Tabela 6.26. 
 
Nestes dois grupos de hospitais, cerca de 90% dos profissionais referiram como era 
realizada a separação dos RH no serviço onde exercem funções (Tabela 6.26). Nos 
hospitais especializados um maior número de profissionais descreveu os recipientes para a 
separação dos resíduos, 45% sem dar exemplos dos resíduos separados e 27% dando 
alguns exemplos. Nos hospitais distritais, 54% descreveram os recipientes não dando 
exemplos dos resíduos separados, tendo apenas 10% fornecido alguns exemplos concretos 
de separação. 
 
A referência a que a separação e deposição dos RH nos serviços nem sempre era 
efectuada da forma mais correcta, sendo mesmo apontados alguns problemas (e.g. 
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contentores demasiado grandes, sem tampa), foi referida por 8% dos inquiridos nos 
hospitais distritais e apenas por 2% nos hospitais especializados. Também nos hospitais 
distritais se verificou um maior conhecimento, tanto em relação à gestão interna dos RH 
(e.g. formas de contentorização, recolha e armazenamento), como sobre o destino final dos 
mesmos, apresentando percentagens superiores nestas respostas em comparação com os 
hospitais especializados (Tabela 6.26). 
 
Tabela 6.26. Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço, por grupos de hospitais (Q1). 
 
 Hospitais 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul 

Responderam à questão (%) 70,77 77,59 71,59 77,38

  1. Referência à separação de RH sem dar exemplos e 

sem descrever os recipientes 21,39
25,39 

21,09 
25,96

  2. Referência à separação de RH sem dar exemplos 

mas descrendo os recipientes 44,80
54,33 

46,35 
53,83

  3. Referência à separação de RH dando exemplos e 

descrendo os recipientes 26,59
10,04 

26,04 
9,15

  4. Referência explícita que a separação e deposição 

dos RH não é a mais adequada 1,73
7,68 

3,65 
6,60

  5. Formas de contentorização no serviço, recolha 

interna, armazenamento no serviço 23,41
33,46 

27,86 
30,64

  6. Destino final dos RH  6,36 10,83 8,07 7,66
  7. Referência explícita ao desconhecimento do destino 

final dos RH após saírem do serviço 1,45
1,77 

1,56 
1,70

  8. Referência à roupa 5,20 2,76 8,33 0,00
  9. Referência explícita a "não sei" 3,18 3,54 2,34 4,26

 
Alguma confusão entre a gestão dos RH e a gestão da roupa foi registada por 5% dos 
inquiridos dos hospitais especializados e por 3% nos hospitais distritais. Relativamente ao 
desconhecimento explícito sobre o destino dado aos RH após saírem do serviço e sobre a 
gestão interna dos resíduos, as percentagens são pequenas, bem como as inerentes 
diferenças entre hospitais especializados e distritais. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul,  as respostas a esta questão foram 
ligeiramente superiores nos hospitais a Sul (77%) comparativamente aos hospitais a Norte 
(72%), como se pode observar na Tabela 6.26. Também neste caso cerca de 90% dos 
inquiridos referiram como era efectuada a separação dos RH no serviço onde exercem 
funções. Nos hospitais a Norte, 72% descreveram os recipientes dos resíduos e desses 
26% deram exemplos de separação. Nos hospitais a Sul, a percentagens de inquiridos que 
descreveram os recipientes de resíduos foi um pouco mais baixa (63%), da qual apenas 9% 
deram exemplos dos resíduos que separavam. 
 
Tanto nos hospitais a Norte como a Sul, uma percentagem significativa de inquiridos 
(respectivamente 28% e 31%) referiram, igualmente, como era efectuada a contentorização, 
a recolha interna e o armazenamento no serviço (Tabela 6.26).  
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Conhecimento real sobre o destino final dos RH3 (Q1-p.14). Como foi referido na 
metodologia, optou-se por recodificar esta questão em repostas correctas e incorrectas, 
uma vez que o destino final varia consoante o hospital em estudo. As respostas em que os 
inquiridos referiram “não sabe” não foram recodificadas. 
 
Para todos os grupos de resíduos e tanto nos hospitais especializados como distritais,  
como nos hospitais localizados a Norte e a Sul, a percentagem de respostas “não sabe” é 
bastante elevada, rondando os 30% (Tabela 6.27). O facto de muitos profissionais de saúde 
não terem conhecimento do destino destes RH (aterro, autoclavagem ou incineração) pode 
ser interpretado como um sinal da pouca importância dada a este assunto, o que se pode 
reflectir na forma como efectuam a separação dos resíduos (uma vez que não sabem qual o 
objectivo da separação). 
 
No entanto, a maior parte dos profissionais de saúde assinalou algum destino final para os 
RH (cerca de 70%). Para todos os grupos de resíduos as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais e entre hospitais a Norte e a Sul são estatisticamente 
significativas (Tabela 6.27).  
 
Tabela 6.27. Conhecimento real sobre o destino final dos RH, por grupos de hospitais (Q1). 
 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul a) Q1/Q1 

Conhecimento real sobre o destino final dos RH (%) 
Saco preto (grupos I e II)          Especializ./Distritais: 

Resp. Correcta 36,95 50,92 40,00 49,28 a) χ2(2) = 39,97; p<0,0000 

Resp. Incorrecta 27,88 13,11 23,03 16,30  a Norte/a Sul: 
Resp. "não sei" 35,18 35,97 36,97 34,42 a) χ2(2) = 11,54; p<0,005 

Saco branco (grupo III)        Especializ./Distritais: 
Resp. Correcta 37,64 23,66 46,60 14,67 a) χ2(2) = 29,49; p<0,0000 

Resp. Incorrecta 31,52 45,64 22,89 54,35  a Norte/a Sul: 
Resp. "não sei" 30,84 30,70 30,52 30,98 a) χ2(2) = 153,37; p<0,0000 

Saco vermelho (grupo IV)        Especializ./Distritais: 
Resp. Correcta 73,05 64,06 73,06 63,39 a) χ2(2) = 10,01; p<0,01 

Resp. Incorrecta 1,78 3,16 1,84 3,21  a Norte/a Sul: 
Resp. "não sei" 25,17 32,78 25,10 33,39 a) χ2(2) = 11,61; p<0,005 

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Nos hospitais especializados e distritais, em relação aos resíduos não perigosos (grupos I e 
II), a percentagem de respostas correctas é superior para os hospitais distritais. No entanto, 
este facto deve-se a que a maior parte dos profissionais de saúde assinalou como destino 
final para os resíduos do saco preto o aterro sanitário. Este destino verifica-se em todo o 
país com excepção da grande Lisboa (sistema Valorsul) e do Grande Porto (sistema Lipor), 

                                                 
3 A pergunta anterior era apenas sobre a gestão interna dos resíduos nos serviços, embora alguns profissionais tenham 
também referido o seu destino final. 
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nestes casos os resíduos do saco preto (equiparados a RU) são encaminhados para as 
unidades de incineração de RU. Nesta situação estão dois dos hospitais especializados, 
sendo esta uma possível explicação para a elevada percentagem de respostas erradas 
neste grupo de hospitais. 
 
Para os resíduos dos grupos III e IV a situação inverte-se, os hospitais especializados 
apresentam uma maior percentagem de respostas correctas (respectivamente 38% e 73%) 
comparativamente aos hospitais distritais (respectivamente 24% e 64%), sendo as 
diferenças estatisticamente significativas, como referido anteriormente (Tabela 6.27).  
 
Com excepção de um hospital distrital (hospital 1), em que todos os resíduos perigosos 
eram incinerados no próprio hospital, nos restantes casos o destino dos resíduos do saco 
branco era, em 2001, a autoclavagem e, os do saco vermelho e contentores de cortantes e 
perfurantes, a incineração. As maiores dúvidas surgem em relação ao saco branco, tendo 
muitos profissionais assinalado como destino final para estes resíduos a incineração 
(Tabela 6.27), método utilizado no passado para todos os resíduos perigosos. Estes 
resultados sugerem que muitos profissionais ainda consideram que não existe distinção 
entre o método de tratamento dos grupos III e IV, não tendo por isso os cuidados 
necessários na sua separação. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, para os resíduos do saco preto 
(grupos I e II) a percentagem de respostas correctas é mais elevada cerca de 10% nos 
hospitais a Sul. Para este critério de selecção (Norte/Sul) e para ambos os grupos de 
hospitais, em dois dos três hospitais o destino destes resíduos é o aterro sanitário e num 
dos hospitais é a incineração de RU. Desta forma, não se verifica o problema referido para 
os hospitais especializados e distritais em que o destino dos resíduos do saco preto era 
bastante diferenciado entre hospitais especializados e distritais, o que pode ser responsável 
por algumas das diferenças encontradas. 
 
No caso dos resíduos colocados no saco branco existe mesmo uma grande diferença entre 
o número de inquiridos que assinalam o destino correcto a Norte e a Sul. Cerca de 47% dos 
profissionais de saúde a Norte sabem qual é o destino dos resíduos do grupo III, enquanto 
que, pelo contrário, a Sul cerca de 54% dos inquiridos respondem erradamente (tendo 
optado pela incineração em vez da autoclavagem). Em relação ao saco vermelho, também 
é a Norte que se regista um maior número de respostas correctas (73%) comparativamente 
com as respostas a Sul (63%). 
 
Conhecimento real sobre as condições de perigosidade dos RH e sobre os principais 
riscos dos RH no serviço (Q1-p.5 e p.13). Estas variáveis foram operacionalizadas 
através de duas perguntas abertas de resposta múltipla. Na metodologia foi referida a 
codificação efectuada, sendo esta semelhante para ambas as variáveis devido à 
equivalência encontrada nas respostas dadas (Tabela 6.28).  
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Registou-se um maior número de respostas, cerca de 80%, na pergunta sobre as condições 
de perigosidade (p.5) comparativamente com a questão sobre os principais riscos dos RH 
(p.13), em que as respostas rondaram os 70%. Contudo, este facto deve estar relacionado 
com a localização no questionário de ambas as perguntas (a p.3 surgia primeiro que a 
p.13). É de salientar que a percentagem de respostas inválidas foi mais elevada na 
pergunta sobre as condições de perigosidade. 
 
Tabela 6.28. Condições de perigosidade (p.5) e principais riscos (p.13), por grupos de hospitais (Q1). 
 

 Hospitais 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul 
 p.5 p.13 p.5 p.13 p.5 p.13 p.5 p.13 
Responderam à questão (%) 81,25 69,76 77,13 69,82 78,97 68,63 78,85 70,92 

1. Manipulação/manuseamento dos RH não 

adequado 32,01 18,50 40,71 18,78 33,88 18,82 39,50 18,52 

2. Separação não adequada dos RH ou 

falta de separação 16,38 6,94 17,98 13,97 17,52 9,41 17,05 12,27 
3. Acondicionamento dos RH não 

adequado 33,75 10,12 41,90 15,50 35,51 10,48 42,83 15,51 
4. Recolha e/ou transporte interno não 

efectuado da melhor forma 12,90 8,96 14,62 10,93 16,36 12,10 11,43 8,33 
5. Destino final dos RH não adequado 3,23  2,57  3,27  2,49  
6. Formação/informação sobre RH 

deficiente e falta de profissionalismo 5,21 5,20 5,73 5,24 6,78 6,18 4,99 4,40 
7. Protecção não adequada ou falta de 

utilização de protecção 10,67  6,32  7,71  6,65  
8. Riscos inerentes aos próprios RH (ou 

grupos de RH)  33,53  27,73  32,26  28,47 
9. Riscos de infecção ou contaminação  20,52  18,78  21,24  18,06 
10. Outras condições/outros riscos 5,73 9,83 2,96 12,23 6,54 12,10 2,70 10,42 

Resposta inválida 14,62 5,78 12,45 4,15 16,59 4,84 13,72 4,86 

 
Na pergunta que questionava as condições em que os RH são perigosos para a saúde dos 
profissionais de saúde (p.5), a maior parte das respostas focaram duas causas: 
manipulação/manuseamento e acondicionamento não adequados. Uma maior referência a 
estes aspectos surgiu nos hospitais distritais (respectivamente 41% e 42%) tendo nos 
hospitais especializados as percentagens sido menores (respectivamente 32% e 34%). 
 
Também a inadequada separação dos RH ou a sua falta foi referida por uma maior 
percentagem de inquiridos nos hospitais distritais (18%) relativamente aos hospitais 
especializados (16%). Com percentagens elevadas surge, igualmente, a referência a que a 
recolha e/ou transporte interno não são efectuados da melhor forma (15% nos hospitais 
distritais e 13% nos hospitais especializados).  
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Os inquiridos dos hospitais especializados assinalam mais (11%) que os profissionais dos 
hospitais distritais (6%) que uma protecção não adequada ou a falta de utilização de 
protecção pode incrementar as condições de perigosidade dos RH. Também é nestes 
hospitais que a percentagem de respostas inválidas tem uma maior expressão (15% nos 
hospitais especializados e 12% nos hospitais distritais). 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, tal como se verificou para outros dois grupos de 
hospitais, as principais razões apontadas como justificativas das condições de perigosidade 
dos resíduos foram: a manipulação/manuseamento dos RH não ser adequada e o 
acondicionamento também não ser adequado. As maiores referências surgiram nos 
hospitais a Sul (respectivamente 39,5% e 43%) comparativamente aos hospitais a Norte 
(respectivamente 34% e 35,5%). Também foram assinaladas a não adequada separação 
dos RH ou a sua falta e o facto da recolha e transporte internos não serem realizados da 
forma mais correcta, especialmente nos hospitais a Norte. 
 
Em relação à pergunta sobre os principais riscos em termos de RH no serviço onde os 
profissionais exercem funções (p.13), as percentagens correspondentes às respostas dadas 
(após codificação) apresentam-se, também, na Tabela 6.28.  
 
Os principais riscos referidos relacionam-se com os riscos inerentes aos próprios RH (ou 
grupos de RH), com os riscos de contaminação ou infecção e com o manuseamento não 
adequado dos RH. As percentagens correspondentes a estes riscos não apresentam 
grandes diferenças entre hospitais especializados e distritais, sendo, contudo, um pouco 
superiores nos hospitais especializados. Com percentagens um pouco mais elevadas, nos 
hospitais distritais referem-se os riscos inerentes à falta de condições no acondicionamento, 
os erros na separação dos RH, outros riscos não discriminados na codificação efectuada e 
ao facto da recolha e/ou transporte interno não serem realizados da melhor forma. 
 
Nos hospitais a Norte e a Sul, as razões mais apontadas em relação aos principais riscos 
em termos de RH nos serviços (p.13) foram: os riscos inerentes aos próprios resíduos, os 
riscos de infecção e contaminação e a não adequada manipulação/manuseamento dos RH, 
sendo as respectivas percentagens mais elevadas nos hospitais localizados a Norte (Tabela 
6.28). Nos hospitais a Sul, 15,5% referiram o acondicionamento não adequado dos RH, 
sendo nos hospitais a Norte este motivo assinalado apenas por 10,5% dos inquiridos. 
 
Atitudes/opiniões 
 
Opinião sobre o próprio comportamento relacionado com os RH (Q1-p.11). Trata-se de 
uma pergunta fechada em que os extremos variam entre (1) “discordo totalmente” e (5) 
“concordo totalmente”.  
 
A diferença entre hospitais especializados e distritais é estatisticamente significativa, sendo 
a média um pouco mais elevada para os hospitais especializados (Tabela 6.29). Os 
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grupos de hospitais (Q1). 

os hospitais localizados a Norte e a Sul, não foram verificadas diferenças com significado 

estarem muito bem definidos. 

profissionais de saúde nestes últimos hospitais consideram que o seu comportamento 
relacionado com os RH é mais correcto que os inquiridos dos hospitais distritais, embora em 
ambos os casos não seja muito elevado.  
 
Entre hospitais localizados a Norte e a Sul, para esta variável não se verificam diferenças 
estatisticamente significativas, situando-se em ambos os casos as médias um pouco acima 
do valor médio da escala, o 3 (“nem concordo nem discordo”). 
 
Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão dos RH (Q1-p.9d, p.9g e p.9j). Os 
aspectos considerados englobam a opinião sobre três assuntos diferentes (Tabela 6.29). As 
respostas foram igualmente codificadas numa escala cujos extremos são: (1) “discordo 
totalmente” e (5) “concordo totalmente”. 
 
Em relação à definição de circuitos de limpos e sujos, as médias, embora inferiores, 
aproximam-se do valor médio da escala, o 3 (“nem concordo nem discordo”), reflectindo 
uma certa indefinição em relação a este assunto. Contudo, as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais são estatisticamente significativas, considerando os profissionais 
de saúde dos hospitais especializados que os circuitos nos seus hospitais estão um pouco 
mais bem definidos que nos hospitais distritais. 
 
Para os restantes dois assuntos (p.9g e p.9j), as diferenças entre hospitais especializados e 
distritais não são estatisticamente significativas (Tabela 6.29). Em ambos os grupos de 
hospitais os profissionais de saúde consideram que os resíduos não são um importante 
factor de infecção hospitalar e que devem existir acções de sensibilização/informação sobre 
RH. 
 
Tabela 6.29. Opiniões relacionadas com o comportamento do dia-a-dia e com a gestão dos RH, por 

  

Testes estatísticos
Especializ. Distritais a Norte a Sul a) Q1/Q2

(p.11) Esp./Dist: a) F(1,1124)=14,11;p<0,0005
3,39 3,17 3,24 3,29 Nort./Sul: a) F(1,1124) = 0,94; n.s.

Os circuitos dos limpos e sujos Esp./Dist: a) F(1,1129)=13,07;p<0,0005
estão correctamente definidos (p.9d) 2,96 2,71 2,76 2,87 Nort./Sul: a) F(1,1129) = 2,36; n.s.
Os RH são um importante factor Esp./Dist: a) F(1,1133) = 1,50; n.s.
de infecção hospitalar (p.9g) 1,80 1,87 1,69 1,98 Nort./Sul: a) F(1,1133)=24,43;p<0,0000
Deve haver acções de sensibilização/ Esp./Dist: a) F(1,1134) = 1,28; n.s.
informação sobre RH (p.9j) 4,48 4,43 4,48 4,43 Nort./Sul: a) F(1,1134)=12,76;p<0,0005

(p.12) Esp./Dist: a) F(1,1114) = 1,90; n.s.
no serviço 4,10 4,04 4,04 4,09 Nort./Sul: a) F(1,1114) = 1,02; n.s.

Esp./Dist: a) F(1,1088)=8,96;p<0,005
no hospital 4,06 3,93 4,00 3,97 Nort./Sul: a) F(1,1088) = 0,35; n.s.

Alterações na gestão dos RH nos últimos 5 anos (valor médio: escala de 1 a 5)

Hospitais

Opinião sobre se o comportamento do dia-a-dia relacionado com os RH é o correcto (valor médio: escala 1 a 5)

Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão dos RH (valor médio: escala de 1 a 5)

N
estatístico em relação à opinião sobre se os circuitos de limpos e sujos estão definidos 
correctamente, indicando, as médias, uma ligeira tendência no sentido dos circuitos não 
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valiados, as diferenças entre hospitais a Norte e a Sul são 
statisticamente significativas (Tabela 6.29). Em ambos os casos os profissionais 

s últimos 5 anos, no serviço e no hospital (Q1-p.12). 
sta variável foi codificada da mesma forma que as anteriores. Neste caso, os profissionais 

s na gestão de RH (Q2-p.5). Esta variável aparece no Q2 
través de uma pergunta fechada (num hospital em geral, p.5.1) e de uma pergunta aberta 

 
Para os restantes aspectos a
e
consideram que os RH não são um importante factor de infecção hospitalar, sendo esta 
opinião mais acentuada nos hospitais a Norte. Além disso, concordam que devem existir 
acções de sensibilização/informação sobre RH, observando-se, também, um maior 
empenho nos hospitais a Norte. 
 
Alteração na gestão de RH no
E
de saúde são da opinião que se verificaram alterações na gestão dos RH nos últimos 5 
anos, tanto ao nível do serviço como do hospital (Tabela 6.29). Contudo, apenas se 
verificam diferenças estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais 
e em relação à variável hospital. 
 
Atribuição de responsabilidade
a
(no seu hospital, p.5.2). A respectiva codificação foi descrita na metodologia, sendo 
atribuídos na pergunta aberta os mesmos códigos da pergunta fechada (Tabela 6.30). 
 
Tabela 6.30. Atribuição de responsabilidades na gestão de RH, por grupos de hospitais (Q2). 
 

 Hospitais 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul 
Quem deve ser responsável pela gestão dos RH (%) 

  p.5.1. p.5.2. p.5.1. p.5.2. p.5.1. p.5.2. p.5.1. p.5.2.
1. Administração 7,14 5,92 5,56 4,60 5,88 3,99 6,72 6,34
2. Comissão de Controlo da Infecção (CCI) 16,94 16,33 33,91 30,84 19,96 18,28 30,78 28,73
3. Comissão de Higiene e Segurança (CHS) 8 4 7 5 81,51 58,40 7 41,02 9,39 1,65 2,11 1,46 4,03
4. Encarregado dos Serviços Gerais 3,67 1,84 3,64 3,07 3,78 3,57 3,54 1,49
5. Gestor de Risco 10,82 7,55 5,75 3,45 11,55 8,19 5,22 2,99
6. Outros 2,45 8,37 1,34 8,62 1,89 7,14 1,87 9,70

 
O ionais de saúde referem q  ã s  e s 2) é 

aioritariamente da responsabilidade da CHS (assinalado por 49% nos hospitais 

 saúde 
fere que a responsabilidade da gestão dos resíduos no hospital onde trabalha é da CHS e 

nta anterior podem ser 
onfrontadas com a realidade hospitalar, obtida na informação recolhida através de 

s profiss ue a gest o do  RH no s u ho pital (p.5.
m
especializados e por 52% nos hospitais distritais), surgindo em segundo lugar a CCI (por 
16% nos hospitais especializados e por 31% nos hospitais distritais). As restantes 
possibilidade estão pouco representadas, tendo as não respostas rondado os 10%. 
 
Também, nos hospitais localizados a Norte e a Sul, a maioria dos profissionais de
re
da CCI. Nos hospitais a Norte, 58% assinalaram a primeira Comissão e 18% a segunda, 
enquanto nos hospitais a Sul 44% referiram a CHS e 29% a CCI. 
 
As respostas dadas pelos profissionais de saúde à pergu
c
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m dos casos a gestão dos RH é da responsabilidade da 
HS, uma vez que esta não existe nestes hospitais4. Nos hospitais especializados, 

lar, referida anteriormente, não está de acordo com a 
pinião de muitos profissionais de saúde. Um exemplo são os cerca de 50% de inquiridos 

s 
lativamente a quem consideravam mais apropriado para ser o responsável pela gestão 

a Norte e a Sul, as percentagens de inquiridos que optam pela 
HS é também bastante elevada (nos hospitais a Norte – 81,5% e nos a Sul – 71%), sendo 

 uma Comissão em detrimento de um cargo 
specífico (e.g. Encarregado dos Serviços Gerais, Gestor de Risco) poderá indicar uma 

                                                

entrevistas e observação directa. Em todos os hospitais a gestão dos RH é da 
responsabilidade da Administração do hospital, contudo, na prática, esta pode ser efectuada 
por outras pessoas ou comissões.  
 
Nos hospitais estudados, em nenhu
C
inseridos neste estudo, esta gestão compete à CCI, sendo bastante variável nos hospitais 
distritais estudados. Num dos hospitais distritais (hospital 3) é competência da CCI, noutro 
hospital (hospital 1) do Encarregado dos Serviços Gerais e no hospital 6, devido a conflitos 
internos, é apenas da Administração. 
 
A informação sobre a realidade hospita
o
que afirmam que a gestão de resíduos no seu hospital é da responsabilidade da CHS. A 
opção dos inquiridos por esta Comissão apenas deve ter por base o nome sugestivo que 
esta apresenta. Estes resultados demonstram que muitos profissionais de saúde não sabem 
quem é o responsável no seu hospital pela gestão destes resíduos, o que pode ser um 
indicador da importância que os profissionais e a administração dão a este assunto. 
 
Além da pergunta anterior, procurava-se também saber a opinião dos inquirido
re
dos RH num hospital em abstracto (p.5.1.). A maioria dos profissionais continuou a indicar a 
CHS (referido por 81% nos hospitais especializados e por 72% nos hospitais distritais) e em 
segundo lugar a CCI (por 17% nos hospitais especializados e por 34% nos hospitais 
distritais). Estes resultados poderão indicar que as futuras CHS poderão vir a ser 
encarregues desta tarefa. 
 
Nos hospitais localizados 
C
igualmente significativo o número de profissionais que assinala a CCI, embora neste caso 
haja pouca diferença entre a realidade e a opinião dos inquiridos (Tabela 6.30). Uma outra 
opção que surge com alguma representação é o gestor de risco, bastante mais acentuada 
nos hospitais a Norte que nos hospitais a Sul. 
 
O facto da maioria dos profissionais optar por
e
certa preferência para que no futuro sejam vários indivíduos com diferentes formações a 
responsabilizar-se por este assunto. Além disso, a preferência pela CHS em relação à CCI 
pode também indicar que os profissionais de saúde compreendem que esta última possui 
funções bastante mais específicas em contexto hospitalar, não devendo, portanto, ocupar-
se de tarefas que podem ser consideradas secundárias em relação aos seus objectivos. 
 
 

 
4 Em alguns hospitais existem serviços específicos que desempenham algumas das funções desta Comissão, como o 
Serviço de Saúde Ocupacional ou o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 
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titudes/percepção de riscoA  

elação às actividades industriais e aos vários tipos de 
síduos (Q2-p.12). Trata-se de uma questão fechada cujos extremos da escala variam 

ações analisadas os 
rofissionais de saúde consideram que existe risco, sendo este, na maior parte dos casos, 

elação à segurança das actividades industriais em Portugal 
penas apresenta diferenças com significado estatístico para os hospitais a Norte e a Sul, 

ctividades industriais e aos vários tipos de resíduos, 

 
Percepção de risco em r
re
entre (1) “não têm qualquer risco” e (5) “têm um risco muito elevado”. 
 
Pela observação da Tabela 6.31 constata-se que em todas as situ
p
elevado ou muito elevado. Contudo, as diferenças entre hospitais especializados e distritais 
poucas vezes são estatisticamente significativas, verificando-se o oposto para os hospitais 
localizados a Norte e a Sul. 
 
A percepção de risco em r
a
tendo valores superiores nos hospitais a Norte, embora todos os profissionais de saúde 
consideram o seu risco como elevado. 
 
Tabela 6.31. Percepção de risco em relação às a
or grupos de hospitais (Q2). p

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais b) Q2/Q2 

p.12 (valores médios: escala de 1 a 5) 

Percepção de risco em relação:       
 a. à segurança actividades industriais 3,69 3,66 b) F(1,950) = 0,17; n.s. 

 b. aos RIP para o ambiente 4,47 4,33 b) F(1,963) = 6,66;p<0,01 

     aos RIP para a saúde 4,49 4,33 b) 5 F(1,940) = 10,10;p<0,00

 c. aos RU para o ambiente 3,53 3,43 b) F(1,951) = 2,10; n.s. 

     aos RU para a saúde 3,50 3,36 b) F(1,933) = 3,67; n.s. 

 d. aos RH para o ambiente 4,33 4,35 b) F(1,960) = 0,14; n.s. 

     aos RH para a saúde 4,38 4,37 b) F(1,948) = 0,04; n.s. 

  a No a Srte ul   

Percepção de risco em relação:     

 a. à segurança actividades industriais 8  F(1,950) = 10,77;p<0,005 3,79 3,5 b)

 b. aos RIP para o ambiente 4,5 4,2  F(1,963) = 20,44;p<0,000012 9 b)

     aos RIP para a saúde 4,54 4,28 b) F(1,940) = 27,19;p<0,0000 

 c. aos RU para o ambiente 3,58 3,39 b) F(1,951) = 7,46;p<0,01 

     aos RU para a saúde 3,52 3,34 b) F(1,933) = 6,23;p<0,05 

 d. aos RH para o ambiente 4,44 4,24 b)   F(1,960) = 13,08;p<0,0005

     aos RH para a saúde 4,47 4,29 b) F(1,948) = 9,72;p<0,005 

 
Rel os tipos de resíd os ssi em uma 

ercepção de risco muito elevada para os RIP, tanto em relação aos problemas ambientais 
ativamente aos vári uos, profi onais de saúde refer

p
como de saúde (Figura 6.1). As diferenças entre hospitais especializados e distritais são 
estatisticamente significativas (Tabela 6.31), sendo a percepção de risco superior nos 
hospitais especializados. 
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saú

renças com significado estatístico, nem 
m relação aos RU nem aos RH. No entanto, a percepção de risco associada aos RU é 

l, a percepção de risco é sempre superior nos 
ospitais a Norte, tendo para todos os tipos de resíduos as diferenças significado 

o de risco dos RH para a saúde (Q1-p.4). Com base nesta variável foi 
onstruído um índice de percepção de risco dos RH em relação à saúde, referido na 

am que os RH apresentam mais risco para a saúde 
orta, situando-se em segundo lugar o risco associado à saúde 

hospitais especializados e distritais apenas se verificam para a 
ercepção de risco em relação à saúde de quem recolhe e transporta os RH e para a 

 

 

Ambiente
Wilks lambda=,97582, F(3, 941)=7,7709, p=,00

 RIP
 RU
 RH

a Norte a Sul
3,2

3,4

3,6
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4,8

Saúde
Wilks lambda=,96944, F(3, 914)=9,6039, p=,00

 RIP
 RU
 RH

a Norte a Sul
3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Figura 6.1. Percepção de risco em relação aos vários tipos de resíduos, para o ambiente e para a 
de, relativamente aos hospitais a Norte e a Sul (Q2). 

 
Para estes grupos de hospitais não se registam dife
e
sempre bastante inferior ao risco que os profissionais associam aos RIP e aos RH, tanto 
relativamente ao ambiente como à saúde. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Su
h
estatístico. Na Figura 6.1 pode-se observar que os profissionais associam um risco muito 
elevado e semelhante entre os RIP e os RH relativamente ao ambiente e à saúde, sendo 
este ligeiramente mais baixo para os RH. A percepção de risco inerente aos RU é bastante 
inferior.  
 
Percepçã
c
metodologia. Nesta variável, os extremos da escala utilizada variam entre (1) “não são nada 
perigosos” e (5) “ são muito perigosos”. 
  
De um modo geral os inquiridos consider
de quem os recolhe e transp
dos profissionais de saúde. Com menor risco referem os doentes e os visitantes associando 
a estes dois últimos grupos uma perigosidade próxima do valor médio da escala (Tabela 
6.32 e Tabela 6.33). 
 
As diferenças entre 
p
percepção de risco inerente à saúde dos visitantes. Em ambos os casos a percepção de 
risco é mais elevada nos hospitais distritais. Relativamente ao índice de percepção de risco 
dos RH em relação à saúde, as diferenças são estatisticamente significativas, sendo 
também a média mais elevada para os hospitais distritais.  
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Tabela 6.32. Percepção de risco em relação à saúde, ambiente e por grupos de profissionais, 
relativamente aos hospitais especializados e distritais (Q1). 

Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a) Q1/Q1 

Percepção de risco dos RH para (p.4) (valor médio, escala de 1 a 5): 
a. a saúde dos profissionais de saúde 4,28 a) . 4,20  F(1,1145) = 2,71; n.s

b. a saúde de quem os recolhe e transporta a) F(1,11 ;p<0,05 4,35 4,45 35) = 4,43

c. a saúde dos pacientes 3,27 3,38 a) F(1,1128) = 2,93; n.s. 

d. a saúde dos visitantes 2,75 2,96 a) F(1,1122) = 8,41;p<0,005 

Índice de percepção de risco dos RH em 

relação à saúde 3,64 3,76 a  ) F(1,1132) = 6,28;p<0,05

Percepção de risco dos RH para o ambiente (p.15d) (valor médio, escala de 1 a 5)  

  4,14 4,16 a) F(1,1120) = 0,04; n.s. 

Percepção de risco dos RH por grupos de profiss  (p.1ionais 5a)(valor médio, escala1 a 5): 

a. para si 3,80 3,86 a) F(1,1123) = 0,80; n.s. 

b. para os seus colegas 3,83 3,86 a) F(1,1115) = 0,18; n.s. 

c. para os profissionais de saúde em geral 3,87 3,90 a) F(1,1120) = 0,20; n.s. 

 
Tab sco em relação à s , am te fissionais, 
rela (Q1). 

 

ela 6.33. Percepção de ri aúde bien  e por grupos de pro
tivamente aos hospitais a Norte e a Sul 

Hospitais Testes estatísticos 
 a Norte a Sul a) Q1/Q1 

Percepção de risco dos RH para (p.4) (valor médio, escala de 1 a 5): 

a. a saúde dos profissionais de saúde 4,22 a) . 4,28  F(1,1145) = 1,88; n.s

b. a saúde de quem os recolhe e transporta 4,45 4,37 a) F(1,1135) = 3,28; n.s. 

c. a saúde dos pacientes 3,44 3,24 a)   F(1,1128) =8,86;p<0,005

d. a saúde dos visitantes 2,94 2,80 a) F(1,1122) = 3,79; n.s. 

Índice de percepção de risco dos RH em 

relação à saúde 3,78 3,65 a) F(1,1132) = 7,36;p<0,01 

Percepção de risco dos RH para o ambiente (p.15d or mé sc) (val dio, e ala de 1 a 5)  
  4,21 4,10 a) F(1,1120) = 2,20; n.s. 

Percepção de risco dos RH por grupos de profissi  (p.1 lonais 5a)(va or médio, escala1 a 5): 

a. para si 3,93 3,74 a) F(1,1123) = 6,78;p<0,01 

b. para os seus colegas 3,95 3,75 a) F(1,1115) = 8,35;p<0,005 

c. para os profissionais de saúde em geral a) F4,01 3,78 (1,1120) = 10,98;p<0,001

 
As spitais localizados a N  e u s são 
esta ão à sa dos ão de 

sco a Norte mais elevada que a Sul. O índice de percepção de risco dos RH em relação à 

diferenças entre ho orte a S l (Tabela 6.33), apena
tisticamente significativas em relaç úde  pacientes, sendo a percepç

ri
saúde indica que os profissionais consideram que, em média, os resíduos têm um risco 
elevado para a saúde dos vários grupos analisados. As diferenças encontradas para estes 
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(Q1-p.15d). Não se encontraram diferenças 
statisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais (Tabela 6.32). 

btidos no Q2 e referidos anteriormente (Tabela 
.31). Nesse caso, também a percepção de risco dos RH em relação ao ambiente é 

bela 
.33, a percepção de risco dos profissionais de saúde em relação aos RH para o ambiente 

 se pode 
onstatar pela Tabela 6.32 não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os a Norte e a Sul, as diferenças na percepção de risco por grupos 
e indivíduos para os RH são estatisticamente significativas, apresentando os hospitais a 

risco em relação às várias etapas de gestão dos RH (Q2-p.6). No Q2, as 
rimeiras três alíneas da pergunta 6 são relativas às etapas de recolha e transporte, como 

mento/destino final dos RH por grupo de resíduos, a percepção de risco 
ssociada é a esperada, aumentando do saco preto para o saco vermelho. Apenas se 

 

dois grupos de hospitais são estatisticamente significativas, sendo a percepção de risco 
mais elevada nos hospitais localizados a Norte. 
 
Percepção de risco dos RH para o ambiente 
e
Contudo, as médias são elevadas demonstrando que os profissionais de saúde consideram 
que os RH são perigosos para o ambiente.  
 
Estes resultados estão de acordo com os o
6
bastante elevada, possuindo mesmo valores médios superiores aos verificados no Q1. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, como se pode observar na Ta
6
é também bastante elevada. No entanto, não existem diferenças estatisticamente 
significativas, ao contrário do que se verificou no Q2, como anteriormente referido. 
 
Percepção de risco dos RH por grupos de profissionais (Q1-p.15a, b, c). Como
c
hospitais especializados e distritais. Além disso, os valores médios para cada um dos 
grupos de indivíduos considerados (para si, para os seus colegas e para os profissionais de 
saúde em geral) são também bastante semelhantes, demonstrando que os inquiridos 
consideram que os RH são de igual forma perigosos para todos os grupos de indivíduos 
assinalados. 
 
Entre hospitais localizad
d
Norte valores mais elevados. Pela observação da Tabela 6.33 constata-se que as médias 
das respostas dos inquiridos são muito semelhantes, tendo sempre a percepção de um 
risco elevado.  
 
Percepção de 
p
se pode visualizar na Tabela 6.34. Para estas etapas não existem diferenças 
estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais. Contudo, a 
percepção de risco é um pouco mais elevada para o fecho dos contentores de cortantes e 
perfurantes, surgindo em segundo lugar a percepção associada à recolha dos sacos de 
resíduos nos serviços e com um menor risco, próximo do valor médio, o transporte intra-
hospitalar dos RH. 
 
Em relação ao trata
a
registam diferenças estatisticamente significativas em relação ao saco branco, 
apresentando os hospitais distritais a percepção de risco mais elevada. 

 214



 

Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 

 

 

Tabela 6.34. Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão dos RH, por grupos de 
hospitais (Q2). 

Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais b) Q2/Q2 

Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão de RH (p.6) (valores médios, escala 1 a 5): 
a. nos serviços, a recolha dos sacos de RH 3,39 b)  3,38  F(1,991) = 0,01; n.s.

b. fecho dos contentores de corto-perfurantes b) F(1, ; n.s. 3,41 3,54 981) = 2,25

c. transporte intra-hospitalar dos RH 3,21 3,09 b) F(1,958) = 2,61; n.s. 

d. tratamento/destino final do:     

▪ saco preto 2,12 2,12 b) F(1,951) = 0,00; n.s. 

▪ saco branco 3,28 3,61 b) 0 F(1,945) = 19,49;p<0,000

▪ saco vermelho/contentor de corto-perfurantes 4,1 4,1 b) F(1,942) = 0,00; n.s. 1 1

  a No a Srte ul   

Percepção de risco em relação às várias etapas de g  de R 6)estão H (p.  (valores médios, escala 1 a 5): 
a. nos serviços, a recolha dos sacos de RH 3,49 3,29 b  ) F(1,991) = 7,36;p<0,01

b. fecho dos contentores de corto-perfurantes b) F(1,981)  0,61; n.s. 3,52 3,45  =

c. transporte intra-hospitalar dos RH 3,28 3,02 b) F(1,958) = 11,69;p<0,001 

d. tratamento/destino final do:     

▪ saco preto 2,12 2,13 b) F(1,951) = 0,02; n.s. 

▪ saco branco 3,38 3,53 b) F(1,945) = 3,96;p<0,05 

▪ saco vermelho/contentor de corto-perfurantes 4,2 4,0 b) F(1,942) = ,18;p<0,01 1 2  7

 
N  situados a Norte e a Sul, a p pção  ris lha e 
tr nos h itais No

statisticamente significativas, tanto em relação à recolha dos sacos nos serviços como ao 

do saco preto e mais elevada para 
s resíduos do saco vermelho e contentores de cortantes e perfurantes. Para os hospitais a 

os hospitais erce  de co associada à reco
ansporte dos RH é mais elevada osp a rte, sendo as diferenças 

e
transporte dos RH dos serviços para o armazém central. 
 
A percepção de risco relativa ao tratamento/destino final dos vários grupos de RH é, 
também, a esperada, sendo mais baixa para os resíduos 
o
Norte e a Sul as diferenças são estatisticamente significativas em relação ao saco branco, 
onde a percepção de risco é mais elevada nos hospitais a Sul, e ao saco vermelho e 
contentores de cortantes e perfurantes, sendo para estes a percepção de risco superior nos 
hospitais situados a Norte.  
 
Comportamento auto-relatado 
 
Produção/manipulação de RH (Q1-p.2 e Q2-p.2). Esta variável surgiu nos dois 

alizar algumas comparações. As diferenças entre hospitais 
specializados e distritais são estatisticamente significativas, como se pode visualizar na 

, correspondendo aos hospitais especializados uma menor 
rodução/manipulação comparativamente aos distritais, tanto no Q1 como no Q2.  

questionários o que permite re
e
Tabela 6.35.  
 
Em ambos os casos é referido pelos profissionais de saúde uma produção/manipulação de 
RH elevada
p
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Tabela 6.35. Comportamento auto-relatado, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 
 

Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a) Q1/Q1; b) Q2/Q2; 

 Q1 Q2 Q1 Q2 c) Esp.Q1/Q2; d) Dist.Q1/Q2 

Produção/manipulação    a) F    (1,1142)=25,38;p<0,0000

de RH no dia-a-dia b) F( 000 3,99 4,07 4,29 4,39 1,974)=28,63;p<0,0

(valor médio: escala 1 a 5)        c) F(1,965) = 1,27; n.s. 

          d) F(1,1151) = 3,79; n.s. 

  a Norte a Sul c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2 

Produção/manipulação      a) 5 F(1,1142)=10,60;p<0,00
de RH no dia-a-dia 4,06 4,18 4,25 4,28 b) F(1,974) = 3,28; n.s. 

(valor médio: escala 1 a 5)        c) F(1,994) = 0,01; n.s. 

          d) F(1, 1120) = 0,38; n.s. 

 
Nos hos rte a S , os alores mbém, bastante 
elevados o entanto apenas  ve icam difer ças c tico para o Q1, 
endo os valores encontrados inferiores para os hospitais localizados a Norte relativamente 

or dispositivos médicos reutilizáveis ou descartáveis 

oram estudadas cinco variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou 
da em ambos os 

uestionários. Subdividiram-se as variáveis referidas em dois conceitos: conhecimento e 

pitais localizados a No e ul  v assinalados são, ta
, n se rif  en om significado estatís

s
aos hospitais a Sul. 
 
 
6.2.1.3. Preferência p
 
F
descartáveis: três no primeiro questionário, uma no segundo e uma avalia
q
atitudes/opiniões. 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real sobre a utilização de DM reutilizáveis ou descartáveis no hospital 

 variável de conhecimento foi obtida solicitando-se aos inquiridos que 
ssinalassem se no hospital onde exercem funções são utilizados DM e outros materiais 

cionados, apresentam diferenças 
statisticamente significativas. Apenas não foram calculados os testes estatísticos, para 

(Q1-p.17). Esta
a
reutilizáveis ou descartáveis. Foram seleccionados 12 itens. Também se introduziu a opção 
“não sabe”, uma vez que se considerou a possibilidade dos profissionais de saúde, na sua 
actividade profissional, desconhecerem esse assunto. 
 
Na Tabela 6.46 (Apêndice F) são apresentados os resultados obtidos. Entre hospitais 
especializados e distritais, todos os itens selec
e
dois itens, seringas e fraldas, pelo facto de em algumas células existir um número muito 
reduzido de respostas (inferiores a 10). Este acontecimento verifica-se por actualmente 
estes dois materiais existirem, nos hospitais portugueses, praticamente, apenas, sob a 
forma de descartáveis. 
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ilizáveis como de descartáveis. Os lençóis, os urinóis e 
rrastadeiras, a louça para servir as refeições aos doentes, as batas e os contentores para 

s batas. Percentagens mais elevadas 
erificam-se em relação aos hospitais distritais para os lençóis, os urinóis e arrastadeiras e 

 
A Figura 6.2 permite visualizar a percepção dos profissionais sobre a realidade hospitalar, 
tanto em termos da utilização de reut
a
os RH dos grupos I e II, são assinalados pelos inquiridos, em mais de 50% das situações, 
como sendo utilizados sob a forma de reutilizáveis. 
 
Dos itens referidos, a percentagem de reutilizáveis é superior nos hospitais especializados 
na louça para servir refeições aos doentes e na
v
os contentores para os sacos pretos. As diferenças são estatisticamente significativas entre 
grupos de hospitais, embora não sejam muito elevadas (Error! Reference source not 
found.Tabela 6.46, Apêndice F). 
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Figura 6.2. Conhecimento real sobre a utilização de reutilizáveis e de descartáveis no hospital, por 
hospitais especializados e por distritais (Q1). 
 
Nos DM e outros materiais analisados anteriormente, os contentores para os sacos pretos 
são os únicos em que a percentagem de respostas “não sabe” ultrapassa os 10%, atingindo 
mesmo para os hospitais especializados os 18%. Este resultado pode ser um indicador da 
importância que os profissionais de saúde dão a este tipo de resíduos. 
 
DM e outros materiais utilizados nos hospitais principalmente sob a forma de descartáveis, 
assinalados com percentagens superiores 50% englobam: as seringas, as fraldas, as 
lâminas de bisturis, os contentores para cortantes e perfurantes e os tubos de ventilação ou 
máscaras de oxigénio. Para estes itens, a maior percentagem de respostas “não sabe” 
corresponde aos tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio, atingindo os 15% nos 
hospitais especializados. 
 
A louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos e os contentores para 
os RH do grupo III, são os itens em que as respostas dos profissionais de saúde entre a 
opção reutilizáveis ou descartáveis são mais indecisas. No primeiro caso, a maior parte dos 
resultados refere a utilização de louça reutilizável (53% nos hospitais especializados e 46% 
nos hospitais). No segundo caso, é assinalado que os contentores para os sacos brancos 
são sobretudo descartáveis (46% nos hospitais especializados e 55% nos hospitais 
distritais). 
 
Pela observação efectuada nos hospitais, embora no caso da louça os resultados possam 
corresponder à realidade, o mesmo não se verifica relativamente aos contentores para o 
saco branco, uma vez que nos hospitais estudados são utilizados contentores reutilizáveis.  
 
Estes resultados podem indicar que os profissionais de saúde não estão muito 
familiarizados ou preocupados com alguns aspectos da gestão de RH, como a 
contentorização, ou, então, que no questionário confundiram contentores com sacos (que 
são descartáveis). No entanto, esta última hipótese não parece muito plausível, uma vez 
que este erro não se repete, pelo menos com esta expressão, para os restantes 
contentores incluídos na pergunta (p.17b e p.17h), nomeadamente para os contentores 
para os RH dos grupos I e II. 
 
A percentagem de respostas “não sabe” é também bastante elevada para estes dois itens, 
como se pode observar na Tabela 6.46 (Apêndice F), especialmente nos hospitais 
especializados. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, os resultados da análise estatística 
efectuada encontram-se na Tabela 6.47 (Apêndice F). Do total de exemplos apresentados 
(12), sete revelam diferenças estatisticamente significativas: os contentores para cortantes 
e perfurantes, as batas,  a louça para servir as refeições aos doentes, os urinóis e 
arrastadeiras, os contentores para RH dos grupos I e II, a louça para servir as refeições aos 
doentes infectados ou suspeitos e os contentores para RH do grupo III. 
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Não foram calculados os testes estatísticos para dois itens, as seringas e as fraldas, pelas 
razões referidas anteriormente. Em três casos as percentagens correspondentes às 
respostas “não sabe” ultrapassaram os 10%, tanto nas respostas dadas pelos profissionais 
de saúde dos hospitais a Norte como a Sul, sendo relativas aos contentores para os RH do 
grupo III, à louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos e aos 
contentores para RH dos grupos I e II. Relativamente aos tubos de ventilação ou máscaras 
de oxigénio, a percentagem destas respostas rondou, também, os 11% mas apenas em 
relação aos hospitais localizados a Norte. 
 
A utilização, percepcionada pelos profissionais de saúde, de DM e outros materiais 
reutilizáveis ou descartáveis, nos hospitais a Norte e a Sul, pode ser visualizada na Figura 
6.3.  
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Figura 6.3. Conhecimento real sobre a utilização de reutilizáveis e descartáveis no hospital, por 
hospitais a Norte e a Sul (Q1). 
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Tal como se verificava em relação aos hospitais especializados e distritais, os itens mais 
utilizados sob a forma de reutilizáveis (com percentagens superiores a 50%) são: os 
lençóis, os urinóis e arrastadeiras, a louça para servir as refeições aos doentes, os 
contentores para os grupos I e II e as batas. Especialmente no caso das batas, mas 
também da louça, as percentagens nos hospitais a Norte são bastante superiores às 
referidas nos hospitais a Sul. 
 
Em relação à louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos verifica-se, 
igualmente, uma maior referencia à utilização de louça reutilizável nos hospitais a Norte 
(61%) relativamente aos hospitais a Sul (38%). Esta constatação observa-se em relação à 
maior parte dos exemplos considerados, embora as diferenças não sejam tão acentuadas. 
A maior excepção verifica-se para os tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio, sendo 
neste caso a utilização de reutilizáveis cerca de 3% superior nos hospitais a Sul. 
 
Relativamente aos descartáveis, tanto as seringas como as fraldas são referidas por 
praticamente 100% dos inquiridos, sendo muito próxima também dos 100% a percentagem 
correspondente às lâminas de bisturi. Com percentagens igualmente elevadas encontram-
se os contentores para cortantes e perfurantes e os tubos de ventilação ou máscaras de 
oxigénio, embora nestes casos a opção por descartáveis não atinja os 80%. 
 
Como seria de esperar, uma vez que a opção nos hospitais a Norte recai mais sobre os 
reutilizáveis, nos hospitais a Sul é superior a referência à utilização de descartáveis. As 
maiores diferenças encontram-se em relação às batas e à louça para servir as refeições 
aos doentes infectados ou suspeitos (Figura 6.3). 
 
Tal como se verificava para os hospitais especializados e distritais, as respostas em relação 
a alguns itens revelam alguma indecisão. Este facto verifica-se nos hospitais localizados a 
Sul, nas batas e na louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos, e 
nos hospitais a Norte, nos contentores para os RH do grupo III (Tabela 6.47, Apêndice F). 
 
Em relação às batas, 50% dos profissionais de saúde referiram a utilização nos hospitais de 
batas reutilizáveis e 48% assinalaram batas descartáveis. Relativamente à louça, a 
percentagem que referiu a reutilizável foi de 38%, tendo a descartável sido assinalada por 
45% dos profissionais de saúde. No caso dos contentores para os RH do grupo III, a 
diferença entre os profissionais que referiram os reutilizáveis e os descartáveis foi de 10%, 
diferença um pouco superior em relação às situações anteriormente referidas. 
 
Uma explicação possível para estas diferenças pode estar ligada às práticas dos hospitais 
em estudo. No entanto, na observação directa realizada constatou-se que em todas as 
situações os contentores para os RH do grupo III são reutilizáveis, sendo também, na maior 
parte das situações, reutilizáveis as batas (inerentes ao fardamento dos profissionais). 
Contudo, a louça utilizada para os doentes infectados ou suspeitos em algumas situações é 
reutilizável mas noutras é descartável. 
 

 220



 

Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 

 
Deve-se salientar, especialmente no caso das batas, que os profissionais de saúde 
poderão não ter compreendido a que tipo de batas se referia a pergunta, podendo não 
relacionar com as batas do fardamento mas com as utilizadas em procedimentos 
específicos (e.g. intervenções cirúrgicas), sendo nestes casos, por vezes, necessária a 
existência de uma barreira microbiológica, que apenas é garantida por batas descartáveis. 
 
Atitudes/opiniões 
 
Preferência por reutilizáveis ou descartáveis, por tipo de DM (Q1-p.16 e Q2–11). Esta 
variável foi avaliada nos dois questionários com o objectivo de permitir a realização de 
comparações. Em ambos, foi solicitada a opinião dos inquiridos sobre a preferência por 
reutilizáveis ou descartáveis, sendo no Q1 considerados os 12 itens referidos anteriormente 
e no Q2 apenas 10 itens. Como foi explicado na metodologia, esta alteração esteve 
relacionada com a análise dos resultados do Q1 e com a observação directa efectuada. 
Nestas questões, por se solicitarem opiniões, não foi colocada a hipótese “não sabe”. 
 
Os resultados do tratamento estatístico efectuado encontram-se na Tabela 6.46 (Apêndice 
F). Em relação às seringas, lâminas de bisturi e fraldas apenas foi avaliada a opinião dos 
inquiridos no Q1, pelo facto da quase totalidade dos profissionais optarem por descartáveis. 
Os kits de penso foram introduzidos no Q2, por se ter constatado que estava para breve a 
sua utilização num dos hospitais estudados.  
 
De um modo geral, as preferências dos profissionais de saúde por itens reutilizáveis 
coincidem com os utilizados sob essa forma nos hospitais (analisados anteriormente). Os 
inquiridos são da opinião que os lençóis, os contentores para os RH dos grupos I e II, a 
louça para servir as refeições aos doentes e os urinóis e arrastadeiras devem ser 
reutilizáveis (Figura 6.4), esta preferência é assinalada por, pelo menos, 50% dos 
profissionais.  
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Figura 6.4. Preferência por reutilizáveis nos hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 
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No entanto, após um ano, quando respondem ao Q2, a preferência por estes quatro itens 
reutilizáveis sofre alterações nos dois grupos de hospitais. Decresce para os lençóis, a 
louça para servir as refeições aos doentes e os urinóis e arrastadeiras, e sofre um pequeno 
aumento em relação aos contentores dos grupos I e II. Para estes quatro itens, as 
diferenças entre hospitais especializados e distritais apenas são estatisticamente 
significativas em relação à louça para servir as refeições aos doentes. 
 
Contudo, diferenças com significado estatístico foram encontradas entre o Q1 e o Q2, para 
a louça e para os urinóis e arrastadeiras. Relativamente aos contentores para o saco preto 
e aos lençóis apenas existem diferenças estatisticamente significativas, entre questionários, 
em relação aos hospitais especializados. 
 
A observação da Figura 6.5, permite constatar que os profissionais de saúde preferem os 
descartáveis, sobretudo em relação aos tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio, aos 
contentores para cortantes e perfurantes, à louça para servir as refeições aos doentes 
infectados ou suspeitos, aos contentores para RH do grupo III e às batas, sendo todos 
estes itens assinalados por mais de 50% dos inquiridos que responderam aos 
questionários. 
 
A opção por descartáveis sofre um incremento para quase todos os materiais referidos, do 
primeiro para o segundo questionário, ou seja, no espaço de um ano (Figura 6.5). A 
excepção surge apenas nos hospitais especializados, para os contentores para os RH dos 
grupos I e II e para as batas. Além disso, alguns itens cuja preferência por descartáveis no 
Q1 não atingia os 50%, passa no Q2 a atingir aquele valor, é o que se verifica nos hospitais 
distritais com os urinóis e arrastadeiras e com a louça para servir as refeições aos doentes. 
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Figura 6.5. Preferência por descartáveis nos hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 
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É de salientar que mesmo para os DM e outros materiais em que a maior parte dos 
profissionais de saúde opta por reutilizáveis (Figura 6.4), uma percentagem significativa de 
inquiridos prefere os descartáveis (Figura 6.5), estes valores são sempre superiores a 30%, 
com excepção das percentagens referentes aos lençóis. 
 
Em relação aos itens cuja preferência recai nos descartáveis, diferenças estatisticamente 
significativas entre hospitais especializados e distritais verificam-se, em ambos os 
questionários, para os contentores para cortantes e perfurantes e para as batas. Diferenças 
apenas no Q1 observam-se para os contentores de RH do grupo III e no Q2 para os tubos 
de ventilação ou máscaras de oxigénio. A louça para servir as refeições aos doentes 
infectados ou suspeitos não apresenta diferenças estatisticamente significativas. 
 
Diferenças entre o Q1 e o Q2, tanto em relação aos hospitais especializados como aos 
distritais, verificam-se, apenas, para os contentores para cortantes e perfurantes e para os 
tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio (Tabela 6.46, Apêndice F). 
 
A diferença entre a opinião dos profissionais de saúde e o que foi assinalado pelos mesmos 
como a realidade hospitalar é apresentada na Figura 6.6 e na Figura 6.7. Os dados de base 
foram obtidos no Q1, não tendo sido consideradas as respostas “não sabe”. De um modo 
geral, os inquiridos consideram que deveriam ser utilizados menos DM e outros materiais 
reutilizáveis em comparação com a realidade.  
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Figura 6.6. Utilização de reutilizáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, nos hospitais especializados e distritais (Q1). 
 
As diferenças são mais acentuadas em relação à louça para servir as refeições aos 
doentes infectados ou não, aos urinóis e arrastadeiras e às batas. É nos hospitais distritais 
que se registam as maiores diferenças, com excepção da louça para servir as refeições aos 
doentes infectados ou suspeitos, em que nos hospitais especializados é mais assinalada a 
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preferência por descartáveis. Em todas as situações a preferência por descartáveis 
aumentou do primeiro para o segundo questionário. 
 
Pequenas diferenças verificam-se, também, em relação aos contentores para os RH do 
grupo III e aos lençóis, ambas mais acentuadas nos hospitais distritais, em especial para o 
caso dos lençóis (Figura 6.6). A única opção em que é positiva a diferença entre a opinião 
dos profissionais e a realidade, relativamente aos reutilizáveis, surge nos hospitais 
especializados para os contentores de RH dos grupos I e II. Neste caso, os profissionais de 
saúde assinalam a preferência por contentores reutilizáveis em mais 6% dos casos do que 
é assinalado para a realidade hospitalar. 
 
Na Figura 6.7 a situação apresentada é a oposta da figura anterior, os profissionais de 
saúde são da opinião que deveriam existir mais DM e outros materiais descartáveis em 
relação ao que é utilizado nos hospitais. 
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Figura 6.7. Utilização de descartáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, nos hospitais especializados e distritais (Q1). 
 
Com excepção das seringas, fraldas e lâminas de bisturi, em que praticamente não se 
registam diferenças devido ao facto de existirem nos hospitais apenas sob a forma de 
descartáveis, todos os restantes itens apresentam diferenças positivas. Os profissionais de 
saúde optam por descartáveis, com diferenças superiores ou próximas de 30% 
comparativamente com a realidade hospitalar, tanto na louça para servir refeições aos 
doentes infectados ou não, como nos contentores para os RH do grupo III, nos urinóis e 
arrastadeiras e nas batas. 
 
Para estes itens, verifica-se uma diferença mais acentuada nos hospitais especializados, no 
caso da louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos e dos 
contentores para os RH do grupo III. Nos hospitais distritais, a maior diferença regista-se 
em relação à louça para servir as refeições aos doentes e aos urinóis e arrastadeiras.  
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É de salientar o caso dos tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio, em que apesar de 
ser assinalado pelos profissionais que se utilizam nos hospitais sob a forma de descartáveis 
em mais de 70% das situações, os inquiridos são da opinião que estes DM deveriam ser 
apenas descartáveis, pelo que a diferença entre a opinião e a realidade é bastante positiva 
(Figura 6.7). 
 
Para os contentores de cortantes e perfurantes, a diferença registada é pequena. Este 
resultado deve-se ao facto de, nos hospitais, este item ser descartável e os profissionais de 
saúde terem optado também por descartáveis. No caso dos lençóis, a preferência por 
descartáveis é também pequena, mas desta vez verifica-se o oposto, estes valores estão 
relacionados com o facto de grande parte dos inquiridos ter optado por reutilizáveis, sendo 
na realidade também utilizados lençóis reutilizáveis nos hospitais.  
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, as análises estatísticas efectuadas 
apresentam-se na Tabela 6.47 (Apêndice F). A comparação entre os DM e outros materiais 
comuns aos dois questionários é apresentada na Figura 6.8 e na Figura 6.9. Tal como se 
verificou para os hospitais especializados e distritais, as preferências dos profissionais de 
saúde por itens reutilizáveis coincidem com os itens que são utilizados sob esta forma nos 
hospitais. 
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Figura 6.8. Preferência por reutilizáveis nos hospitais localizados a Norte e a Sul (Q1 e Q2). 
 
Também neste caso, os profissionais, tanto a Norte como a Sul, são da opinião que os 
lençóis devem ser reutilizáveis, o mesmo acontecendo para os contentores de RH dos 
grupos I e II. A opção por reutilizáveis, relativamente à louça para servir as refeições aos 
doentes e aos urinóis e arrastadeiras, apenas ultrapassa os 50% nos hospitais localizados 
a Norte. 
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Para estes itens, as diferenças entre hospitais localizados a Norte e a Sul são 
estatisticamente significativas em relação aos dois questionários, para os lençóis, para a 
louça para servir as refeições aos doentes e para os urinóis e arrastadeiras. Relativamente 
aos contentores de RH dos grupos I e II, as diferenças apenas são estatisticamente 
significativas no Q1. 
 
Também foram encontradas diferenças com significado estatístico entre o Q1 e o Q2, tanto 
para os hospitais localizados a Norte como a Sul (Tabela 6.47, Apêndice F), para os 
contentores de RH dos grupos I e II e para os urinóis e arrastadeiras. Para os lençóis, 
apenas nos hospitais localizados a Norte e para a louça para servir as refeições aos 
doentes somente nos hospitais a Sul. 
 
Verifica-se um decréscimo na opção por reutilizáveis do Q1 para o Q2 em todos os 
exemplos considerados, à excepção dos contentores para RH dos grupos I e II, em que 
existe no Q2 um acréscimo de cerca de 6% relativamente ao Q1. 
 
A opção por DM e outros materiais descartáveis é bastante superior à verificada em relação 
aos reutilizáveis, como pode ser visualizado na Figura 6.9. Neste caso, verifica-se um 
acréscimo na preferência por descartáveis do primeiro para o segundo questionário, não 
existindo praticamente excepções. 
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Figura 6.9. Preferência por descartáveis nos hospitais localizados a Norte e a Sul (Q1 e Q2). 
 
Quatro exemplos obtiveram dos profissionais de saúde preferências por descartáveis acima 
dos 80%, estes itens foram: os contentores para cortantes e perfurantes, os tubos de 
ventilação ou máscaras de oxigénio, a louça para servir as refeições aos doentes 
infectados ou suspeitos e os contentores para os grupos III. Com percentagens superiores 
a 50% estão as batas. Nos hospitais localizados a Sul, os urinóis e arrastadeiras 
descartáveis também tiveram mais de 50% da preferência dos profissionais, bem como a 
louça para servir as refeições aos doentes, embora esta apenas no Q2. 
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Dos DM e outros materiais anteriormente referidos, foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre hospitais localizados a Norte e a Sul em relação aos 
dois questionários, tanto para os contentores de RH do grupo III como para as batas. 
Apenas relativamente ao Q1, existem diferenças significativas na louça para servir as 
refeições aos doentes infectados ou suspeitos. As diferenças não são significativas para o 
caso dos contentores para cortantes e perfurantes e dos tubos de ventilação ou máscaras 
de oxigénio. 
 
Contudo, estes dois últimos exemplos apresentam diferenças estatisticamente significativas 
entre questionários, tanto para os hospitais localizados a Norte como a Sul (Tabela 6.47, 
Apêndice F). A louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos também 
apresenta diferenças com significado estatístico para os hospitais localizados a Norte e os 
contentores para RH do grupo III para os hospitais a Sul. 
 
A diferença entre a opinião dos profissionais de saúde e o que foi assinalado pelos mesmos 
como a realidade hospitalar é apresentado na Figura 6.10 e na Figura 6.11. Os dados de 
base foram retirados do Q1, não sendo consideradas as respostas “não sabe”. Tal como se 
verificou para os hospitais especializados e distritais, os profissionais de saúde consideram 
que deviam ser utilizados menos DM e outros materiais reutilizáveis em relação à realidade 
hospitalar, privilegiando o uso de descartáveis. 
 

Reutilizáveis
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Seringas

Contentores para corto-perfurantes

Batas

Louça para servir as refeições aos doentes

Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio

Urinóis e arrastadeiras

Lâminas de bisturis

Contentores para RH dos grupos I e II

Fraldas

Louça refeições doentes infectados ou suspeitos

Contentores para RH do grupo III 

Lençóis

(%)

Hospitais a Norte
Hospitais a Sul

Figura 6.10. Utilização de reutilizáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, nos hospitais a Norte e a Sul (Q1). 
 
Na Figura 6.10 pode-se observar que as diferenças são negativas, correspondendo as 
maiores diferenças às batas, à louça (para doentes infectados ou não) e aos urinóis e 
arrastadeiras, itens ainda bastante utilizados sob a forma de reutilizáveis. Nos hospitais 
localizados a Norte as diferenças mais significativas, entre a opinião dos profissionais e a 
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realidade, verificam-se em relação à louça para servir as refeições aos doentes infectados 
ou suspeitos e às batas, enquanto que a Sul estão relacionadas sobretudo com os urinóis e 
arrastadeiras. 
 
Em relação aos descartáveis, a diferença entre a opinião dos profissionais de saúde e a 
realidade hospitalar, percepcionada pelos mesmos profissionais, é sempre positiva, como 
se pode observar na Figura 6.11.  
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Figura 6.11. Utilização de descartáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, nos hospitais a Norte e a Sul (Q1). 
 
As principais diferenças verificam-se para os itens que registavam diferenças mais 
negativas em relação aos reutilizáveis, ou seja, a louça para servir as refeições aos doentes 
infectados ou suspeitos e as batas, mas também a louça para servir as refeições aos 
restantes doentes e os urinóis e arrastadeiras.  
 
Em relação à louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos, nos 
hospitais a Norte a diferença é bastante mais significativa que a Sul, sendo muito positiva 
em relação à utilização de louça descartável (+ 67%) e bastante negativa relativamente à 
louça reutilizável (- 48%). Também, para os urinóis e arrastadeiras se verificam diferenças 
entre hospitais a Norte e a Sul, sendo neste caso a preferência por descartáveis maior a 
Sul, a diferença entre a opinião dos profissionais e a realidade para estes itens descartáveis 
é de + 48%, sendo para os reutilizáveis bastante negativa (- 45%). 
 
Pequenas diferenças, tanto inerentes aos reutilizáveis como aos descartáveis, acontecem 
para DM ou outros materiais em que a opinião dos profissionais de saúde não diverge 
muito da realidade por eles percepcionada. É o que se verifica, por exemplo, para as 
seringas, as fraldas e os contentores para cortantes e perfurantes, todos estes itens são 
actualmente utilizados nos hospitais sob a forma de descartáveis.  
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De um modo geral, os resultados demonstram a tendência para a opção por DM e outros 
materiais descartáveis em detrimento dos reutilizáveis, preferência que se verifica para 
quase todos os exemplos considerados, e que se acentua no Q2. 
 
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q1-p.18). No Q1 foram 
colocadas algumas afirmações sobre a opção por reutilizáveis e descartáveis em que se 
solicitada aos profissionais de saúde que assinalassem o seu grau de acordo. Estas 
afirmações estão relacionadas com o custo, o risco profissional associado, o risco de 
infecção hospitalar, os problemas ambientais e a facilidade de utilização dos reutilizáveis e 
dos descartáveis.  
 
Como se pode observar na Tabela 6.48 (Apêndice F), não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais, com excepção da 
opinião referente ao risco de infecção hospitalar para os reutilizáveis, tendo as respostas 
dos hospitais distritais assinalado um risco de infecção superior quando são utilizados 
produtos reutilizáveis comparativamente às respostas dos hospitais especializados. 
 
No entanto, existem diferenças em relação aos vários motivos. Para os reutilizáveis os 
inquiridos consideram que estes DM aumentam a probabilidade de surgiram infecções 
nosocomiais e que a incerteza quanto à eficácia da sua desinfecção/esterilização é um dos 
obstáculos à sua utilização. No que diz respeito aos reutilizáveis aumentarem as 
dificuldades de trabalho, referem, em média, uma opinião neutra, ou seja, nem concordam 
nem discordam. 
 
Em relação aos descartáveis, consideram que diminuem, tanto o risco de contaminação 
para o doente, como os riscos para a saúde dos profissionais de saúde, concordam 
moderadamente que a utilização de descartáveis aumenta os problemas ambientais 
comparativamente com a utilização de produtos reutilizáveis e não possuem uma opinião 
definida (nem concordam nem discordam) se os descartáveis diminuem os gastos 
económicos. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, diferenças estatisticamente significativas apenas 
foram encontradas para o risco de infecção hospitalar relacionado com os DM e outros 
materiais reutilizáveis (Tabela 6.48, Apêndice F). Nos hospitais localizados a Norte, os 
profissionais de saúde revelam, em média, uma maior incerteza quanto à eficiência da 
desinfecção/esterilização dos reutilizáveis, facto que deve ser considerado como um 
obstáculo à utilização destes produtos.  
 
É de salientar que nos hospitais especializados e distritais, apenas foram, encontradas 
diferenças estatisticamente significativas em relação ao risco de infecção hospitalar 
inerente aos reutilizáveis. Contudo, neste caso estas diferenças estavam relacionadas com 
uma outra questão, com a noção que os produtos reutilizáveis aumentam a probabilidade 
de surgiram infecções hospitalares. 
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Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas para os restantes 
motivos, existem diferenças entre os próprios motivos, como se pode observar na Tabela 
6.48 (Apêndice F). Relativamente aos reutilizáveis, os profissionais de saúde concordam 
que aumentam o risco de infecção hospitalar, embora não estejam tão certos se aumentam 
as dificuldades de trabalho na sua actividade profissional. 
 
Em relação aos descartáveis, estão convictos que a sua utilização diminui, tanto os riscos 
de contaminação do doente, como os riscos para a saúde dos profissionais de saúde. Além 
disso, consideram, embora moderadamente, que os descartáveis aumentam os problemas 
ambientais em relação à utilização de produtos reutilizáveis e não sabem se o uso de 
descartáveis diminui os gastos económicos, apesar de se verificar uma ligeira tendência 
para discordar com este facto. 
 
Como foi referido na metodologia, construiu-se um índice relacionado com o grau de 
vantagem percepcionado pelos inquiridos em relação à opção por DM e outros materiais 
descartáveis (Tabela 6.49, Apêndice F). Este índice englobou os cinco motivos referidos 
anteriormente: custo, risco profissional associado, risco de infecção hospitalar, problemas 
ambientais e facilidade de utilização.  
 
Não foram registadas diferenças estatisticamente significativas entre hospitais 
especializados e distritais, nem entre hospitais localizados a Norte e a Sul. Em média, os 
profissionais de saúde consideram que o grau de vantagem se situa acima do valor médio 
da escala, ou seja, é vantajoso optar por descartáveis, considerando todos os motivos 
anteriormente referidos. 
 
Motivos da preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q2-p.11). No Q2 foi 
solicitado aos inquiridos que assinalassem os motivos da preferência por DM reutilizáveis 
ou descartáveis para cinco itens: batas, louça para servir as refeições aos doentes 
infectados e não infectados, urinóis e arrastadeiras e contentores para os RH do grupo III. 
Como referido na metodologia, foram construídos índices englobando as respostas a todos 
os itens considerados, sendo na Tabela 6.36 apresentada a respectiva análise estatística. 
 
Diferenças entre hospitais especializados e distritais apenas foram encontradas para os DM 
reutilizáveis e em relação ao risco profissional associado. Os profissionais de saúde dos 
hospitais distritais consideram este risco ligeiramente superior relativamente aos 
profissionais dos hospitais especializados. 
 
Em relação aos hospitais localizados a Norte e a Sul, verificam-se diferenças 
estatisticamente significativas nos motivos inerentes à preferência por reutilizáveis 
relativamente ao risco profissional associado e ao risco de infecção hospitalar, sendo nos 
hospitais a Norte o risco um pouco mais elevado, embora rondando o valor médio da 
escala. Diferenças com significado estatístico surgem, também, na preferência por 
descartáveis, mas apenas para os problemas ambientais, considerando os profissionais 
dos hospitais a Norte que estes são mais equivalentes aos induzidos pelos reutilizáveis. 
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Tabela 6.36. Motivos relacionados com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis, por 
grupos de hospitais (Q2). 

    

Testes estatísticos
Especializ. Distritais a Norte a Sul b) Q2/Q2

1. Custos: Esp./Dist.:b) F(1,646) = 1,56; n.s.
Índice custos 1,21 1,26 1,21 1,27 Norte/Sul: b) F(1,646) = 2,32; n.s.
2. Risco profissional associado: Esp./Dist.:b) F(1,600)=7,44;p<0,01
Índice risco profissional 1,89 2,00 1,99 1,89 Norte/Sul: b) F(1,600)=5,73;ρ<0,05
3. Risco de infecção hospitalar: Esp./Dist.:b) F(1,600) = 0,75; n.s.
Índice risco de infecção hospitalar 2,06 2,10 2,16 2,00 Norte/Sul: b) F(1,600)=11,09;ρ<0,001
4. Problemas ambientais: Esp./Dist.:b) F(1,606) = 0,00; n.s..
Índice problemas ambientais 1,43 1,43 1,47 1,40 Norte/Sul: b) F(1,606) = 2,03; n.s.
5. Facilidade de utilização: Esp./Dist.:b) F(1,602) = 0,14; n.s.
Índice facilidade de utilização 2,07 2,09 2,12 2,02 Norte/Sul: b) F(1,602) = 3,68; n.s.

1. Custos: Esp./Dist.:b) F(1,815) = 0,74; n.s.
Índice custos 2,10 2,18 2,16 2,11 Norte/Sul: b) F(1,815) = 1,04; n.s.
2. Risco profissional associado: Esp./Dist.:b) F(1,882) = 0,18; n.s.
Índice risco profissional 1,20 1,20 1,24 1,19 Norte/Sul: b) F(1,882) = 2,15; n.s.
3. Risco de infecção hospitalar: Esp./Dist.:b) F(1,940) = 0,44; n.s.
Índice risco de infecção hospitalar 1,23 1,19 1,26 1,20 Norte/Sul: b) F(1,940) = 2,68; n.s.
4. Problemas ambientais: Esp./Dist.:b) F(1,847) = 3,19; n.s.
Índice problemas ambientais 1,84 1,94 1,94 1,82 Norte/Sul: b) F(1,847)=4,35;ρ<0,05
5. Facilidade de utilização: Esp./Dist.:b) F(1,851) = 0,86; n.s..
Índice facilidade de utilização 2,11 2,13 2,11 2,09 Norte/Sul: b) F(1,851) = 0,10; n.s.

 Preferência por DM reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 3):

Preferência por DM descartáveis (valor médio, escala de 1 a 3):

Hospitais

 
 
De um modo geral, os profissionais de saúde que optam por DM e outros materiais 
reutilizáveis referem que estes materiais são mais económicos e induzem menos problemas 
ambientais. No entanto, são da opinião que é equivalente a facilidade de utilização, o risco 
profissional associado e o risco de infecção hospitalar, comparativamente aos descartáveis. 
 
Quando optam por descartáveis os inquiridos referem que estes possuem um custo quase 
equivalente aos reutilizáveis, apenas ligeiramente mais elevado. A facilidade de utilização é 
bastante semelhante à referida para os reutilizáveis, sendo menores os riscos profissionais 
associados e os riscos de infecção hospitalar. Os inquiridos são de opinião que os 
problemas ambientais induzidos pelos descartáveis são ligeiramente superiores aos 
assinalados para os reutilizáveis, tendendo a média registada para o valor médio da escala. 
 
Com o objectivo de avaliar o grau de vantagem percebido pelos inquiridos construíram-se 
dois índices globais, como referido na metodologia, um para os reutilizáveis e outro para os 
descartáveis, englobando os índices anteriormente mencionados (Tabela 6.36). Os 
resultados da análise estatística efectuada apresentam-se na Tabela 6.49 (Apêndice F). 
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre hospitais 
especializados e distritais, nem entre hospitais localizados a Norte e a Sul. 
 
As diferenças em relação ao grau de vantagem relacionado com a opção entre reutilizáveis 
e descartáveis são muito pequenas, apresentando a preferência pelos descartáveis um 
grau ligeiramente superior. É de salientar que foram solicitadas aos inquiridos as razões 
que justificavam a opção tomada (DM reutilizável ou descartável), o que pode explicar, 
também, a tendência para a coerência nas respostas dadas. 
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Como foi referido, os resultados anteriormente apresentados baseiam-se nos motivos 
assinalados pelos inquiridos relativamente à sua preferência por reutilizáveis ou 
descartáveis para cinco itens (batas, louça para servir as refeições aos doentes infectados 
e não infectados, urinóis e arrastadeiras e contentores para os RH do grupo III). Nestes 
casos, foram igualmente aplicados testes estatísticos para determinar possíveis diferenças 
estatisticamente significativas para cada um dos itens considerados e em relação aos 
vários motivos.  
 
Para os hospitais especializados e distritais, apenas se encontraram diferenças 
significativas para as batas, relativamente aos problemas ambientais 
(F(1,251)=5,82;ρ<0,05) e para a louça destinada aos doentes infectados ou suspeitos, em 
relação ao risco profissional associado (F(1,67)=5,37; ρ<0,05). No primeiro caso, quem 
mais referiu os problemas ambientais foram os profissionais dos hospitais especializados e 
na segunda situação, o risco profissional associado à louça foi assinalado essencialmente 
nos hospitais distritais. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul e relativamente aos reutilizáveis, diferenças com 
significado estatístico apenas se encontram nos contentores para RH do grupo III, em 
relação ao risco profissional (F(1,91)=6,48;p<0,05), sendo associado um menor risco nos 
hospitais do Sul. 
 
Na opção por descartáveis, diferenças estatisticamente significativas existem em relação 
aos custos, na louça para servir as refeições aos doentes (F(1,351)=6,68; p<0,05), nos 
urinóis e arrastadeiras (F(1,404)=4,49;p<0,05), na louça para servir as refeições aos 
doentes infectados ou suspeitos (F(1,682)=6,07;p<0,05) e nos contentores para os RH do 
grupo III (F(1,826)=5,20;p<0,05). Em todas estas situações os profissionais dos hospitais a 
Norte referem custos mais elevados para os descartáveis que os profissionais a Sul. 
 
Também foram encontradas diferenças com significado estatístico na louça para servir as 
refeições a doentes infectados ou suspeitos, relativamente ao risco profissional associado 
(F(1,759)=6,90; p<0,01) e ao risco de infecção hospitalar (F(1,826)=5,20; p<0,05). Nestes 
casos o risco referido pelos profissionais a Norte foi igualmente mais elevado do que aquele 
assinalado pelos profissionais a Sul, embora em ambas as situações o risco tenha sido 
pouco elevado (inferior ao risco inerente ao uso de reutilizáveis). 
 
Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH (Q1-p.9e). Os profissionais 
são da opinião que os RH têm aumentado nos últimos anos, embora as diferenças não 
sejam estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais, nem entre 
hospitais localizados a Norte e a Sul (Tabela 6.50, Apêndice F). 
 
 
6.2.1.4. Separação de resíduos para reciclagem 
 
Estudaram-se duas variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem, 
uma inerente ao conhecimento real dos resíduos separados no serviço onde os 
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profissionais exercem as suas funções e a outra ligada ao comportamento auto-relatado de 
separação para reciclagem. 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real dos resíduos separados para reciclar no serviço (Q1-p.20 e Q2-
p.3). Como foi referido na metodologia, no Q2 optou-se por alterar ligeiramente a pergunta 
relacionada com o conhecimento de separação para reciclagem realizada no primeiro 
questionário, tendo esta pergunta passado para o início do questionário e deixado de ser de 
resposta múltipla.  
 
Esta alteração teve por objectivo incrementar a taxa de resposta. Como se pode observar 
na Tabela 6.37, a percentagem de inquiridos que não responderam a esta questão no Q1 
foi muito elevada, 35,5% nos hospitais especializados e 39% nos hospitais distritais, sendo 
ainda mais elevada nos hospitais a Norte, 45%, embora um pouco mais baixa a Sul, 31%. 
No Q2 a percentagem de não respostas decresceu bastante, não ultrapassando os 17%. 
 
Tabela 6.37. Número de resíduos assinalados como separados para reciclar no serviço, por grupos 
de hospitais (Q1 e Q2). 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a) Q1/Q1 

 Q1 Q2 Q1 Q2 b) Q2/Q2 

(%)   

1 14,60 10,82 16,16 14,37 
  

2 17,04 15,31 21,65 18,58   
3 16,43 21,63 12,65 14,75   
4 9,33 22,04 7,16 17,62   
5 4,26 6,73 1,98 9,39 a) χ2(14) = 16,82; n.s. 

6 2,84 6,53 1,37 10,34 b) χ2(12) = 20,39; n.s. 

Não responderam 35,50 16,94 39,02 14,94   

          a) F(1,719) = 9,68;p<0,005 

Nº médio de resíduos 2,67 3,22 2,37 3,24 b) F(1,849) = 0,03; n.s. 

  a Norte a Sul a) Q1/Q1 

  Q1 Q2 Q1 Q2 b) Q2/Q2 

(%)   

1 14,10 11,55 16,72 13,62 
  

2 15,96 14,50 22,95 19,22   
3 12,99 21,64 15,41 14,93   
4 7,42 20,59 8,69 19,03   
5 2,60 7,56 3,28 8,58 a) χ2(12) = 24,88; ρ<0,05 

6 2,23 6,72 1,80 10,07 b) χ2(12) = 17,72; n.s. 

Não responderam 44,71 17,44 31,15 14,55   
          a) F(1,719) = 0,20; n.s. 

Nº médio de resíduos 2,53 3,22 2,48 3,23 b) F(1,849) = 0,01; n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 
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Tanto no Q1 como no Q2, procurou-se saber quantos resíduos diferentes foram referidos 
pelos profissionais como sendo separados para reciclar nos serviços. A Tabela 6.37 
permite visualizar os resultados obtidos. No Q1, cerca de 50% dos profissionais referem 
que são separados, um, dois ou três tipos de resíduos, correspondendo as maiores 
percentagens nos hospitais especializados à separação de dois (17%) e três (16%) tipos de 
resíduos e nos hospitais distritais à separação de um (16%) e sobretudo dois (22%) tipos 
de resíduos. 
 
No Q1, entre hospitais especializados e distritais, apenas existem diferenças 
estatisticamente significativas no número médio de resíduos assinalados como separados 
para reciclar nos serviços, sendo ligeiramente superior o número de resíduos referidos nos 
hospitais especializados. 
 
No Q2, é maior o número médio de resíduos que os profissionais de saúde assinalam como 
sendo separados para reciclar nos serviços relativamente ao Q1 (Tabela 6.37), embora as 
diferenças entre hospitais especializados e distritais não tenham significado estatístico.  
 
Dos resultados obtidos pode-se afirmar que, passado um ano, os profissionais consideram 
que são separados mais resíduos diferentes nos seus serviços, correspondendo as maiores 
percentagens, nos hospitais especializados, a três (22%) e a quatro (22%) tipos de 
resíduos e nos hospitais distritais a dois (19%) e a quatro (18%) tipos de resíduos. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, de um modo geral, a maior parte dos 
profissionais de saúde referiram que nos seus serviços eram separados para reciclar um, 
dois ou três tipos de resíduos diferentes, correspondendo, em ambos os grupos 
hospitalares, as percentagens mais elevadas à separação de um ou de dois tipos de 
resíduos. Nestes hospitais, os inquiridos assinalam uma média de separação de 2,5 tipos 
de resíduos, não sendo as diferenças estatisticamente significativas. 
 
Tal como se verificou nos hospitais especializados e distritais, os profissionais referem que 
separam, em média, um número mais elevado de resíduos no Q2, cerca de um ano após a 
realização do primeiro questionário, embora as diferenças entre grupos de hospitais não 
tenham significado estatístico. Estes resultados poderão estar relacionados, também, com 
as modificações introduzidas na pergunta realizada no Q2 e com a maior taxa de respostas. 
Contudo, pensa-se que a alteração verificada deverá estar, igualmente, relacionada com a 
própria evolução que se tem verificado nos hospitais (informação recolhida na observação 
directa realizada). 
 
No Q2, mais de 60% dos profissionais assinalaram que eram separados, nos seus serviços, 
entre um e quatro resíduos diferentes para reciclagem, correspondendo as percentagens 
mais elevadas nos hospitais a Norte à separação de três (22%) e quatro (21%) tipos de 
resíduos e nos hospitais a Sul à separação para reciclagem de dois (23%) e quatro (19%) 
tipos de resíduos. 
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Além do número de resíduos separados para reciclagem, é também interessante conhecer 
quais os resíduos que os profissionais de saúde referem como mais separados nos seus 
serviços. A Tabela 6.51 (Apêndice F), a Figura 6.12 e a Figura 6.13 permitem observar os 
resultados obtidos. 
 

                

Separação para reciclagem

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cartão

Papel

Vidro

Películas radiológicas

Pilhas

Alguns resíduos líquidos

(%)

Hosp. Especializ. - Q1
Hosp. Especializ. - Q2
Hosp. Distritais - Q1
Hosp. Distritais - Q2

 
Figura 6.12. Número de inquiridos que referiram separar os diferentes tipos de resíduos para reciclar 
no serviço, por hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 
 
No Q1, os resíduos mais referidos como separados no serviço para reciclar foram o cartão 
e o papel, sendo as percentagens de separação para reciclagem mais elevadas para os 
hospitais especializados. O vidro e as pilhas apresentam, também, percentagens de 
separação superiores a 20%. Em 2001 (Q1), os resíduos líquidos apenas eram recolhidos 
selectivamente em dois dos seis hospitais estudados, um especializado e um distrital, pelo 
que as percentagens assinaladas são bastante baixas. 
 
Durante 2002, os resíduos líquidos passaram a ser recolhidos selectivamente em cinco dos 
seis hospitais (dois especializados e três distritais), pelo que os valores assinalados no Q2 
são, na globalidade, bastante mais elevados. É interessante referir que a maior 
percentagem de resíduos líquidos recolhidos selectivamente continua, no Q2, a 
corresponder aos hospitais especializados. 
 
No segundo questionário, os resíduos mais referidos como separados para reciclar nos 
serviços são o cartão, o papel, o vidro e os resíduos líquidos, todos com percentagens 
superiores a 40%, correspondendo os valores mais elevados aos hospitais especializados.  
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul (Figura 6.13), em ambos os questionários, o 
cartão é o resíduo mais assinalado como sendo separado para reciclagem, correspondendo 
às películas radiológicas as menores percentagens de separação para reciclagem. Este 
resultado pode estar relacionado com o tipo de resíduo, sendo as películas radiológicas 
produzidas em apenas alguns serviços específicos dos hospitais. 
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Figura 6.13. Número de inquiridos que referiram separar os diferentes tipos de resíduos para reciclar 
no serviço, por hospitais a Norte e a Sul (Q1 e Q2). 
 
A percentagem de resíduos separados para reciclar aumentou no Q2 relativamente aos 6 
tipos de resíduos considerados. Este incremento é mais acentuado nos resíduos líquidos e 
no vidro. No caso dos resíduos líquidos, o aumento verificado deve estar relacionado com o 
maior número de hospitais em que se realiza a recolha selectiva destes resíduos em 2002. 
 
A categoria “outros”, apenas foi considerada no Q1 por se ter verificado que não existia 
grande diversidade de respostas. A maior parte das opções por esta categoria 
corresponderam à separação para reciclar de garrafas de água de plástico, sendo apenas 
realizada num hospital, o hospital 5 (Tabela 6.51, Apêndice F). 
 
Uma análise mais detalhada dos resultados do Q2 pode ser observada na Tabela 6.38. Nos 
hospitais especializados e distritais, apenas se verificam diferenças estatisticamente 
significativas, por tipo de resíduo separado para reciclar no serviço, relativamente ao papel, 
às películas radiológicas e às pilhas. Os profissionais dos hospitais especializados referem 
que separam mais papel para reciclar, no entanto nos hospitais distritais é assinalado que 
separam mais películas radiológicas e pilhas, correspondendo a estes dois resíduos as 
maiores percentagens de não respostas e sendo estas superiores nos hospitais 
especializados. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, tanto a separação de papel como de vidro para 
reciclar apresenta diferenças estatisticamente significativas. No caso do papel, 55% dos 
hospitais a Norte referem que separam este resíduo, enquanto que nos hospitais a Sul 
apenas 45% dos profissionais assinalam que separaram o papel para reciclagem. Além 
disso, a percentagem de “não respostas” é bastante mais elevada a Sul. Relativamente ao 
vidro, verifica-se o contrário, é nos hospitais a Sul que surge a maior percentagem de 
separação (60%), sendo a percentagem de “não respostas” muito semelhante entre os dois 
grupos de hospitais. 
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Tabela 6.38. Número de inquiridos que referem a separação dos diferentes tipos de resíduos para 
reciclar no serviço, por grupos de hospitais (Q2). 
 
 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul b) Q2/Q2 

Separação de cartão para reciclar (%) 

No serviço:          Sim 69,80 68,77 67,44 70,90   

Não 22,45 25,86 26,26 22,39 Esp./Dist.: b) χ2(4) = 3,47; n.s. 

Não resposta 7,76 5,36 6,30 6,72 Norte/Sul: b) χ2(4) = 2,06; n.s. 

Separação de papel para reciclar (%)       
No serviço:          Sim 57,14 50,77 54,83 44,96   

Não 31,84 38,89 36,97 39,74 Esp./Dist.: b) χ2(4) = 5,56; n.s. 

Não resposta 11,02 10,34 8,19 15,30 Norte/Sul: b) χ2(4)=16,10;ρ<0,005 

Separação de vidro para reciclar (%)       
No serviço:          Sim 57,14 50,77 47,27 59,70   

Não 31,84 38,89 41,39 30,22 Esp./Dist.: b) χ2(4) = 5,56; n.s. 

Não resposta 11,02 10,34 11,34 10,07 Norte/Sul: b) χ2(4)=16,47;ρ<0,005 

Separação de películas radiológicas para reciclar (%)     

No serviço:          Sim 16,12 23,99 16,84 23,13   
Não 54,49 51,82 56,84 49,81 Esp./Dist.: b) χ2(4)=10,65;ρ<0,05 

Não resposta 29,39 24,18 26,32 27,05 Norte/Sul: b) χ2(4) = 7,34; n.s. 

Separação de pilhas para reciclar (%) 
No serviço:          Sim 20,20 47,51 30,25 37,87   

Não 52,86 36,97 48,32 41,42 Esp./Dist.: b) χ2(4)=89,90;ρ<0,0000 

Não resposta 26,94 15,52 21,43 20,71 Norte/Sul: b) χ2(4) =7,02; n.s. 

Separação de alguns resíduos líquidos para reciclar (%) 
No serviço:          Sim 46,53 42,34 49,37 39,93   

Não 35,51 41,95 36,55 40,86 Esp./Dist.: b) χ2(4) = 4,47; n.s. 

Não resposta 17,96 15,71 14,08 19,22 Norte/Sul: b) χ2(4)=10,24;ρ<0,05 

 
Em relação aos resíduos líquidos, verificam-se diferenças estatisticamente significativas 
entre hospitais a Norte e a Sul. Nos hospitais a Norte, 49% dos inquiridos assinalam que 
separaram estes resíduos para reciclar, valor que apenas atinge os 39% nos hospitais a 
Sul, embora a percentagem de “não respostas” seja superior nestes últimos hospitais, 
rondando os 19%. Estes resultados não coincidem plenamente com o verificado na 
observação directa, uma vez que, em 2002, a Sul todos os hospitais analisados recolhiam 
selectivamente estes resíduos enquanto que a Norte apenas eram recolhidos em dois dos 
três hospitais estudados. 
 
Comportamento auto-relatado de separação para reciclagem, por tipo de resíduo (Q2-
p.4). No Q2 foi colocada uma questão que pretendia averiguar se efectivamente os 
inquiridos participavam na separação de resíduos realizada no seu serviço. Pela 
observação da Tabela 6.39 verifica-se que a grande maioria dos inquiridos refere que 
separa, no serviço, os vários tipos de resíduos para reciclagem. 
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Tabela 6.39. Comportamento auto-relatado de separação dos diferentes tipos de resíduos para 
reciclar no serviço, por grupos de hospitais (Q2). 
 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul b) Q2/Q2 

Separa o cartão para reciclar? (%) 

Nunca 2,80 6,89 3,68 5,90   

Pouco/mais ou menos 14,64 13,77 12,04 16,01 Esp./Dist.: b) χ2(4)=11,73;ρ<0,05 

Com (mt) frequência 82,55 79,34 84,28 78,09 Norte/Sul: b) χ2(4)=5,87; n.s. 

Separa o papel para reciclar? (%)         
Nunca separa 1,93 3,57 2,48 2,82   

Pouco/mais ou menos 15,44 13,27 14,46 14,55 Esp./Dist.: b) χ2(4)=2,39; n.s. 

Com (mt) frequência 82,63 83,16 83,06 82,63 Norte/Sul: b) χ2(4)=0,92; n.s. 

Separa o vidro para reciclar? (%)         
Nunca separa 3,21 5,22 4,50 3,94   

Pouco/mais ou menos 17,67 8,26 16,00 11,11 Esp./Dist.: b) χ2(4)=10,58;ρ<0,005 

Com (mt) frequência 79,12 86,52 79,50 84,95 Norte/Sul: b) χ2(4)=3,22; n.s. 

Separa as películas radiológicas para reciclar? (%)     

Nunca separa 22,58 14,15 17,91 16,83   

Pouco/mais ou menos 16,13 17,92 11,94 20,79 Esp./Dist.: b) χ2(4)=3,14; n.s. 

Com (mt) frequência 61,29 67,92 70,15 62,38 Norte/Sul: b) χ2(4)=4,74; n.s. 

Separa as pilhas para reciclar? (%) 
Nunca separa 11,63 7,17 6,92 9,50   

Pouco/mais ou menos 30,23 21,08 23,08 24,02 Esp./Dist.: b) χ2(4)=14,45;ρ<0,01 

Com (mt) frequência 58,14 71,75 70,00 66,48 Norte/Sul: b) χ2(4)=2,09; n.s. 

Separa alguns resíduos líquidos para reciclar? (%) 
Nunca separa 6,37 3,06 4,69 4,81   

Pouco/mais ou menos 15,20 12,76 13,62 14,44 Esp./Dist.: b) χ2(4)=6,21; n.s. 

Com (mt) frequência 78,43 84,18 81,69 80,75 Norte/Sul: b) χ2(4)=1,01; n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Na globalidade a grande maioria dos profissionais de saúde consideram que separaram 
com frequência ou com muita frequência o cartão, o papel, o vidro e os resíduos líquidos. 
Para estes resíduos, diferenças estatisticamente significativas apenas se verificam entre 
hospitais especializados e distritais relativamente à separação do cartão e do vidro, sendo 
mais elevada a participação nos hospitais especializados para o cartão e nos hospitais 
distritais para o vidro. 
 
Com percentagens de participação um pouco mais baixas são separadas para reciclagem 
as películas radiológicas e as pilhas, apresentando as pilhas diferenças estatisticamente 
significativas entre hospitais especializados e distritais, tendo os hospitais distritais uma 
frequência de separação mais elevada. 
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6.2.1.5. Separação de resíduos hospitalares por grupos 
 
Foram estudadas quatro variáveis relacionadas com a separação dos RH, das quais duas 
em ambos os questionários. Estas variáveis englobam conceitos relacionados com o 
conhecimento, com as atitudes/percepção de risco e com a avaliação. 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real sobre a separação de RH (Q1-p.7 e Q2-p.9). Esta pergunta foi 
realizada nos dois questionários, embora a sua formulação tenha sido alterada no Q2, por 
se verificarem algumas dificuldades no seu preenchimento, como mencionado na 
metodologia. 
 
Em ambos os casos foram utilizadas 15 frases correspondentes a diferentes tipos de 
resíduos, tendo sido utilizadas expressões que constam da legislação em vigor (Despacho 
nº 242/96, de 13 de Agosto). Por este facto, no tratamento dos resultados estas frases são 
sempre relacionadas com os grupos (e cores) definidos na legislação. 
 
Com base nas respostas dos profissionais de saúde e no definido na legislação em vigor 
(Despacho nº 242/96), foram determinadas as respostas certas e erradas, tendo sido 
construído um índice com o número de respostas correctas, para cada um dos 
questionários, como descrito na metodologia. 
 
Na Tabela 6.40 apresentam-se os resultados da análise estatística. No Q1 a percentagem 
de inquiridos que não responderam às alíneas desta pergunta é bastante elevada, 
rondando os 30%, sendo ligeiramente superior nos hospitais especializados e nos hospitais 
a Norte comparativamente aos hospitais distritais e os hospitais a Sul. No Q2 a 
percentagem de não respostas desceu significativamente, não ultrapassando os 5%. 
 
Tanto em relação ao índice correspondente ao número de respostas certas, como ao 
número médio de respostas certas, as diferenças entre grupos de hospitais são sempre 
estatisticamente significativas (Tabela 6.40).  
 
Para os hospitais especializados e distritais e em ambos os questionários, o número médio 
de respostas certas é sempre mais elevado para os hospitais distritais, além disso, este 
número aumenta do Q1 para o Q2. 
 
Nos hospitais especializados, no Q1, 13% dos inquiridos acertaram a separação por grupos 
de 12 a 15 resíduos, aumentando este valor, no Q2, para 18%. Nos hospitais distritais, no 
Q1 a percentagem de profissionais que referiu a separação correcta de 12 a 15 RH foi de 
19% tendo-se verificado no Q2 um acréscimo bastante acentuado, passando este valor 
para 39%. 
 
Uma descrição mais pormenorizada do número de respostas certas, por grupos de RH, é 
apresentada na Tabela 6.52 (Apêndice F), para os hospitais especializados e distritais. É 
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interessante salientar que a percentagem mais elevada de não respostas verifica-se para 
os resíduos do recipiente branco, tanto no Q1 como no Q2, sendo estes valores bastante 
superiores nos hospitais especializados. 
 
Também, neste caso as diferenças entre grupos de hospitais e entre questionários são 
sempre estatisticamente significativas. Apenas, numa situação as diferenças não 
apresentam significado estatístico, correspondendo ao número médio de respostas certas 
para o recipiente branco, entre o Q1 e o Q2, nos hospitais especializados.  
 
Para os três tipos de recipientes de RH, o valor médio de respostas certas aumenta do Q1 
para o Q2. Nos hospitais distritais, as médias são mais elevadas em relação à separação 
dos resíduos dos grupos I, II e III, no entanto, esta situação altera-se relativamente aos 
resíduos do grupo IV, apresentando os hospitais especializados os valores médios mais 
elevados para a separação correcta deste último grupo de resíduos. 
 
Tabela 6.40. Classes de respostas certas relacionadas com o conhecimento real, por grupos de 
hospitais (Q1 e Q2). 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 

Classes (%) Q1 Q2 Q1 Q2 c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2 

de 0 a 3 5,04 3,20 4,29 3,64   
de 4 a 7 25,60 14,94 29,39 19,73 a) χ2(8) = 32,16; ρ<0,0001 

de 8 a 11 25,40 35,06 42,45 36,21 b) χ2(8) = 58,03; ρ<0,0000 

de 12 a 15 13,31 18,29 19,18 39,27 c) χ2(8) = 121,51; ρ<0,0000 

Não resposta 30,65 28,51 4,69 1,15 d) χ2(8) = 183,24; ρ<0,0001 

          a) F(1,811) = 30,08;ρ<0,0000 

Nº médio 8,15 9,37 8,74 9,92 b) F(1,981) = 34,49;ρ<0,0000 

          c) F(1,809) = 6,76;ρ<0,01 

          d) F(1,983) = 7,65;ρ<0,01 

  a Norte a Sul a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 

Classes (%) Q1 Q2 Q1 Q2 c) a Norte Q1/Q2; d) a Sul Q1/Q2 

de 0 a 3 4,24 3,77 5,25 2,80   
de 4 a 7 29,70 10,49 35,29 14,74 a) χ2(8) = 105,20; ρ<0,0001 

de 8 a 11 27,68 33,77 40,97 37,69 b) χ2(8) = 107,81; ρ<0,0000 

de 12 a 15 7,56 23,77 15,55 41,98 c) χ2(8) = 141,22; ρ<0,0000 

Não resposta 30,81 28,20 2,94 2,80 d) χ2(8) = 148,25; ρ<0,0001 

          a) F(1,811) = 96,30;ρ<0,0000 

Nº médio 7,74 9,82 8,27 10,32 b) F(1,981) = 113,73;ρ<0,0000 

          c) F(1,835) = 6,69;ρ<0,01 

          d) F(1,957) = 6,58;ρ<0,05 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Em relação aos hospitais localizados a Norte e a Sul, os resultados da análise estatística 
são, também, apresentados na Tabela 6.40, como referido anteriormente. Para estes 
grupos de hospitais, os profissionais dos hospitais a Sul acertam, em média, na separação 
por grupos de um maior número de RH, comparativamente aos profissionais dos hospitais a 
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Norte. Além disso, nos hospitais a Sul a percentagem de profissionais que refere 
acertadamente a separação de 12 a 15 resíduos passa de 16%, no Q1, para 42% no Q2, 
enquanto que nos hospitais a Norte aumenta de 8%, no Q1, para 24% no Q2. 
 
Contudo, tal como se verificou nos hospitais especializados e distritais, o valor médio de 
resíduos referidos como separados de forma correcta aumentou do primeiro para o 
segundo questionário.  
 
Na Tabela 6.53 (Apêndice F) é apresentada a análise do número de respostas certas por 
tipo de recipiente, relativamente aos hospitais a Norte e a Sul. Neste caso, também, a maior 
percentagem de não respostas corresponde aos resíduos do grupo III e principalmente nos 
hospitais a Norte. 
 
Diferenças com significado estatístico entre grupos de hospitais e entre questionários 
verificam-se para as frequências dos três tipos de recipientes, com excepção do Q2 e para 
o recipiente vermelho, entre hospitais a Norte e a Sul. Em relação às médias, as diferenças 
entre grupos de hospitais apresentam significado estatístico, embora entre questionários 
apenas se verifiquem diferenças nos hospitais a Norte para o recipiente branco e nos 
hospitais a Sul para o recipiente vermelho. 
 
Nos hospitais a Sul, os profissionais de saúde têm um maior conhecimento em relação à 
separação dos resíduos do recipiente preto e do recipiente branco, tanto no Q1 como no 
Q2. Contudo, os profissionais dos hospitais a Norte apresentam valores médios superiores 
nas respostas certas para os resíduos do recipiente vermelho (abela 6.53, Apêndice F). 
 
Os resultados dos tratamentos estatísticos para os 15 tipos de resíduos e para os hospitais 
especializados e distritais, apresentam-se na Tabela 6.54 e na Tabela 6.55 (Apêndice F), 
respectivamente para o Q1 e para o Q2. Em relação aos hospitais localizados a Norte e a 
Sul, os tratamentos estatísticos são apresentados na Tabela 6.56 (Q1) e na Tabela 6.57 
(Q2), também, no Apêndice F. 
 
No Q1, a percentagem de “não respostas” foi bastante elevada, sendo em todos os casos 
superior a 30%. Nos hospitais especializados esta percentagem variou entre 35%, para os 
(j) materiais cortantes e perfurantes, após utilização, e 43%, para os (h) fármacos 
rejeitados, sendo um pouco inferior nos hospitais distritais, correspondendo os extremos 
aos mesmos tipos de resíduos, respectivamente 30,5% e 39%. 
 
Também para os hospitais localizados a Norte e a Sul do país, a menor percentagem de 
“não respostas” registou-se para os (j) materiais cortantes e perfurantes, após utilização, 
respectivamente 33% e 31,5%, e a maior percentagem para os (h) fármacos rejeitados, 
sendo de 41% nos hospitais a Norte e a Sul. 
 
No Q2 foi reformulada a pergunta relativa a este assunto, como referido na metodologia. 
Esta alteração diminuiu substancialmente a percentagem de “não respostas”. Houve, 
também, a necessidade de, ao fechar esta pergunta, introduzir uma nova categoria: “não 
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sabe”, uma vez que os profissionais de saúde poderiam desconhecer o recipiente onde um 
determinado tipo de resíduo deveria ser colocado. 
 
Neste questionário a percentagem de “não respostas” não ultrapassou os 8%. Nos 
hospitais especializados variou entre 3,5% e 8% e nos hospitais distritais entre 1% e 5%, 
em ambos os casos estas percentagens correspondem, respectivamente, (m) aos materiais 
de protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos 
suspeitos e (o) às peças anatómicas não identificáveis. O mesmo se verificou nos hospitais 
a Norte e a Sul, tendo as percentagens para estes resíduos variado entre 2,5% e 7% nos 
hospitais a Norte e entre 2% e 6% nos hospitais a Sul. 
 
Tal como tinha sucedido no Q1, no Q2 as percentagens de “não respostas” foram sempre 
superiores nos hospitais especializados relativamente aos hospitais distritais e o mesmo se 
verifica em relação às respostas “não sabe”. Para a maior parte dos resíduos analisados, 
também, a percentagem de “não respostas” e de respostas “não sabe” é superior nos 
hospitais a Norte comparativamente aos hospitais localizados a Sul. 
 
Deve-se salientar que a percentagem de “não respostas” no Q1 é bastante superior à soma 
das percentagens de “não respostas” e respostas “não sabe” no Q2. Contudo, em ambos 
os casos, as maiores percentagens correspondem a dois tipos de resíduos: (o) as peças 
anatómicas não identificáveis e os (h) fármacos rejeitados, sendo estes os resíduos que 
mais dúvidas na separação parecem induzir nos profissionais de saúde. 
 
No Q1, as diferenças entre hospitais especializados e distritais são estatisticamente 
significativas para 12 dos 15 tipos de resíduos seleccionados, tanto para os hospitais 
especializados e distritais como para os hospitais localizados a Norte e a Sul. Apenas não 
apresentam diferenças com significado estatísticos os dois resíduos pertencentes ao grupo 
I (g -resíduos dos serviços gerais e p - resíduos da confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos) e um dos resíduos do grupo IV (j - 
materiais cortantes e perfurantes, após utilização). Nestes casos, não parecem existir 
grandes dúvidas em relação ao grupo onde estes resíduos devem ser colocados. 
 
Tal como no Q1, no Q2 as diferenças entre hospitais especializados e distritais têm 
significado estatístico para quase todos os tipos de resíduos considerados (13 dos 15 
apresentados). No entanto, para os hospitais a Norte e a Sul, apenas 11 resíduos 
apresentam diferenças estatisticamente significativas neste segundo questionário. 
 
Os resultados apresentados na Tabela 6.54, na Tabela 6.55, na Tabela 6.56, e na Tabela 
6.57 (Apêndice F), podem ser visualizados, de uma forma mais explícita, nas figuras que se 
seguem. Deve-se, salientar que não foram consideradas as percentagens de “não 
respostas” e de respostas ”não sabe” na elaboração das figuras seguintes, pelo que este 
facto deve ser tido em atenção na interpretação dos resultados. Além disso e para 
simplificar, optou-se por dividir o tratamento dos resultados de acordo com os grupos de 
resíduos definidos pela legislação.  
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Resíduos dos grupos I e II 
 
Os resíduos dos grupos I e II, pela legislação em vigor, devem ser colocados em 
recipientes de cor preta. Na Figura 6.14 é apresentada a separação assinalada pelos 
profissionais de saúde em relação aos resíduos correspondentes a este recipiente, nos 
hospitais especializados e nos distritais.  
 

         

Questionário 1

Especializ.
Distrital

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos
servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois
de utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados,
depois de utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros
produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados
por sangue ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem
vestígios de sangue, depois de utilizados

(%)
Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 

         

Questionário 2
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p. Resíduos da confecção e restos de alimentos
servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois
de utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados,
depois de utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros
produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados
por sangue ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem
vestígios de sangue, depois de utilizados

(%)
Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 
Figura 6.14. Conhecimento real - grupos I e II, por questionário e nos hospitais especializados e 
distritais (Q1 e Q2). 
 
De um modo geral, os profissionais de saúde optam pela colocação destes resíduos no 
recipiente designado pela legislação em vigor (preto), embora também sejam elevadas as 
percentagens para o recipiente branco (grupo III). Tanto no Q1 como no Q2, as maiores 
dúvidas na separação dos resíduos do recipiente preto surgem em relação aos resíduos do 
grupo II, uma vez que estes englobam resíduos mais específicos da prestação de cuidados 
de saúde.  
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Nos hospitais especializados é assinalada com mais frequência a colocação de resíduos no 
saco branco, resíduos que devem ser depositados no recipiente preto, de acordo com a 
legislação em vigor, comparativamente aos hospitais distritais. Este facto verifica-se tanto 
no Q1 como no Q2, existindo apenas uma excepção relativa a um tipo de resíduo do grupo 
I (p - os resíduos da confecção e restos de alimentos servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos), embora, para este resíduo a diferença entre grupos de hospitais não seja 
estatisticamente significativa. 
 
Pela observação da Figura 6.14 as maiores dúvidas relativamente aos 7 tipos de resíduos 
do recipiente preto surgem para as (i) fraldas e resguardos descartáveis não contaminados 
por sangue ou por outros produtos suspeitos, resíduo do grupo II. Neste caso, nos hospitais 
especializados a percentagem de profissionais que assinalam este resíduo para o 
recipiente branco (errado, de acordo com a legislação) é superior à percentagem que refere 
o recipiente preto (certo, segundo a legislação), tanto no Q1 como no Q2. 
 
Contudo, uma visualização mais perceptível das dúvidas apresentadas na separação dos 
resíduos do recipiente preto pode ser efectuada através da Figura 6.15, onde é realizada a 
comparação entre questionários, tanto para os hospitais especializados como para os 
distritais. Resultados mais pormenorizados são apresentados na Tabela 6.58 (Apêndice F). 
 
De uma forma geral, os profissionais de saúde dos hospitais especializados demonstram 
um menor conhecimento na separação dos resíduos do grupo II relativamente aos 
profissionais dos hospitais distritais, uma vez que as percentagens de resíduos colocados 
no recipiente branco são superiores nos hospitais especializados (Figura 6.15). 
 
Nestes últimos hospitais, as percentagens relativas à colocação de resíduos do grupo II no 
recipiente branco é bastante semelhante à percentagem inerente à deposição destes 
resíduos no recipiente preto, facto que se verifica para 4 tipos de resíduos: (b) frascos de 
soro, (d) materiais de protecção individual não contaminados, (i) fraldas e resguardos 
descartáveis e (l) materiais ortopédicos.  
 
No Q1, as percentagens de colocação destes quatro resíduos no recipiente branco são 
mesmo superiores às percentagens no recipiente preto, para três destes resíduos e no Q2 
para dois resíduos. Contudo, as diferenças entre questionários apenas são estatisticamente 
significativas para três dos resíduos referidos: os frascos de soro, os materiais de protecção 
individual não contaminados  e os materiais ortopédicos.  
 
Nos hospitais especializados e para os resíduos do grupo II, apenas se verifica um 
conhecimento mais correcto da separação que deve ser efectuada a estes resíduos  para 
as (f) embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou 
comum, não contaminadas, embora a sua colocação no recipiente preto decresça 
ligeiramente do Q1 para o Q2, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 
 
De referir que, nos hospitais especializados estes resíduos do recipiente preto são mais 
vezes colocados no recipiente vermelho (grupo IV) comparativamente aos hospitais 
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distritais, sendo mesmo observado um acréscimo na escolha do recipiente vermelho do 
primeiro para o segundo questionário (Figura 6.15).  
 

          

Hospitais Especializados

Q1
Q2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos servidos
a doentes não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois de
utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados,
depois de utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros
produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados
por sangue ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem
vestígios de sangue, depois de utilizados

(%)

Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 

         

Hospitais Distritais

Q1
Q2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos servidos
a doentes não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois de
utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados,
depois de utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros
produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados
por sangue ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem vestígios
de sangue, depois de utilizados

(%)
Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 
Figura 6.15. Conhecimento real - grupos I e II, por hospitais especializados e distritais, em relação ao 
Q1 e ao Q2. 
 
Nos hospitais distritais, o conhecimento dos profissionais de saúde em relação à separação 
dos resíduos dos grupos I e II é bastante mais correcto, sendo sempre superiores as 
percentagens do recipiente preto (recipiente correcto). Apenas, para um tipo de resíduo do 
grupo II, as (i) fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos, as percentagens referentes à sua colocação no recipiente 
branco se aproximam das do recipiente preto, embora esta incorrecção tenha decrescido 
no Q2, sendo as diferenças entre questionários estatisticamente significativas. 
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Também diferenças com significado estatístico entre questionários verificam-se para um 
dos resíduos do grupo I, (g) resíduos dos serviços gerais, crescendo ligeiramente a opção 
pelo recipiente preto do Q1 para o Q2. De igual forma, dois resíduos do grupo II, os (d) 
materiais de protecção individual não contaminados e as (f) embalagens vazias de 
medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminadas, 
também apresentam diferenças significativas, embora, neste caso, se verifique um 
decréscimo do Q1 para o Q2, na percentagem referente ao recipiente preto. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, o conhecimento real inerente à 
separação dos resíduos dos grupos I e II apresenta-se na Figura 6.16.  
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Figura 6.16. Conhecimento real - grupos I e II, por questionário e nos hospitais a Norte e a Sul (Q1 e 
Q2). 
 
Tanto no Q1 como no Q2, os profissionais de saúde não parecem ter dúvidas quanto à 
separação dos resíduos do grupo I. A maioria dos profissionais assinala o recipiente 
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correcto (o recipiente preto). Diferenças estatisticamente significativas apenas são 
encontradas no Q2, para os (p) resíduos da confecção e restos de alimentos. 
 
Para os restantes resíduos do recipiente preto, as dúvidas inerentes à sua separação são 
mais acentuadas, especialmente em relação ao recipiente branco e sobretudo nos hospitais 
a Norte. Todos os resíduos deste grupo (grupo II) apresentam diferenças com significado 
estatístico entre hospitais localizados a Norte e a Sul, tanto para o Q1 como para o Q2, 
como se pode observar na Tabela 6.56 e na Tabela 6.57 (Apêndice F). 
 
Apenas as (f) embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico 
e/ou comum, não contaminadas, parecem induzir nos profissionais mais certezas quanto à 
sua separação, colocando estes resíduos preferencialmente no recipiente preto. 
 
A Figura 6.17 permite visualizar a comparação entre questionários para os hospitais a Norte 
e a Sul, em relação às opções dos profissionais de saúde para os resíduos dos grupos I e 
II. Na Tabela 6.59 (Apêndice F) é apresentada a respectiva análise estatística. 
 
Pela observação da Figura 6.17, é possível afirmar que os profissionais dos hospitais a 
Norte têm mais dúvidas em relação à separação destes resíduos, sobretudo para os 
resíduos do grupo II, comparativamente aos dos hospitais a Sul. 
 
Para os resíduos do grupo I, embora nos hospitais a Norte as percentagens de resíduos 
colocados nos recipientes brancos sejam ligeiramente superiores, é nítida a preferência 
pelos recipientes de cor preta, o que está correcto segundo a legislação. Para estes 
resíduos, apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas entre questionários, 
nos hospitais a Norte e para os (g) resíduos dos serviços gerais. 
 
Nos hospitais a Norte, os profissionais de saúde assinalam em maior percentagem o 
recipiente branco que o recipiente preto para quatro dos cinco resíduos do grupo II. Esta 
preferência verifica-se em ambos os questionários para: (b) os frascos de soro sem 
qualquer contaminação, depois de utilizados, (d) os materiais de protecção individual não 
contaminados, depois de utilizados, e as (i) fraldas e resguardos descartáveis, não 
contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos.  
 
No caso dos (l) materiais ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de sangue, 
depois de utilizados, apenas no Q1 a percentagem referente à colocação no recipiente 
branco é superior à do recipiente preto, verificando-se no Q2 uma ligeira inversão, ou seja, 
a colocação no recipiente preto foi ligeiramente superior à do recipiente branco. 
 
As (f) embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou 
comum, não contaminadas, são os únicos resíduos do grupo II, em que a maioria dos 
profissionais de saúde dos hospitais a Norte acerta na sua separação, colocando estes 
resíduos preferencialmente no recipiente preto. 
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Figura 6.17. Conhecimento real - grupos I e II, por hospitais a Norte e a Sul, em relação ao Q1 e ao 
Q2. 
 
Para os hospitais a Norte, diferenças estatisticamente significativas entre questionários 
verificam-se para: os (d) materiais de protecção individual não contaminados, para as (f) 
embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum e 
para as (i) fraldas e resguardos descartáveis. 
 
Nos hospitais a Sul, as maiores dúvidas surgem para as (i) fraldas e resguardos 
descartáveis, não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos, embora os 
profissionais optem, preferencialmente, pela sua deposição no recipiente preto (Figura 
6.17). Para estes hospitais, apenas se verificam diferenças com significado estatístico entre 
questionário, para os (d) materiais de protecção individual não contaminados e para as (f) 
embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum. 
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Resíduos do grupo III 
 
Pela legislação em vigor (Despacho nº 242/96), os resíduos do grupo III devem ser 
colocados num recipiente de cor branca. Os resultados estatísticos do tratamento efectuado 
podem ser observados na Tabela 6.54, na Tabela 6.55, na Tabela 6,56 e na Tabela 6.57 
(Apêndice F). Relativamente aos hospitais especializados e distritais a sepração destes 
resíduos por questionário é apresentada na Figura 6.18. 
 
Neste caso, tratam-se de resíduos definidos pela legislação como perigosos, optando os 
profissionais de saúde por os colocar no recipiente branco (correcto, de acordo com a 
legislação), mas também no recipiente vermelho (incorrecto, segundo a legislação). Este 
último recipiente tem um maior grau de perigosidade associado, uma vez que os seus 
resíduos são de incineração obrigatória. 
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Figura 6.18. Conhecimento real - grupo III, por questionário, nos hospitais especializados e distritais 
(Q1 e Q2). 
 
Em três dos quatro tipos de resíduos do grupo III, incluídos neste estudo, os profissionais 
de saúde optaram por assinalar preferencialmente a sua separação para o recipiente 
branco, verificando-se este facto no Q1 e no Q2 e tanto nos hospitais especializados como 
nos distritais. No entanto, para as (o) peças anatómicas não identificáveis, foi referido a sua 
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colocação sobretudo no recipiente vermelho, embora apresentando o recipiente branco 
percentagens bastante próximas. 
 
Em ambos os questionários os profissionais de saúde dos hospitais especializados 
assinalam em menor percentagem a colocação destes resíduos no recipiente branco 
(recipiente correcto) comparativamente aos profissionais dos hospitais distritais, sendo as 
diferenças entre grupos de hospitais sempre estatisticamente significativas. 
 
A Tabela 6.58 (Apêndice F) e a Figura 6.19 apresentam as opções de separação dos 
profissionais de saúde para os resíduos do grupo III, por grupo de hospitais (especializados 
e distritais) e entre questionários. De um modo geral, os profissionais dos hospitais 
especializados demonstram mais dúvidas na separação destes resíduos que os 
profissionais dos hospitais distritais, colocando num maior número de casos estes resíduos 
no recipiente vermelho. 
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Figura 6.19. Conhecimento real - grupo III, por hospitais especializados e distritais, em relação ao Q1 
e ao Q2. 
 
Nos hospitais especializados, as diferenças entre questionários são estatisticamente 
significativas para os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados, para os (e) resíduos que resultam da administração de sangue e 
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derivados  e para os (m) materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não 
tenham tido contacto com produtos contaminados. Para os primeiros dois tipos de resíduos 
houve um ligeiro decréscimo na sua colocação no recipiente branco, do Q1 para o Q2.  
 
Em relação aos materiais de protecção individual, no Q1 os profissionais de saúde dos 
hospitais especializados assinalaram em maior percentagem a separação destes resíduos 
para o recipiente vermelho. Contudo, no Q2 esta situação inverte-se, tendo a percentagem 
referente à colocação no recipiente branco sido superior à relativa ao recipiente vermelho 
(em mais de 20%). 
 
Nos hospitais distritais, apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas, 
entre questionários, para os (m) materiais de protecção individual, depois de utilizados, que 
não tenham tido contacto com produtos contaminados e para as (o) peças anatómicas não 
identificáveis. Em ambos os casos verificou-se um pequeno acréscimo nas respostas 
correctas, do Q1 para o Q2. 
 
Em relação aos hospitais localizados a Norte e a Sul, os resultados do conhecimento real 
sobre a separação dos RH do grupo III podem ser observados na Figura 6.20, bem como 
na Tabela 6.56 e na Tabela 6.57 (Apêndice F). Para estes grupos de hospitais, as maiores 
dúvidas na separação destes resíduos surgem, também, entre o recipiente branco e o 
recipiente vermelho, sendo muito baixa a percentagem de profissionais que assinala a sua 
colocação no recipiente preto. 
 
Nos dois questionários, os profissionais seleccionam preferencialmente o recipiente branco, 
tanto para os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois de 
utilizados, como para os (e) resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados, excepto materiais cortantes e perfurantes. Estes dois resíduos apresentam 
diferenças estatisticamente significativas entre hospitais a Norte e a Sul, para o Q1 e para o 
Q2, sendo maior a percentagem de respostas certas nos hospitais a Sul. 
 
Os materiais de (m) protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido 
contacto com produtos contaminados, são também colocados preferencialmente no 
recipiente branco. No entanto, no Q1 e para os hospitais a Norte, a percentagem referente 
ao recipiente vermelho ultrapassa um pouco a do recipiente branco. Para estes resíduos as 
diferenças entre grupos de hospitais têm, também, significado estatístico, correspondendo 
aos hospitais a Sul a maior percentagem de colocação no recipiente correcto (o branco). 
 
O tipo de resíduo do grupo III que causa maiores dúvidas na sua separação corresponde às 
(o) peças anatómicas não identificáveis. Neste caso, os profissionais optam 
preferencialmente pela sua deposição no recipiente vermelho, excepto no Q2 e para os 
hospitais a Sul, em que a percentagem do recipiente branco ultrapassa, um pouco, a do 
vermelho. Também, para este resíduo, nos hospitais a Sul os profisisonais acertam mais na 
sua separação, sendo as diferenças entre hospitais estatisticamente significativas. 
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Figura 6.20. Conhecimento real - grupo III, por questionário, nos hospitais a Norte e a Sul (Q1 e Q2). 
 
Na Figura 6.21 é feita a comparação entre questionários relativamente às respostas dos 
profissionais de saúde para os resíduos do recipiente branco, nos hospitais localizados a 
Norte e a Sul do país. Resultados mais pormenorizados são apresentados na Tabela 6.59 
(Apêndice F). 
 
Tal como sucedia para os resíduos do grupo II, a maior confusão na separação dos 
resíduos do grupo III verifica-se nos hospitais a Norte, sendo estes resíduos muitas vezes 
colocados no recipiente vermelho e não no recipiente correcto, o branco. Estas dúvidas são 
bastante menos acentuadas nos hospitais a Sul. 
 
Nos hospitais a Norte, os profissionais de saúde separam preferencialmente para o 
recipiente branco os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados, e os (e) resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados, tanto no Q1 como no Q2, embora as dúvidas sejam maiores relativamente ao 
segundo tipo de resíduo. Em ambos os casos, as diferenças entre questionários são 
estatisticamente significativas. 
 
Também nos hospitais localizados a Norte, os (m) materiais de protecção individual, depois 
de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos contaminados, são, no Q1, 
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separados numa maior percentagem para o recipiente vermelho, embora, no Q2, a 
percentagem colocada no recipiente branco tenha ultrapassado a do recipiente vermelho. 
As diferenças entre questionários são estatisticamente significativas. 
 
Nos hospitais a Sul, os profissionais colocaram estes três tipos de resíduos 
preferencialmente no recipiente branco, verificando-se, igualmente, diferenças com 
significado estatístico entre questionários, tanto para os (c) sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, como para os (e) resíduos que resultam da administração 
de sangue e derivados, cuja deposição no recipiente branco aumentou do Q1 para o Q2. 
 
Como referido anteriormente, as (o) peças anatómicas não identificáveis são os resíduos 
que induzem as maiores dúvidas nos profissionais de saúde. Nos hospitais a Norte, é nítida 
na sua separação a preferência pelo recipiente vermelho. Nos hospitais a Sul, as 
percentagens correspondentes à colocação no recipiente branco ou no vermelho são muito 
equivalentes. Em ambos os casos, observa-se, no Q2, um ligeiro decréscimo na opção pelo 
recipiente vermelho. Verifica-se, também, que as diferenças entre questionários são 
estatisticamente significativas. 
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Figura 6.21. Conhecimento real - grupo III, por hospitais a Norte e Sul, em relação ao Q1 e ao Q2. 
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Resíduos do Grupo IV 
 
Os resíduos do grupo IV devem ser colocados num recipiente de cor vermelha ou num 
contentor para cortantes e perfurantes, de acordo com a legislação em vigor (Despacho nº 
242/96). Na Figura 6.22 são apresentados os resíduos englobados neste grupo. Os 
resultados do tratamento estatístico efectuado apresentam-se na Tabela 6.54 e na Tabela 
6.55 (Apêndice F). 
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Figura 6.22. Conhecimento real - grupo IV, por questionário, nos hospitais especializados e distritais 
(Q1 e Q2). 
 
Tanto no Q1 como no Q2, a separação dos (j) materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização, não apresenta dúvidas aos profissionais de saúde, não sendo estatisticamente 
significativa a diferença entre hospitais especializados e distritais.  
 
Também, os (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração 
não parece induzir grandes dúvidas na sua separação, uma vez que a maior parte dos 
inquiridos refere a sua colocação no recipiente vermelho. Neste caso, a diferença entre 
grupos de hospitais é estatisticamente significativa, em ambos os questionários, 
correspondendo aos hospitais especializados a percentagem mais elevada de respostas 
correctas. 
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Uma maior confusão entre a separação referida pelos profissionais de saúde e o definido 
no Despacho nº 242/96 surge para os (a) produtos com toxicidade química, depois de 
utilizados e, sobretudo, para os (h) fármacos rejeitados. Este facto é mais acentuado no Q1. 
Contudo, em ambos os questionários as diferenças entre hospitais especializados e 
distritais são estatisticamente significativas. 
 
A Figura 6.23 permite visualizar, de uma forma mais explícita, as diferenças para os 
resíduos do grupo IV, entre o Q1 e o Q2, relativamente aos hospitais especializados e 
distritais. Ao contrário do que se verificava para os restantes grupos de resíduos, neste 
caso correspondem aos hospitais distritais as maiores dúvidas na separação.  
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Figura 6.23. Conhecimento real - grupo IV, por hospitais especializados e distritais, em 
relação ao Q1 e ao Q2. 
 
Como foi referido, no recipiente vermelho os resíduos em que não parece existir quaisquer 
dúvidas quanto à sua colocação são os (j) materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização. A separação destes resíduos é referida acertadamente por mais de 90% dos 
inquiridos, existindo apenas diferenças estatisticamente significativas, entre o Q1 e Q2, 
para os hospitais especializados. 
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Os (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração, bem 
como, nos hospitais especializados, os (a) produtos com toxicidade química, depois de 
utilizados, são separados pelos profissionais de saúde sobretudo para o recipiente 
vermelho, o que está correcto, de acordo com a legislação em vigor. Para estes resíduos, 
diferenças com significado estatístico entre questionários verificam-se para os produtos 
com toxicidade química, nos hospitais especializados. 
 
No entanto, nos hospitais distritais estes últimos resíduos, também, apresentam diferenças 
estatisticamente significativas entre questionários. Embora, neste caso a percentagem 
referida como separada para o recipiente branco é, no Q1, superior à percentagem 
correspondente ao recipiente vermelho, realidade invertida no Q2, como se pode observar 
na Tabela 6.58 (Apêndice F). 
 
Os resíduos que causam maiores dificuldades na sua separação são os (h) fármacos 
rejeitados, tendo em todos os casos a maior percentagem de respostas referido a sua 
colocação no recipiente branco. Nos hospitais especializados o recipiente vermelho surgiu 
em segundo lugar, no entanto, para os hospitais distritais, em segunda posição encontram-
se as percentagens referentes ao recipiente preto (Figura 6.23). Para estes resíduos, 
diferenças com significado estatístico entre questionários apenas existem em relação aos 
hospitais distritais. 
 
Relativamente aos hospitais localizados a Norte e a Sul, na Figura 6.24 são apresentados, 
para os resíduos do grupo IV, os resultados do conhecimento de separação dos inquiridos. 
Os (a) produtos com toxicidade química, depois de utilizados, apenas apresentam 
diferenças com significado estatístico, entre hospitais a Norte e a Sul, no Q1, tendo os 
hospitais a Norte uma maior percentagem de respostas correctas. 
 
Tanto no Q1 como no Q2, as maiores dúvidas surgem em relação aos (h) fármacos 
rejeitados. Grande parte dos profissionais de saúde refere a separação destes resíduos 
para o recipiente branco e em segundo lugar para o recipiente preto, o recipiente vermelho, 
correcto de acordo com a legislação, aparece em terceiro lugar. Os hospitais a Norte 
apresentam respostas ligeiramente mais correctas, sendo as diferenças entre grupos de 
hospitais estatisticamente significativas. 
 
Os (j) materiais cortantes e perfurantes, depois de utilizados, são, pelo contrário, os 
resíduos que na sua separação menores dúvidas suscitam aos profissionais de saúde, não 
sendo as diferenças entre hospitais localizados a Norte e a Sul estatisticamente 
significativas. 
 
Em relação aos (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e 
administração, apesar de preferencialmente terem sido colocados no recipiente vermelho, 
existem ainda algumas dúvidas relativas ao recipiente branco, em ambos os questionários. 
Diferenças com significado estatístico entre grupos de hospitais, apenas foram encontradas 
para o Q1. 
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Figura 6.24. Conhecimento real - grupo IV, por questionário, nos hospitais a Norte e Sul Q1 e Q2). 
 
Na Figura 6.25 são apresentadas para os resíduos do grupo IV e de uma forma mais 
explícita, as diferenças entre questionários, tanto para os hospitais localizados a Norte 
como a Sul do país. 
 
Tal como se verificou para os hospitais especializados e distritais, em que para os resíduos 
dos grupos I, II e III as maiores percentagens de respostas certas correspondiam aos 
hospitais distritais, passando nos resíduos do grupo IV a separação mais correcta a se 
verificar nos hospitais especializados, também para os hospitais a Norte e a Sul se constata 
uma situação semelhante. São os hospitais a Norte que apresentam uma maior 
percentagem de respostas certas para os resíduos do grupo IV, tanto no Q1 como no Q2. 
 
Nos hospitais a Sul e, em especial no Q1, verificam-se bastante dúvidas na separação dos 
produtos com (a) toxicidade química, depois de utilizados. As diferenças entre questionários 
são estatisticamente significativas para ambos os grupos de hospitais, correspondendo ao 
Q2 as percentagens mais elevadas de separação para o recipiente vermelho. 
 
Tal como foi referido anteriormente, a maior confusão na separação dos resíduos surge 
para os (h) fármacos rejeitados, no entanto, para estes resíduos as diferenças entre 
questionários não são estatisticamente significativas. Também, sem significado estatístico, 
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apresentam-se as diferenças entre questionários para os (j) materiais cortantes e 
perfurantes, depois de utilizados, embora, neste caso, os profissionais de saúde 
demonstram que sabem onde devem ser colocados estes resíduos. 
 
Nos (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração, as 
diferenças entre questionários são estatisticamente significativas, sendo preferencialmente 
separados para o recipiente correcto, o vermelho. 
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Figura 6.25. Conhecimento real - grupo IV, por hospitais a Norte e a Sul, em relação ao Q1 e ao Q2. 
 
 
Conhecimento percebido sobre os erros de separação de RH, no serviço (Q2-p.8). No 
Q2 foi colocada uma pergunta aberta, onde se solicitava aos inquiridos que referissem se 
consideravam que existiam erros na separação dos RH, no seu serviço. Como descrito na 
metodologia, sempre que os inquiridos assinalaram erros na separação, as respostas foram 
codificados em cinco categorias. Na Tabela 6.41 apresentam-se os resultados obtidos. 
 
É de salientar que a percentagem de profissionais de saúde que responderam a esta 
questão foi muito baixa, para todos os grupos de hospitais, rondando os 30%, o que poderá 
estar relacionado com a natureza da pergunta e com o facto desta se localizar 
sensivelmente a meio do questionário (após os inquiridos responderem a uma série de 
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perguntas fechadas). Apesar da pouca representatividade dos dados, considera-se 
interessante analisar os resultados obtidos.  
 
Tabela 6.41. Conhecimento percebido sobre os erros de separação, por grupos de hospitais (Q2). 
 

 Hospitais 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul 
Conhecimento percebido sobre erros de separação de RH no serviço (%) 

Responderam à questão 29,39 33,53 28,83 33,02 

Referência explicita:         

Não existem erros de separação de RH 7,64 7,43 9,86 5,65 

Existem erros de separação de RH 92,36 92,57 90,14 94,35 

Quando referiram erros de separação de RH:        

1. Erros específicos, com uma certa discriminação 30,56 36,00 27,47 38,42 

2. Erros gerais 14,58 17,71 18,31 14,69 

3. Falta de separação de resíduos para reciclagem 32,64 22,86 34,51 21,47 

4. Problemas nas condições de apoio à separação,        

    nos circuitos de recolha e no armazenamento        

    dentro dos serviços 19,45 18,29 20,42 17,51 

5. Motivos diversos 9,72 14,29 7,04 16,38 

 
Tanto para os hospitais especializados e distritais, como para os hospitais a Norte e a Sul, 
a grande maioria dos profissionais que responderam à questão referiram explicitamente 
que existiam erros de separação de RH no seu serviço, tendo apenas cerca de 8%, nos 
hospitais especializados e distritais, assinalado a não existência de erros. Nos hospitais a 
Norte esta percentagem foi mais elevada, atingindo os 10%, sendo nos hospitais a Sul mais 
baixa, 6%. 
 
Os erros mais referidos foram “erros específicos, com alguma discriminação”, ou seja, os 
profissionais de saúde descrevem alguns erros realizados pelos próprios, mas também 
pelos doentes e visitantes, dando alguns exemplos. Por vezes, os erros indicados não 
estão de acordo com a legislação em vigor (e.g. colocação de fraldas no saco preto, o que 
pode estar correcto caso não estejam contaminadas por sangue ou por outros produtos 
suspeitos). Os profissionais dos hospitais distritais e dos hospitais a Sul foram os que mais 
assinalaram estes erros. 
 
Um comportamento também bastante assinalado foi a “falta de separação dos resíduos 
para reciclagem”, relativa tanto ao facto de não ser efectuada qualquer separação para 
reciclagem no serviço como em relação a determinados resíduos não serem, ainda, 
separados para reciclar (e.g. cartão, papel, vidro, plástico, pilhas, resíduos líquidos). Esta 
razão foi referida por cerca de 33% dos profissionais dos hospitais especializados e por 
34,5% dos hospitais a Norte. 
 
Com percentagens um pouco menores, entre os 18% e os 20%, aparecem, os “problemas 
nas condições de apoio à separação dos resíduos, nos circuitos de recolha e no 
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armazenamento dentro dos serviços”. Neste caso, alguns exemplos estão relacionados 
com a falta de sacos de uma ou mais cores, com a troca de cores dos sacos aquando da 
sua colocação, com a deficiente localização dos recipientes e com o facto destes 
permanecerem muito cheios, entre outros problemas. 
 
Foram igualmente referidos, alguns erros gerais e outros motivos diversos, especialmente 
nos hospitais distritais e nos hospitais a Sul (Tabela 6.41). Os erros gerais englobam a 
descrição dos erros por grupos de resíduos, embora sem discriminação ou sem exemplos 
concretos. Os motivos diversos incluem a falta de formação/informação, mas também a 
falta de tempo, de pessoal, de interesse, de motivação e mesmo de sensibilização dos 
profissionais de saúde para a problemática dos RH. 
 
Percepção de risco 
 
Percepção de risco por tipo de RH (Q1-p.6 e Q2-p.7). Nos dois questionários foi colocada 
uma questão onde era solicitada a opinião dos inquiridos sobre o risco para a saúde de 
cada um dos 15 tipos de resíduos referidos anteriormente. Os extremos desta pergunta 
variam entre (1) “não têm qualquer risco para a saúde” e (5) “têm um risco muito elevado”.  
 
Na Tabela 6.60 e na Tabela 6.61 (Apêndice F) apresentam-se os resultados da análise 
estatística, respectivamente para os hospitais especializados e distritais e para os hospitais 
localizados a Norte e a Sul. Na Figura 6.26 e na Figura 6.27 pode-se observar o 
anteriormente referido 
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Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de 
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; F. 
Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I. Fraldas 
e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais ortopédicos, 
não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados. Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados (excepto cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não 
tenham tido contacto com produtos contaminados; O. Peças anatómicas não identificáveis. Grupo IV –  A. Produtos 
com toxicidade química, depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização; N. Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração.

Figura 6.26. Percepção de risco por tipo de RH, para os hospitais especializados e distritais e por 
questionário (escala de 1 a 5) (Q1 e Q2). 
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Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de 
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; F. 
Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I. Fraldas 
e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais ortopédicos, 
não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados. Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados (excepto cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não 
tenham tido contacto com produtos contaminados; O. Peças anatómicas não identificáveis. Grupo IV –  A. Produtos 
com toxicidade química, depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização; N. Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração.

Figura 6.27. Percepção de risco por tipo de RH, para os hospitais a Norte e a Sul e por questionário 
(escala de 1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
De um modo geral, a percepção de risco dos profissionais de saúde coincide com o risco 
associado pela legislação em vigor (Despacho nº 242/96), ou seja, os resíduos dos grupos I 
e II apresentam uma percepção de risco menor que os resíduos dos grupos III e IV. 
 
No entanto, deve-se salientar que se verificam duas grandes excepções que correspondem 
a dois tipos de resíduos do grupo IV: (h) os fármacos rejeitados e os (a) produtos com 
toxicidade química, depois de utilizados. Os primeiros apresentam uma percepção de risco 
para a saúde mais próxima dos resíduos do recipiente preto, enquanto que os produtos 
com toxicidade química, depois de utilizados, têm uma percepção de risco associada muito 
equivalente aos resíduos do recipiente branco.  
 
Estes resultados parecem indicar algumas fragilidades da legislação em vigor, podendo o 
risco percebido pelos profissionais de saúde aumentar as dúvidas na separação desses 
resíduos por grupos. Para uma melhor percepção do risco inerente a cada um dos 15 tipos 
de resíduos estudados, os resultados são analisados por grupo de RH.  
 
Resíduos dos grupos I e II 
 
Relativamente aos hospitais especializados e distritais, a percepção de risco dos 
profissionais de saúde relativamente aos resíduos dos grupos I e II, tanto em relação ao Q1 
como ao Q2, pode ser observada na Figura 6.28. 
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Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de 
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; F. 
Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I. 
Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais 
ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.28. Percepção de risco - grupos I e II, nos hospitais especializados e distritais, por 
questionário (escala de 1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
Os resíduos do grupo I, (g) resíduos dos serviços gerais e (p) resíduos da confecção e 
restos de alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos, embora sejam 
classificados pela legislação como resíduos equiparados a urbanos, apresentam, em 
média, uma perigosidade semelhante aos resíduos do grupo II. Os profissionais de saúde 
consideram que os resíduos dos serviços gerais têm menor perigosidade que os resíduos 
da confecção e restos de alimentos. 
 
Para estes dois tipos de resíduos, as diferenças entre hospitais especializados e distritais 
apenas são estatisticamente significativas para o Q2, sendo a percepção de risco mais 
baixa para os profissionais dos hospitais distritais.  
 
Dos resíduos englobados no recipiente preto, a menor percepção de risco corresponde aos 
(b) frascos de soro sem qualquer contaminação, depois de utilizados (grupo II). No entanto, 
também, as (f) embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico 
e/ou comum, não contaminadas, apresentam uma baixa percepção de risco, embora um 
pouco mais elevada que a referida para os frascos de soro. Neste dois casos, as diferenças 
entre hospitais especializados e distritais são estatisticamente significativas para os dois 
questionários, sendo menor o risco percebido nos hospitais distritais. 
 
Os (d) materiais de protecção individual não contaminados e os (l) materiais ortopédicos, 
não contaminados e sem vestígios de sangue, ambos depois de utilizados, têm associado, 
em média, uma percepção de risco próxima do valor 2 da escala, ou seja, os profissionais 
de saúde consideram que estes resíduos apresentam algum risco para as saúde. Tal como 
sucedia com os resíduos anteriores, também neste caso, a percepção de risco é menor nos 
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hospitais distritais, sendo as diferenças estatisticamente significativas (materiais de 
protecção individual, apenas para o Q2). 
 
Com um risco percebido um pouco mais elevado, como se pode observar na Figura 6.28, 
aparecem as (i) fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos. Para este tipo de resíduos, as diferenças entre grupos de 
hospitais têm, também, significado estatístico, para os dois questionários, decrescendo, de 
igual forma, a percepção de risco nos hospitais distritais. 
 
Para os resíduos do recipiente preto a percepção de risco não sofre grandes alterações, do 
Q1 para o Q2. Na generalidade, observa-se um ligeiro aumento do risco percebido nos 
hospitais especializados e um pequeno decréscimo nos hospitais distritais, contudo 
diferenças com significado estatístico apenas se verificam para os (g) resíduos 
provenientes dos serviços gerais relativamente aos hospitais distritais. 
 
Em relação aos hospitais localizados a Norte e a Sul, a percepção de risco dos 
profissionais de saúde inerente aos resíduos dos grupos I e II pode ser visualizada na 
Figura 6.29 e na Tabela 6.61 (Apêndice F). Tal como se verificou para os hospitais 
especializados e distritais, a percepção de risco associada aos resíduos não perigosos  é 
relativamente baixa, não ultrapassando, em média, o valor médio da escala (o 3). 
 

Figura 6.29. Percepção de risco - grupos I e II, nos hospitais a Norte e a Sul, por questionário (escala 
de 1 a 5) (Q1 e Q2). 

Questionário 1 - Grupos I e II
Wilks lambda=,92927, F(7, 1083)=11,776, p=,00000
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Questionário 2 - Grupos I e II
Wilks lambda=,96698, F(7, 944)=4,6054, p=,00
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Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; 
F. Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I.
Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais 
ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados.

 
Também, pela observação da Figura 6.29 (e Tabela 6.61, Apêndice F), é possível referir 
que os profissionais de saúde dos hospitais a Norte apresentam uma percepção de risco 
mais elevada que os profissionais a Sul, sendo as diferenças entre hospitais a Norte e a Sul 
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estatisticamente significativas para todos os resíduos dos grupos I e II, existindo apenas 
uma excepção no Q2, relacionada com os (g) resíduos dos serviços gerais. 
 
Estes resíduos pertencem ao grupo I, bem como os (p) resíduos da confecção e restos de 
alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Embora, estes resíduos tenham 
associado um reduzido grau de risco na legislação em vigor, sendo designados como 
resíduos equiparados a urbanos, os profissionais de saúde consideram que têm algum 
risco para a saúde, em especial, nos hospitais a Norte, os resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos. 
 
A maior perigosidade dos resíduos do recipiente preto aparece associada às (i) fraldas e 
resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos. O 
grau de perigosidade que os profissionais referem em relação a estes resíduos é bastante 
próximo do grau assinalado para os (p) resíduos provenientes da confecção e restos de 
alimentos, pertencentes ao grupo I. Para estes resíduos, o risco percebido decresce nos 
hospitais a Sul. 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, diferenças com significado estatístico entre 
questionários apenas se verificam para o (e) material ortopédico e relativamente aos 
hospitais a Norte, decrescendo o risco percebido do Q1 para o Q2. 
 
Resíduos do grupo III 
 
Os resíduos do grupo III são considerados resíduos perigosos, pela legislação em vigor. Os 
profissionais de saúde associam a estes resíduos um risco elevado, como se pode 
visualizar na Figura 6.30, para os hospitais especializados e distritais.  
 
Os (e) resíduos que resultam da administração de sangue e derivados, excepto materiais 
cortantes e perfurantes, e os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos 
sistemas, depois de utilizados, são, deste grupo, os resíduos que induzem uma menor 
percepção de risco nos profissionais de saúde. Diferenças estatisticamente significativas, 
entre grupos de hospitais, apenas são registadas para os sacos colectores de fluidos 
orgânicos, sendo mais elevado o risco percebido nos hospitais especializados. Para este 
tipo de resíduo, também foram encontradas diferenças com significado estatístico entre 
questionários, decrescendo a percepção de risco do Q1 para o Q2. 
 
Os (m) materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido 
contacto com produtos contaminados  têm associado um risco um pouco mais elevado que 
os resíduos anteriormente mencionados, observando-se que a percepção de risco referida 
pelos profissionais dos hospitais especializados é superior à assinalada nos hospitais 
distritais, sendo as diferenças estatisticamente significativas. Além disso, do Q1 para o Q2, 
o risco percebido para estes resíduos decresce, tendo significado estatístico as diferenças, 
tanto nos hospitais especializados, como nos distritais. 
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Os resíduos do grupo III que apresentam uma percepção de risco mais elevada são as (o) 
peças anatómicas não identificáveis. Neste caso, as diferenças entre grupos de hospitais e 
questionários, não são estatisticamente significativas. 
 
 

Questionário 1 - Grupo III
Wilks lambda=,98328, F(4, 1092)=4,6423, p=,00
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Questionário 2 - Grupo III

Wilks lambda=,97518, F(4, 937)=5,9629, p=,00010
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Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que 
resultam da administração de sangue e derivados (excepto cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção 
individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos contaminados; O. Peças anatómicas 
não identificáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.30. Percepção de risco - grupo III, nos hospitais especializados e distritais, por questionário 
(escala de 1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, a percepção de risco associada aos resíduos do 
recipiente branco (grupo III), pode ser observada na Figura 6.31,sendo a percepção de 
risco bastante mais elevada, sempre superior ao valor médio da escala, o que coincide com 
o risco definido na legislação em vigor. 
 
Para os resíduos do recipiente branco, os profissionais de saúde dos hospitais a Norte 
apresentam, também, uma percepção de risco superior comparativamente aos profissionais 
dos hospitais a Sul, em especial no Q2, sendo as diferenças estatisticamente significativas 
(Tabela 6.61, Apêndice F). 
 
No Q1, os resíduos com menor perigosidade associada são, os (e) resíduos que resultam 
da administração de sangue e derivados, excepto material cortante e perfurante, logo 
seguidos dos (c) sacos colectores de fluidos e respectivos sistemas, depois de utilizados. 
No Q2, a perigosidade que os profissionais associam a estes resíduos inverte-se, ou seja, 
passam os sacos colectores de fluidos e respectivos sistemas a induzirem o menor grau de 
risco. 
 
Uma perigosidade um pouco superior aparece relacionada com os (m) materiais de 
protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos 
contaminados. Contudo, o risco percebido mais elevado, nos resíduos do recipiente branco, 
verifica-se relativamente às (o) peças anatómicas não identificáveis. 
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Questionário 1 - Grupo III
Wilks lambda=,97595, F(4, 1092)=6,7266, p=,00002
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Questionário 2 - Grupo III
Wilks lambda=,97285, F(4, 937)=6,5376, p=,00003

 Grupo III - C
 Grupo III - E
 Grupo III - M
 Grupo III - O

Hosp. Norte Hosp. Sul
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que 
resultam da administração de sangue e derivados (excepto cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção 
individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos contaminados; O. Peças anatómicas 
não identificáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.31. Percepção de risco - grupo III, nos hospitais a Norte e a Sul, por questionário (escala de 
1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
É interessante referir que para todos os resíduos do grupo III, estudados, a percepção de 
risco decresce do Q1 para o Q2. No entanto, apenas se verificam diferenças com 
significado estatístico entre questionários para os (c) sacos colectores de fluidos e 
respectivos sistemas e para os (m) materiais de protecção individual. 
 
Resíduos do grupo IV 
 
Na Figura 6.32 apresentam-se os valores médios obtidos para a percepção de risco dos 
profissionais de saúde referente aos resíduos do grupo IV, para os hospitais especializados 
e distritais. Estes resíduos são, igualmente, considerados pelo Despacho nº 242/96 como 
resíduos perigosos. 
 
Os (h) fármacos rejeitados são os resíduos do grupo IV que induzem nos profissionais de 
saúde uma percepção de risco mais baixa, sendo nos hospitais distritais o risco associado 
a estes resíduos inferior ao valor médio da escala. Para ambos os questionários, a 
diferença entre hospitais especializados e distritais é estatisticamente significativa. 
 
Os (a) produtos com toxicidade química, depois de utilizados, apresentam uma percepção 
de risco mais elevada, embora bastante semelhante à percepção de risco associada aos 
resíduos do grupo III, como se pode observar na Figura 6.26. Também, para estes resíduos 
verifica-se um ligeiro decréscimo no risco percebido nos hospitais distritais, sendo as 
diferenças estatisticamente significativas. 
 
Os resíduos a que os profissionais de saúde associam maior perigosidade são os (j) 
materiais cortantes e perfurantes, após utilização, e os (n) citostáticos e todo o material 
utilizado na sua manipulação e administração. Para estes resíduos, apenas se verificam 
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diferenças com significado estatístico para os citostáticos, entre hospitais especializados e 
distritais, relativamente ao Q2, e para os cortantes e perfurantes, entre questionários e 
apenas nos hospitais distritais. 
 Questionário 1 - Grupo IV

Wilks lambda=,97433, F(4, 1071)=7,0534, p=,00001
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Questionário 2 - Grupo IV
Wilks lambda=,96653, F(4, 924)=8,0000, p=,000
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Grupo IV –  A. Produtos com toxicidade química, depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais 
cortantes e perfurantes, após utilização; N. Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e 
administração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.32. Percepção de risco - grupo IV, nos hospitais especializados e distritais, por questionário 
(escala de 1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
Em relação aos hospitais a Norte e a Sul, a percepção de risco referente aos resíduos do 
grupo IV, pode ser observada na Figura 6.33. Estes resíduos são os que apresentam maior 
diversidade na percepção de risco que induzem nos profissionais de saúde, tal como 
sucedeu na análise efectuada em relação aos hospitais especializados e distritais. 
 
 Questionário 1 - Grupo IV

Wilks lambda=,98411, F(4, 1071)=4,3222, p=,00179
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Questionário 2 - Grupo IV
Wilks lambda=,97174, F(4, 924)=6,7183, p=,00002
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Grupo IV –  A. Produtos com toxicidade química, depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais 
cortantes e perfurantes, após utilização; N. Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e 
administração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.33. Percepção de risco - grupo IV, nos hospitais a Norte e a Sul, por questionário (escala de 
1 a 5) (Q1 e Q2). 
 
Também, com menor perigosidade associada surgem os (h) fármacos rejeitados, sendo 
mais baixo o risco percebido nos hospitais a Sul. Na Figura 6.27 pode-se observar que a 
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percepção de risco destes resíduos está mais próxima do risco referido pelos profissionais 
para os resíduos não perigosos (grupos I e II). 
 
Um grau de perigosidade mais elevado verifica-se para os (a) produtos com toxicidade 
química, depois de utilizados, embora este valor seja muito semelhante à percepção de 
risco associada aos resíduos do recipiente branco. 
 
Os (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração, mas 
sobretudo os (j) materiais cortantes e perfurantes, após utilização, são os resíduos que 
apresentam uma maior percepção de risco, tanto no Q1 como no Q2. 
 
Diferenças estatisticamente significativas entre hospitais a Norte e a Sul verificam-se para 
os quatro tipos de resíduos do grupo IV, havendo apenas uma excepção, nos hospitais a 
Norte e para os materiais cortantes e perfurantes. Contudo, para estes últimos resíduos 
registam-se diferenças com significado estatístico entre questionários, o que não se verifica 
para os restantes resíduos deste grupo.  
 
Como foi referido na metodologia, para esta questão foram construídos três índices, 
referentes à percepção de risco inerente aos resíduos pertencentes aos recipientes das 
cores estipuladas pela legislação. A análise estatística apresenta-se na Tabela 6.42. 
 
Tabela 6.42. Índices de percepção de risco, por hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 
 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a) Q1/Q1; b) Q2/Q2  c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2 

 Q1 Q2 Q1 Q2     

Índices de percepção de risco em relação aos RH do (valor médio, escala de 1 a 5): 
Recipiente         a) F(1,1145) = 5,08;ρ<0,05 c) F(1,972) = 0,25; n.s. 
preto 2,10 2,13 1,99 1,95 b) F(1,994) = 10,06;ρ<0,005 d) F(1,1167) = 0,68; n.s. 

Recipiente         a) F(1,1146) = 0,10; n.s. c) F(1,971) = 0,53; n.s. 

branco 4,25 4,21 4,26 4,10 b) F(1,991) = 4,12;ρ<0,05 d) F(1,1166)=11,98;ρ<0,001 

Recipiente         a) F(1,1145) = 5,90;ρ<0,05 c) F(1,972) = 1,93; n.s. 
vermelho 4,29 4,22 4,19 4,04 b) F(1,995)=14,03;ρ<0,0005 d) F(1,1168)=11,61;ρ<0,001 

 
Como anteriormente salientado, a percepção de risco mais baixa corresponde aos resíduos 
do recipiente preto, sendo esta um pouco mais elevada para os hospitais especializados. 
Os índices de percepção de risco para os resíduos dos grupos III e IV são muito 
semelhantes, decrescendo também para os hospitais distritais. As diferenças entre hospitais 
especializados e distritais são estatisticamente significativas para os três índices, surgindo a 
excepção, no Q1 para o índice relativo ao recipiente branco. 
 
A semelhança entre os valores dos índices de percepção de risco para o recipiente branco 
e vermelho está relacionada com a diversidade na percepção de risco obtida para os 
resíduos do grupo IV. Tanto num como noutro caso, verificam-se, também, diferenças com 
significado estatístico entre questionários, mas apenas para os hospitais distritais. 
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Entre hospitais localizados a Norte e a Sul (Tabela 6.43), os três índices de percepção de 
risco, apresentam sempre diferenças estatisticamente significativas entre grupos de 
hospitais, tendo estes índices valores médios inferiores nos hospitais a Sul. 
 
Tabela 6.43. Índices de percepção de risco, por hospitais a Norte e a Sul (Q1 e Q2). 
 
 Hospitais Testes estatísticos 
 a Norte a Sul a) Q1/Q1; b) Q2/Q2  c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2 

 Q1 Q2 Q1 Q2     

Índices de percepção de risco em relação aos RH do (valor médio, escala de 1 a 5): 
Recipiente         a) F(1,1145)=56,72;ρ<0,0000 c) F(1,1008) = 0,65; n.s. 
preto 2,23 2,19 1,87 1,90 b) F(1,994)=24,97;ρ<0,0000 d) F(1,1131) = 0,48; n.s. 

Recipiente         a) F(1,1146)=17,71;ρ<0,00005 c) F(1,1008) = 1,41; n.s. 

branco 4,36 4,30 4,17 4,03 b) F(1,991)=27,55;ρ<0,0000 d) F(1,1129)=8,44;ρ<0,005 

Recipiente         a) F(1,1145)=8,61;ρ<0,005 c) F(1,1008) = 1,74; n.s. 
vermelho 4,29 4,26 4,17 4,01 b) F(1,995)=25,55;ρ<0,0000 d) F(1,1132)=12,23;ρ<0,0005 

 
Tal como sucedia para os hospitais especializados e distritais, o índice de percepção de 
risco em relação ao recipiente preto tem valores bastante mais baixos comparativamente 
aos valores dos índices relativos ao recipiente branco e ao recipiente vermelho. Além disso, 
os valores destes dois últimos índices são bastante semelhantes entre si, particularmente 
para os hospitais a Sul.  
 
Diferenças com significado estatístico entre questionário apenas se verificam nos hospitais 
a Sul para o índice relativo ao recipiente branco e ao recipiente vermelho. Nestes casos 
houve um decréscimo da percepção de risco do Q1 para o Q2. 
 
Avaliação 
 
Opinião sobre os procedimentos de separação, no serviço (Q1-p.9a, b, c, f, h, i). No Q1 
procurou-se saber a avaliação que os profissionais de saúde fazem sobre os procedimentos 
de separação dos RH e as respectivas dificuldades no serviço. Nesta pergunta foi utilizada 
uma escala que varia entre (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. Na 
construção do índice global, os extremos seleccionados são: (1) “grandes dificuldades e 
problemas” e (5) “poucas dificuldades e problemas”. Na Tabela 6.44 apresentam-se os 
tratamentos estatísticos efectuados. 
 
Tanto nos hospitais especializados como nos distritais, os inquiridos discordam com a 
afirmação “os profissionais de saúde separam os resíduos correctamente”. No entanto, esta 
discordância, nos hospitais especializados, aproxima-se bastante de uma opinião neutra, 
sendo as diferenças entre grupos hospitalares estatisticamente significativas. 
 
Os inquiridos também não concordam que “muitos erros na separação dos resíduos se 
devam a práticas incorrectas por parte dos profissionais de saúde”, embora concordem com 
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a afirmação “separar os resíduos para os diferentes recipientes é bastante complicado”. 
Para estas avaliações não foram encontradas diferenças com significado estatístico, entre 
hospitais especializados e distritais. 
 
Tabela 6.44. Opinião sobre os procedimentos de separação de RH, por grupos de hospitais (Q1). 
 

   

Testes estatísticos
Especializ. Distritais a Norte a Sul a) Q1/Q1

Os profissionais de saúde separam Esp/Dist:a) F(1,1136)=22,76;ρ<0,0000
os RH correctamente (p.9a) 2,63 2,35 2,51 2,44 Norte/Sul: a) F(1,1136) = 1,83; n.s.
É complicado separar os RH para Esp/Dist: a) F(1,1138) = 3,49; n.s.
os diferentes recipientes (p.9b) 3,72 3,60 3,56 3,73 Norte/Sul: a) F(1,1138)=7,00;ρ<0,01
Muitos erros na separação dos RH
devem-se a práticas incorrectas por Esp/Dist: a) F(1,1133) = 0,21; n.s.
parte dos profissionais de saúde (p.9c) 2,33 2,31 2,32 2,32 Norte/Sul: a) F(1,1133) = 0,00; n.s.
Os contentores de corto-perfurantes são Esp/Dist: a) F(1,1131) = 0,53; n.s.
pequenos para os RH aí colocados (p.9f) 2,87 2,81 2,87 2,80 Norte/Sul: a) F(1,1131) = 0,99; n.s.
O acondicionamento dos RH é efectuado a) Esp/Dist:F(1,1127)=24,53;ρ<0,0000
de forma correcta (p.9h) 3,27 2,97 3,08 3,12 Norte/Sul: a) F(1,1127) = 0,47; n.s.
A localização dos recipientes para os RH Esp/Dist:a) F(1,1124)=19,27;ρ<0,00001
não é a mais adequada (p.9i) 2,95 2,67 2,75 2,83 Norte/Sul: a) F(1,1124) = 1,83; n.s.

Esp/Dist:a) F(1,1087)=26,09;ρ<0,0000
3,03 2,85 2,91 2,93 Norte/Sul: a) F(1,1087) =0,33; n.s.

Opinião sobre os procedimentos de separação de RH, no serviço (valor médio, escala de 1 a 5)

Índice de avaliação dos procedimentos de separação (valor médio, escala de 1 a 5)

Hospitais

 
 
Relativamente, aos contentores de cortantes e perfurantes serem pequenos para a 
quantidade de resíduos aí colocados, a opinião dos profissionais de saúde aproxima-se do 
valor médio da escala, “nem concordo nem discordo”, embora seja um pouco inferior, não 
existindo, também, diferenças significativas para estes grupos de hospitais. 
 
No entanto, a opinião dos profissionais de saúde dos hospitais especializados é mais 
favorável no que diz respeito “aos resíduos serem acondicionados de forma correcta (tipo 
de recipientes/tamanho)”, discordando também menos em relação à “localização dos 
recipientes para os RH não ser a mais adequada”. Nestes casos as diferenças entre 
hospitais especializados e distritais são estatisticamente significativas. 
 
Em relação ao índice de avaliação dos procedimentos de separação, os profissionais de 
saúde dos hospitais especializados apresentam uma opinião neutra, tendo os profissionais 
dos hospitais distritais um grau de avaliação ligeiramente inferior, ou seja, consideram que 
a separação dos RH nos seus serviços tem alguns problemas. As diferenças entre estes 
grupos de hospitais são estatisticamente significativas. 
 
Entre hospitais localizados a Norte e a Sul, apenas se registam diferenças com significado 
estatístico para a afirmação “é complicado separar os RH para os diferentes recipientes”. 
Embora, nestes dois grupos de hospitais os profissionais de saúde avaliem como 
complicado separar os RH, observa-se nos profissionais dos hospitais a Sul uma maior 
concordância com este facto. 
 
Em relação à afirmação “os profissionais de saúde separam os resíduos correctamente”, as 
respostas demonstram que os profissionais não concordam, contudo de forma pouco 
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acentuada. O mesmo se verifica relativamente à afirmação “muitos erros na separação dos 
RH devem-se a práticas incorrectas por parte dos profissionais de saúde”. 
 
A avaliação dos profissionais de saúde sobre se os contentores de cortantes e perfurantes 
são pequenos para a quantidade de RH a colocar nesses contentores é mais ambígua, 
embora se continue a verificar uma ligeira discordância. Também, sem opinião definida 
surgem as respostas referentes à afirmação “o acondicionamento dos RH é efectuado de 
forma correcta”. 
 
De um modo geral, os profissionais dos hospitais a Norte e a Sul avaliam, embora com 
pouca expressão, os procedimentos de separação como tendo algumas dificuldades e 
problemas, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas para o índice 
de avaliação dos procedimentos de separação. 
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6.2.2. Diferenças entre grupos profissionais 
 
Como referido na metodologia, na fase 1 foram estudados cinco grupos profissionais: 
médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde (TSS), técnicos de diagnóstico e 
terapêutica (TDT) e auxiliares de acção médica (AAM).  
 
Nos hospitais, os grupos profissionais com maior representação são os enfermeiros e os 
AAM, sendo também o número de médicos bastante elevado. Em menor número surgem os 
TSS e os TDT, o que se deve às funções específicas que desempenham. Na selecção da 
amostra procurou-se seguir a realidade hospitalar. 
 
Como os técnicos são em menor número nos hospitais, também foram entregues menos 
questionários relativamente aos restantes grupos profissionais. Este facto, levou a que o 
número de questionários preenchidos por estes profissionais fosse reduzido, o que torna 
inviável a realização de determinadas análises estatísticas, embora a taxa de retorno não 
tenha sido inferior à verificada para os restantes grupos profissionais (cerca de 50%). 
 
Desta forma, optou-se por apenas englobar os médicos, os enfermeiros e os AAM nas 
análises efectuadas relativamente às diferenças entre grupos profissionais. Contudo, deve-
se salientar que os dois grupos profissionais excluídos, os TSS e os TDT, são bastante 
divergentes dos restantes grupos estudados e entre si, pelo que, caso tivesse sido possível, 
seria de grande interesse englobá-los na análise efectuada. 
 
 
6.2.2.1. Caracterização sócio-demográfica 
 
Género (Q1-p.25; Q2-p.20). Existem diferenças estatisticamente significativas entre os três 
grupos profissionais (Tabela 6.62). Nos médicos, o número de profissionais de ambos os 
sexos é muito semelhante (51% do sexo feminino e 49% do sexo masculino), não se 
verificando o mesmo para os enfermeiros e AAM, em que existe uma acentuada 
predominância do sexo feminino (84% no grupo de enfermeiros e 90% no grupo de AAM). 
Nos grupos profissionais estudados não existem diferenças significativas entre o Q1 e o Q2. 
 
Idade (Q1-p.24; Q2-p.19). A variável idade diferencia os grupos profissionais, sendo as 
diferenças estatisticamente significativas (Tabela 6.62). Em média, os médicos são mais 
velhos (42,4 anos) e os enfermeiros mais novos (36,9 anos), tendo mais de 70% dos 
médicos idade superior a 39 anos e estando nessa situação apenas 30% dos enfermeiros. 
Além disso, os médicos iniciam a sua carreira hospitalar bastante mais tarde que os 
restantes grupos profissionais (diversas células com menos de 10 registos na Tabela 6.62).  
 
Um número elevado de enfermeiros, superior a 60%, tem idades entre os 25 e os 39 anos, 
sendo a classe mais jovem dos hospitais. Os AAM têm uma idade média que ronda os 40 
anos, mostrando uma distribuição bastante homogénea por todas as classes etárias, 
embora predominando os mais velhos, tendo 56% uma idade superior a 39 anos. 
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As diferenças entre questionários, por grupo profissional, apenas são significativas em 
relação à idade média, tanto para os médicos como para os enfermeiros. No Q2 os médicos 
são, em média, mais velhos cerca de 3 anos que os que responderam ao Q1, verificando-se 
para os enfermeiros o oposto, no Q2, em média, são mais novos quase 2 anos. 
 
Tabela 6.62. Género e idade, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM 

Género (%)             a) χ 2(2)=116,77; ρ<0,0000 

feminino 51,10 51,72 84,15 84,62 90,12 90,04 b) χ 2(2) = 83,52; ρ<0,0000 

masculino 48,90 48,28 15,75 15,38 9,88 9,96 c) χ 2(1) = 0,01; n.s. 

              d) χ 2(1) = 0,03; n.s. 
              e) χ 2(1) = 0,00; n.s. 

Idade (%)               
≤ 24 anos 0,00 0,00 7,94 7,78 6,55 3,76  

25 - 29 anos 11,63 8,57 21,62 22,95 9,17 13,15  

30 - 34 anos 4,65 6,67 17,57 17,17 12,23 13,15  

35- 39 anos 12,21 9,52 22,97 23,15 15,28 15,02 a) χ 2(14) = 131,09; ρ<0,0000 

40 - 44 anos 25,58 25,71 11,82 12,97 17,03 18,31 b) χ 2(14) = 83,52; ρp<0,0000 

45 - 49 anos 13,37 18,10 5,91 4,99 14,85 14,08 c) χ 2(6) = 3,29; n.s. 
50 - 54 anos 18,02 14,29 5,74 4,79 12,66 15,49 d) χ 2(7) = 1,45; n.s. 

≥ 55 anos 14,53 17,14 6,42 6,19 12,23 7,04 e) χ 2(7) = 7,13 ; n.s. 
             a) F2,978) = 10,53; ρ<0,0001 
Idade média 41,84 44,75 37,70 35,98 39,09 40,88 b) F(2,816) = 45,39;ρ<0,0000 
(anos)            c) F(1,276) = 4,90; p<0,05 

             d) F(1,1078) = 8,23; p<0,005 
              e) F(1,440) = 3,17; n.s. 

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
 
Categoria profissional (Q1-p.23; Q2-p.18). Não são efectuadas, para esta variável, 
comparações entre grupos profissionais, pelo facto das categorias profissionais serem 
específicas de cada grupo profissional. Contudo, são calculadas as respectivas frequências 
que se apresentam na Tabela 6.87 (Apêndice G) O número elevado de não 
respostas/respostas inválidas foi anteriormente comentado. 
 
No grupo dos médicos existe alguma homogeneidade nas categorias profissionais 
representadas, sendo, no entanto, mais frequente a categoria de assistente hospitalar. Nos 
enfermeiros, a categoria profissional melhor representada corresponde ao enfermeiro 
especialista. Em relação aos AAM, a sua carreira profissional é pouco diversificada, pelo 
que a esmagadora maioria se situa na categoria de AAM. 
 
Hospital (Q1-registo; Q2-registo). Verificam-se diferenças estatisticamente significativas 
relativamente ao grupo profissional, como se pode observar na Tabela 6.63. Em alguns 
hospitais o número de questionários preenchidos pelo grupo profissional dos médicos foi 
bastante diminuto. Os hospitais com um menor número de questionários preenchidos, por 
este grupo profissional, foram os hospitais 1 e 2,  ambos localizados a Norte, tendo mesmo 
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no segundo questionário este valor sido inferior a 10, apesar do número de questionários 
entregues (no hospital 1 foram entregues 62 questionários e no hospital 2 foram entregues 
59). Nos hospitais 3 e 6, ambos a Sul, os médicos surgem mais representados. 
 
Tabela 6.63. Hospitais e serviços, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM
Hospital (%)                            

nº 1          D/N 6,42 7,63 16,96 28,64 18,33 15,00   

nº 2           E/N 10,16 5,08 15,06 24,87 11,16 12,50 a) χ 2(10)=47,57; p<0,0000 

nº 3           D/S 32,62 25,42 25,20 24,19 19,52 16,25 b) χ 2(10)=58,18; p<0,0000 

nº 4           E/S 5,88 17,80 10,94 13,44 15,54 24,58 c) χ 2(5)=13,57; p<0,05 

nº 5           E/N 16,58 22,86 14,42 13,26 20,32 19,58 d) χ 2(5)=3,22; n.s. 
nº 6           D/S 28,34 32,20 17,43 15,59 15,14 12,08 e) χ 2(5)=7,64; n.s. 

Serviço (%)              

Cuidados intensivos 6,63 4,46 11,54 7,62 5,98 5,00   
Cuidados gerais 25,41 32,14 25,80 28,68 21,51 24,17   

Cuidados especializados 24,86 27,68 16,19 11,80 10,76 14,58 a) χ 2(12)=93,19; p<0,0000 

Cuidados oncológicos 7,73 13,39 14,90 15,25 17,13 15,00 b) χ 2(12)=88,06;p<0,0000 

Serviços  gerais 19,89 5,36 19,87 24,68 25,50 22,08 c) χ 2()= n.d. 
Laboratórios 10,50 10,71 0,16 0,00 4,78 6,67 d) χ 2(6)=13,52; p<0,05 

Serviços especializados 4,97 6,25 11,54 11,98 14,34 12,50 e) χ 2(6)=4,04; n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. N.d. não determinado. 
Grupos de hospitais: E – Especializados / D – Distritais; N – a Norte/ S – a Sul 

 
A resposta dos enfermeiros aos questionários foi maior no hospital 3, embora também 
elevada nos hospitais 1 e 2 em relação ao Q2. Para os restantes hospitais foi bastante 
equilibrada. No caso dos AAM, o maior número de respostas foi conseguido no hospital 4 
para o Q2 e nos hospitais 3 e 5 para o Q1. A contribuição dos outros hospitais foi mais 
homogénea. 
 
Diferenças estatisticamente significativas entre o Q1 e o Q2 apenas se verificam para o 
grupo profissional dos médicos, sendo em alguns hospitais acentuadas. É o caso do hospital 
4, em que a percentagem de questionários respondidos pelos médicos passou de 6% no Q1 
para 17% no Q2. 
 
Serviço (Q1-p.21; Q2-p.16). Tal como se verificou com os hospitais, também as diferenças 
são estatisticamente significativas para a variável serviço relativamente aos grupos 
profissionais, o que se pode observar na Tabela 6.63. Cerca de 54% dos médicos que 
responderam aos questionários pertencem aos serviços de cuidados não intensivos (gerais 
e especializados). Enquanto que 49% dos enfermeiros e 47% dos AAM trabalham nos 
serviços de cuidados não intensivos gerais e nos serviços gerais (e.g. urgências, consultas 
externas).  
 
O número de enfermeiros que exerce funções nos laboratórios é bastante reduzido, o que 
está relacionado com os procedimentos efectuados nestes serviços. Desta forma, o número 
de questionários respondidos por estes profissionais nos laboratórios é inferior a 10 (Tabela 
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6.63). O mesmo se verifica com os questionários respondidos pelos médicos que trabalham 
nos serviços especializados (e.g. hospital de dia, hemodiálise, medicina nuclear), sendo 
tanto na 1ª fase como na 2ª fase, sempre inferior a 10, embora o número de médicos seja 
superior è situação referida anteriormente.  
 
Diferenças com significado estatístico, entre o Q1 e o Q2, apenas se observam para o grupo 
dos enfermeiros. Embora estas diferenças não sejam muito acentuadas, demonstram 
alteração no número de questionários respondidos em alguns serviços, como se verifica 
com os cuidados intensivos, em que este número decresceu (no Q1 é de 11,5% e no Q2 de 
7,6%), ou com os serviços gerais, em que se registou um aumento (no Q1 foi de 20% e no 
Q2 de 24,7%).  
 
Tempo efectivo de exercício profissional (Q1-p.22). As diferenças entre grupos 
profissionais são significativas, tanto em relação ao tempo médio efectivo de exercício 
profissional, como às frequências (Tabela 6.88, Apêndice G). Os médicos apresentam um 
tempo médio de exercício profissional superior (15,4 anos) comparativamente aos restantes 
grupos profissionais. Os AAM são o grupo com um menor tempo médio de trabalho (11,9 
anos), embora muito próximo do dos enfermeiros (12,1 anos). 
 
Cerca de 79% dos médicos exercem as suas funções há 10 ou mais anos, enquanto que na 
mesma situação se encontram apenas cerca de 30% dos enfermeiros. Grande parte dos 
enfermeiros (69%) tem um tempo de exercício profissional inferior a 15 anos, verificando-se 
o mesmo com os AAM (71%). 
 
Tempo de trabalho no serviço/no hospital (Q2-p.17a e p.17b). Não é efectuado o teste 
estatístico para as frequências do tempo de trabalho no serviço devido a um grande número 
de células ter menos que 10 registos. Isto deve-se a raramente se verificar um tempo de 
trabalho no serviço superior a 20 anos, com excepção dos médicos cujo tempo no serviço é 
mais longo, podendo atingir os 24 anos (Tabela 6.88, Apêndice G). 
 
A distribuição dos médicos pelos diferentes intervalos do tempo de trabalho no serviço é 
bastante equilibrada. No entanto, isso não se verifica com os enfermeiros e os AAM, em que 
91% dos enfermeiros e 74% dos AAM estão à menos de 15 anos no serviço. Em média, os 
médicos são o grupo profissional que mais tempo permanece no serviço (10,3 anos), 
seguido dos AAM (7,7 anos) e dos enfermeiros (6,0 anos), sendo estas diferenças 
estatisticamente significativas. 
 
Em relação ao tempo de trabalho no hospital, não existem diferenças com significado 
estatístico entre as respectivas médias, todos os grupos profissionais permanecem, em 
média, cerca de 10 a 11 anos no hospital. Contudo, foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas para as frequências, sendo a distribuição dos profissionais de 
saúde mais equilibrada nos diversos intervalos de tempo de trabalho. É de salientar a 
semelhança entre a distribuição dos enfermeiros e dos AAM. 
 
Tarefas do dia-a-dia (Q2-p.15). Os profissionais de saúde que realizam no seu dia-a-dia um 
maior número de tarefas são os enfermeiros, como se pode observar na Tabela 6.88 
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(Apêndice G). Tanto os médicos como os AAM efectuam uma menor diversidade de tarefas, 
pelo que na tabela referida anteriormente muitas células correspondentes a estes grupos 
profissionais possuem um número inferior a 10 registos, não sendo possível efectuar o 
respectivo teste estatístico. 
 
No entanto, o número médio de tarefas realizadas por grupo profissional apresenta 
diferenças estatisticamente significativas, confirmando o anteriormente referido. Os 
enfermeiros realizam, em média, cerca de 9 tarefas, os médicos próximo de 7 tarefas e os 
AAM apenas 4 tarefas diferenciadas. Estes resultados podem ser complementados pelo 
exposto na Tabela 6.64, onde surgem discriminadas as tarefas que foram assinaladas em 
maior número por cada grupo profissional. 
 
Tabela 6.64. Tarefas do dia-a-dia, por grupos profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde 
 Médicos Enfermeiros AAM 
Tarefas (%)       

Avaliação de sinais vitais 54,24 86,74 5,83 
Análises clínicas/laboratoriais 29,66 25,81 9,58 

Colheitas de sangue 48,31 73,66 5,00 
Colheitas de produtos biológicos 46,61 68,82 5,42 
Colheitas de material p/ autópsia 48,31 37,28 7,50 

Consultas 86,44 22,94 15,83 
Cuidados de higiene total/parcial 6,78 75,45 68,33 

Cuidados de alimentação 1,69 65,23 65,42 
Despejos e/ou lavagens 3,39 32,08 78,33 

Gestão de recursos humanos 25,42 29,75 10,00 
Gestão de recursos materiais 18,64 39,78 15,83 

Intervenções diagnosticas 63,56 19,53 1,67 
Intervenções cirúrgicas 39,83 10,04 1,67 

Investigação 32,20 10,75 2,50 
Pensos 28,81 87,81 6,67 

Preparação e adm. terapêutica 11,02 86,92 3,75 
Procedimentos invasivos 61,86 67,38 4,17 

Recolha sacos de resíduos 0,85 16,49 61,25 
Tratamentos 40,68 67,92 4,58 

Outros 8,47 20,43 33,33 
As células assinaladas a mais escuro têm uma percentagem superior a 45% e a mais claro 
uma percentagem entre os 25% e os 45%. 

 
Os médicos referiram, numa percentagem superior a 45%, 7 tarefas: as consultas, as 
intervenções diagnosticas, os procedimentos invasivos, a avaliação dos sinais vitais, as 
colheitas de sangue e de material para autópsia e a colheita de produtos biológicos. No 
entanto, assinalaram com percentagem entre os 25 e os 45%, mais 6 tarefas em que se 
destacam, pelas suas elevadas percentagens: os tratamento e as intervenções cirúrgicas. 
 
Os enfermeiros são o grupo profissional com maior diversidade de tarefas, como referido 
anteriormente, sendo 9 as tarefas cuja percentagem ultrapassa os 45%. Estas tarefas 
englobam: pensos, preparação e administração de terapêutica, avaliação dos sinais vitais, 
cuidados de higiene total/parcial, colheitas de sangue e de produtos biológicos, tratamentos, 
procedimentos invasivos e cuidados de alimentação. Estes profissionais assinalam mais 5 
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tarefas cujas percentagens se situam entre os 25 e os 45%, destacando-se a gestão de 
recursos materiais. 
 
Os AAM, pelo contrário, são o grupo profissional que desempenha uma menor diversidade 
de tarefas, surgindo com percentagem superior a 45% apenas 4: despejos e lavagens, 
cuidados de higiene total/parcial, cuidados de alimentação e recolha de sacos de resíduos. 
Com registo entre 25 e 45% este grupo assinala somente 1 tarefa: outras opções não 
englobadas na descriminação efectuada. 
 
A Tabela 6.64 permite, igualmente, comparar os grupos profissionais em relação às tarefas 
efectuadas. Os médicos e os enfermeiros desempenham algumas tarefas comuns (4), 
embora geralmente os enfermeiros as realizem com mais frequência (e.g. avaliação de 
sinais vitais, colheitas de sangue). De igual forma, existem tarefas que são efectuadas pelos 
enfermeiros e AAM, muitas vezes em cooperação. As mais assinaladas são os cuidados de 
higiene total/parcial e os cuidados de alimentação, as percentagens referidas são 
semelhantes, especialmente em relação aos cuidados de alimentação. Não existem 
actividades coincidentes entre médicos e AAM, como seria de prever. 
 
A informação presente na Tabela 6.64 possibilita, igualmente, uma análise mais 
fundamentada sobre as tarefas desempenhadas no dia-a-dia pelos três grupos de 
profissionais de saúde, estando a produção e a manipulação dos resíduos estritamente 
relacionada com as tarefas desempenhadas. 
 
Formação sobre RH (Q1-p.10; Q2-p.10). Relativamente à frequência de acções de 
formação/sensibilização nos últimos dois anos as diferenças entre grupos profissionais são 
estatisticamente significativas (Tabela 6.65). Os médicos referiram que assistiram a menos 
acções (apenas 22%), seguidos dos enfermeiros (31,5%). Contudo, metade dos AAM que 
responderam ao Q1 afirmou que assistiram a pelos menos uma acção de 
formação/sensibilização sobre esta temática (51%). 
 
Tabela 6.65. Formação sobre RH, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 
Q1 - Frequência de acção de formação sobre RH nos últimos 2 anos (%) 
Sim 21,93 31,54 51,00   

Não 78,07 67,19 44,62   

Não respostas ou inválidas 0,00 1,27 4,38 a) χ2(6) = 66,64;ρ<0,0000 

Q2 - Frequência de acção de formação sobre RH no último ano (%) 
Sim 8,47   13,44  24,27    

Acções sobre RH   50,00 29,17  19,64 Tipo acções: 
Outras acções   30,00 45,83  28,57 b) χ 2(6) = não calculado 

Não respostas ou inválidas   20,00  25,00  51,79   
Não 87,3   80,29   57,74   Frequência: 

Não respostas ou inválidas 4,24   6,27   17,99   b) χ2(6) = 65,01;ρ<0,0000 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 
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As diferenças são igualmente significativas relativamente à frequência de acções de 
formação no ano entre a realização da 1ª e da 2ª etapa da fase 1. Neste caso, as 
percentagens de profissionais que assinalaram ter assistido a acções de formação 
decresceram, correspondendo, apenas, a 8,5% dos médicos, a 13,4% dos enfermeiros e a 
24,3% dos AAM. É de salientar que, no Q2, foi elevada (18%) a percentagem de não 
respostas/respostas inválidas nos AAM. 
 
Dos profissionais que assistiram às acções de formação sobre RH no último ano, apenas 
são efectuados comentários sobre as respostas dos enfermeiros e dos AAM (Tabela 6.65), 
pelo facto das respostas dos médicos corresponderem a um número muito pequeno de 
registos. Grande parte dos enfermeiros referiu que as acções de formação que assistiu 
focavam, também, outros temas além dos RH. Os AAM deram essa resposta em 20% das 
situações, tendo, contudo, optado pela não resposta (ou resposta inválida) em cerca de 52% 
dos casos. 
 
 
6.2.2.2. Gestão de resíduos hospitalares 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento percebido sobre os RH (Q1-p.3, p.19 e Q2-p.13). Como se pode observar 
na Tabela 6.66, para esta variável as diferenças entre grupos profissionais são sempre 
estatisticamente significativas, correspondendo o mais baixo conhecimento percebido sobre 
RH ao grupo dos médicos.  
 
Tabela 6.66. Conhecimento percebido sobre os RH, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM 
Conhecimento percebido sobre RH (valor médio: escala de 1 a 5) 
Q1-p.3   3,17  3,59  3,52  a) F(2,1055)=20,78;p<0,0000 
             a) F(2,1033)=5,48;p<0,005 
Q1-p.19 e b) F(1,886)=15,45;p<0,0000 
Q2-p.13 2,60 2,42 2,81 2,75 2,73 2,93 c) F(1,301) = 2,97; n.s. 
              d) F(1,1156) = 1,76; n.s. 
              e) F1,462) =7,50; p<0,01 

 
No Q1 foram colocadas duas questões sobre o conhecimento percebido sobre os RH, uma 
no início (p.3) e outra no final do questionário (p.19), apresentando-se na Tabela 6.66 e na 
Figura 6.34a os respectivos resultados. As diferenças entre grupos profissionais são mais 
acentuadas quando a pergunta é efectuada no início do questionário. Também, o 
conhecimento percebido é bastante mais elevado nesta situação, comparativamente às 
respostas dadas no final do questionário, em que os inquiridos já foram sujeitos a uma série 
de perguntas sobre o assunto. 
 
No Q1 os enfermeiros revelam sempre um conhecimento percebido mais elevado que os 
AAM, diferenciando-se ambos do grupo dos médicos (Figura 6.34a). No Q2 (pergunta 
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apenas realizada no final do questionário), os AAM afirmam ter um conhecimento sobre RH 
superior aos enfermeiros e estes dois grupos profissionais um conhecimento mais elevado 
que os médicos (Figura 6.34b). Diferenças estatisticamente significativas entre questionários 
apenas se verificam em relação aos AAM, aumentando o conhecimento percebido sobre os 
RH do Q1 para o Q2. 
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grupos profissi ; b. Q2: 

onhecimento real sobre a gestão de RH no serviço (Q1-p.8). Esta variável foi obtida 

abela 6.67. Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço, por grupos profissionais (Q1). 

 

 a. b. 
Figura 6.34. Conhecimento percebido sobre os RH, por onais. a. Q1: p.3 e p.19
p.13. 
 
 
C
através de uma pergunta aberta de resposta múltipla. Cerca de 70% dos médicos e dos 
AAM responderam a esta questão, tendo o grupo dos enfermeiros uma percentagem de 
respostas mais elevada, próximo dos 78% (Tabela 6.67). 
 
T
 

Profissionais de saúde 

Médicos Enfermeiros A AM 

Responderam à questão (%) 9 3272,1 77,97 69,
  1. Referência à separação

36,09 25,00 14,37
 de RH sem dar exemplos e 

sem descrever os recipientes 

  2. Referência à separação de RH sem dar exemplos 
31,58 50,82 62,07mas descrendo os recipientes 

  3. Referência à separação de RH dando exemplos e 
descrendo os recipientes 8,27 17,42 17,82
  4. Referência explícita que a separação e deposição 
dos RH não é a mais adequada 6,02 5,94 4,60
  5. Formas de contentorização no serviço, recolha 
interna, armazenamento no serviço 21,05 36,07 22,99
  6. Destino final dos RH  9,02 6,97 8,05
  7. Referência explícita ao desconhecimento do destino 

4,51 1,64 0,00final dos RH após saírem do serviço 
  8. Referência à roupa 0,75 4,10 4,02
  9. Referência explícita a "não sei" 18,05 0,41 1,15

Wilks lambda=,96124, F(4, 2046)=10,210, p=,00
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 referência à separação dos RH foi assinalada por mais de 90% dos enfermeiros e dos 

m relação às outras categorias referidas, a que teve uma maior percentagem de respostas, 

onhecimento real sobre o destino final dos RH (Q1-p.14). Como foi referido na 

abela 6.68. Conhecimento real sobre o destino final dos RH, por grupos profissionais (Q1). 

 

A
AAM, tendo uma percentagem superior a 50% descrito os respectivos recipientes, embora 
sem dar exemplos concretos dos resíduos separados. No grupo profissional dos médicos a 
percentagem que referiu a separação foi menor (76%), sendo o número mais elevado de 
respostas (36%) correspondente aos inquiridos que não descreveram os recipientes nem 
deram exemplos de separação. 
 
E
em todos os grupos profissionais, foi a referente às formas de contentorização, recolha 
interna e armazenamento no serviço (Tabela 6.67). É de salientar a elevada percentagem 
de respostas “não sabe” por parte dos médicos, cerca de 18% destes profissionais 
responderam que não tinham conhecimento como se processava a gestão de RH no serviço 
onde trabalham, facto que não se verificou com os restantes grupos profissionais (que 
apresentam percentagens inferiores a 1%). 
 
C
metodologia, esta pergunta foi recodificada em respostas correctas e incorrectas, uma vez 
que o destino dos RH varia consoante o hospital. As diferenças entre grupos profissionais 
são estatisticamente significativas para todos os recipientes de resíduos estudados (Tabela 
6.68). 
 
T
 

Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q2 
Conhecimento real sobre o des dotino final s RH (%) 
Saco preto (grupos I e II)         

Resp. Correcta 34,22 39,90 48,80   
Resp. Incorrecta 6,95 20,51 19,20   
Resp. "não sei" 4 a) χ2(9) = 54,77; ρ<0,0000 9,73 32,21 20,00

Não respostas ou inválidas 9,09 7,37 12,00   
Saco branco (grupo III)       

Resp. Correcta 15,51 26,7 29,43 8   
Resp. Incorrecta 27,27 38,65 43,82   
Resp. "não sei" 48,66 27,21 13,15 a) χ2(9) = 173,74; ρ<0,0000 

Não respostas ou inválidas 8,56 7,41 13,55   
Saco vermelho (grupo IV)       

Resp. Correcta 50,27 66,2 62,54 5   
Resp. Incorrecta 1,07 2,58 3,19   
Resp. "não sei" 4 2 2 a) χ2(9) = 36,56; ρ<0,0001 1,18 4,88 1,12

Não respostas ou inválidas 7,49 6,30 13,15   
Nú

 
m relação ao número de respostas “não sabe”, verifica-se nesta questão uma semelhança 

meros a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

E
com a variável anterior, os médicos são o grupo profissional que mais assinala 
explicitamente desconhecer o destino final dos RH dos vários grupos, variando a 
percentagem entre 41 e 50%, seguidos dos enfermeiros (entre 25% e 32%) e com uma 
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percentagem mais baixa os AAM (entre 13% e 21%). Estes valores poderão estar 
relacionados com as diferentes tarefas associadas a cada grupo profissional. 
 
No entanto, se forem avaliadas apenas as opções que assinalam os métodos de 
tratamento/deposição final (retirando as respostas “não sabe” e inválidas), os médicos 
apresentam, na globalidade, um maior número de respostas certas (e menor de respostas 
erradas) em relação aos restantes profissionais de saúde. Este resultado permite afirmar 
que os médicos são o grupo profissional que melhor tem a percepção do seu conhecimento 
real. 
 
Além das afirmações anteriores, deve-se também referir que o maior número de respostas 
correctas, para todos os grupos profissionais, corresponde ao grupo IV, talvez pelo 
tratamento ser a incineração, tratamento que até há alguns anos era obrigatoriamente 
efectuado para todos os RH perigosos.  
 
Os maiores erros verificam-se para o recipiente branco, em que as respostas incorrectas 
são superiores às respostas correctas, para todos os grupos profissionais (Tabela 6.68). 
Este resultado permite afirmar que o conhecimento em relação ao destino do grupo III ainda 
não está suficientemente divulgado, sendo na maior parte das situações assinalada a 
incineração como destino para este tipo de resíduos, o que poderá induzir uma menor 
responsabilidade ao nível da separação. 
 
Em relação ao recipiente preto, embora a percentagem de respostas correctas seja superior 
às incorrectas, o valor destas últimas é ainda elevado, pelo que deveria ter mais divulgação 
o destino que os resíduos do recipiente preto têm em cada hospital. É de salientar, 
igualmente, que é no grupo dos AAM onde se registam os maiores valores de não respostas 
e “respostas inválidas”. 
 
Conhecimento real sobre as condições de perigosidade dos RH e sobre os principais 
riscos dos RH no serviço (Q1-p.5 e p.13). Estas variáveis foram operacionalizadas por 
duas perguntas abertas de resposta múltipla. O número de respostas foi superior na 
primeira variável relativamente à segunda, o que poderá ter haver com a localização das 
perguntas no questionário. Tanto na primeira como na segunda variável, foi no grupo 
profissional dos médicos que se registou uma maior percentagem de respostas, logo 
seguida pelo grupo dos enfermeiros, como se pode observar na Tabela 6.90 (Apêndice G). 
 
Nestas duas variáveis, a percentagem de respostas inválidas foi superior no conhecimento 
real sobre as condições de perigosidade dos RH (p.5), sendo os maiores valores 
correspondentes aos médicos (23%) e aos AAM (19%). Menores percentagens de respostas 
inválidas foram assinaladas pelos enfermeiros. 
 
Tanto os enfermeiros como os AAM consideram que a principal razão para as condições de 
perigosidade dos RH para a saúde dos profissionais de saúde (p.5) está relacionada com o 
acondicionamento não adequado dos resíduos (respectivamente 43% e 38%). No entanto, 
42% dos enfermeiros referem, igualmente, a não adequada manipulação/manuseamento, 
sendo esta condição assinalada também por 40% dos médicos (Tabela 6.90, Apêndice G). 
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Em relação aos principais riscos dos RH nos serviços (p.13), 27% dos médicos referem os 
riscos inerentes aos próprios resíduos, 21,5% a não adequada manipulação/manuseamento 
e 20% outras condições ou outros riscos. Os enfermeiros salientam, principalmente, as duas 
razões iniciais referidas pelos médicos, assinaladas respectivamente por 30% e 20%. Os 
AAM são da opinião que os principais riscos são induzidos, também, pelos riscos inerentes 
aos próprios resíduos (31% referiram este facto), mas igualmente pelos riscos de infecção 
ou contaminação, assinalados por 29,5% destes profissionais. 
 
Atitudes/opiniões 
 
Opinião sobre o próprio comportamento relacionado com os RH (Q1 – p.11). Como se 
pode observar na Tabela 6.69, dos três grupos profissionais analisados são os AAM que 
têm uma opinião mais favorável sobre o seu comportamento relacionado com os RH, sendo 
as diferenças entre grupos profissionais estatisticamente significativas. 
 
Tabela 6.69. Opiniões relacionadas com o comportamento do dia-a-dia e com a gestão dos RH, por 
grupos profissionais (Q1). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1 

Opinião sobre se o comportamento do dia-a-dia inerente aos RH é o correcto (valor médio: escala 1 a 5) 
 (p.11) 3,20 3,21 3,48 a) F(2,1041) = 7,81;p<0,0005 
Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão dos RH (valor médio: escala de 1 a 5) 
Os circuitos dos limpos e sujos       
estão correctamente definidos (p.9d) 2,96 2,59 3,24 a) F(2,1049) = 30,33;p<0,0000 
Os RH são um importante factor      
de infecção hospitalar (p.9g) 2,14 1,78 1,64 a) F(2,1052) = 15,08;p<0,0000 
Deve haver acções de sensibilização/      
informação sobre RH (p.9j) 4,46 4,41 4,55 a) F(2,1052) = 4,29;p<0,05 
Alterações na gestão dos RH nos últimos 5 anos  (valor médio: escala de 1 
a 5)   
(p.12)                                  no serviço 4,03 4,06 4,10 a) F(2,1032) = 0,43; n.s. 

no hospital 3,98 3,99 4,02 a) F(2,1006) = 0,16; n.s. 

 
Opinião sobre alguns aspectos inerentes à gestão dos RH (Q1-p.9d, p.9g e p.9j). Os 
aspectos considerados englobam a opinião sobre três assuntos diferentes, apresentados na 
Tabela 6.69, sendo em todos os casos as diferenças estatisticamente significativas.  
 
Em relação à correcta separação dos circuitos de limpos e sujos, a opinião mais positiva 
corresponde aos AAM e a mais negativa aos enfermeiros. Contudo, para todos os grupos 
profissionais as médias rondam o valor médio da escala, pelo que, na generalidade, os 
profissionais consideram que os circuitos de limpos e sujos poderiam estar mais bem 
definidos. 
 
Todos os grupos profissionais discordam em relação aos RH serem um importante factor de 
infecção hospitalar. O grau de discordância é crescente dos médicos para os AAM, estes 
últimos consideram que os resíduos praticamente não são a causa da infecção adquirida no 
hospital. 
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A realização de acções de sensibilização e informação sobre RH é apoiada fortemente por 
todos os grupos profissionais, sendo as diferenças, embora significativas, pouco acentuadas 
(Tabela 6.69). Os AAM são o grupo que refere com mais ênfase este facto. 
 
Alteração na gestão de RH nos últimos 5 anos, no serviço e no hospital (Q1-p.12). Os 
profissionais de saúde dos três grupos considerados concordam que nos últimos 5 anos 
existiram alterações na gestão de RH, tanto ao nível dos serviços como do hospital (Tabela 
6.69). Contudo, as diferenças entre grupos profissionais não são estatisticamente 
significativas. 
 
Atribuição de responsabilidades na gestão de RH (Q2-p.5). Como se pode observar na 
Tabela 6.70, todos os grupos profissionais consideram que a gestão de RH no seu hospital 
(p.5.2.) é efectuada principalmente pela CHS. No entanto, como foi referido anteriormente, 
esta Comissão ainda não existe nos hospitais estudados. 
 
Os enfermeiros e os AAM assinalam, igualmente, que no seu hospital a gestão dos RH é 
realizada pela CCI, respectivamente em 32% e 17,5% dos casos. Os médicos, por sua vez, 
referem o Gestor de risco e a Administração (em 14% e 10% das situações, 
respectivamente). 
 
Tabela 6.70. Atribuição de responsabilidades na gestão de RH, por grupos profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde 
 Médicos Enfermeiros AAM 
Quem deve ser responsável pela gestão dos RH (%) 
  p.5.1. p.5.2. p.5.1. p.5.2. p.5.1. p.5.2. 
1. Administração 12,71 10,17 5,73 4,48 3,75 4,17
2. Comissão de Controlo da Infecção (CCI) 11,86 11,86 33,33 31,72 22,08 17,50
3. Comissão de Higiene e Segurança (CHS) 73,73 52,54 72,04 52,51 83,33 45,00
4. Encarregado dos Serviços Gerais 6,78 5,08 2,87 2,33 3,33 1,25
5. Gestor de Risco 11,02 13,56 8,42 5,20 6,67 1,25
6. Outros 3,39 7,63 2,51 8,24 0,00 10,42

 
Relativamente à opinião dos profissionais sobre quem deve ser responsável pela gestão de 
RH num hospital em geral (p.5.1), as opções mantêm-se para todos os grupos profissionais, 
embora se registe um aumento das percentagens correspondentes, principalmente em 
relação à opção pela CHS, que para todos os grupos profissionais passa para valores 
superiores a 70% (Tabela 6.70).  
 
Tal como foi referido anteriormente, os resultados demonstram que os profissionais de 
saúde consideram que a CHS, devido à sua denominação, é a apropriada para a gestão dos 
RH, pelo que devem ser avaliados com cuidado os objectivos desta nova Comissão. 
 
Atitudes/percepção de risco 
 
Percepção de risco em relação às actividades industriais e aos vários tipos de 
resíduos (Q2-p.12). Estas variáveis apresentam diferenças estatisticamente significativas 
entre grupos profissionais, como se pode observar na Tabela 6.71.  
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Tabela 6.71. Percepção de risco em relação às actividades industriais e aos vários tipos de resíduos, 
por grupos profissionais (Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
Percepção de risco em relação (p.12): 
Percepção de risco em relação:      
 a. à segurança actividades industriais 3,57 3,84 3,37 b) F(2,858)=19,42;p<0,0000 
 b. aos RIP para o ambiente 4,27 4,45 4,32 b) F(2,869)=3,57;p<0,05 
     aos RIP para a saúde 4,15 4,47 4,38 b) F(2,846)=7,56;p<0,001 
 c. aos RU para o ambiente 3,24 3,61 3,21 b) F(2,857)=13,37;p<0,0000 
     aos RU para a saúde 3,09 3,60 3,22 b) F(2,840)=13,80;p<0,0000 
 d. aos RH para o ambiente 4,04 4,46 4,25 b) F(1,865)=14,53;p<0,0000 
     aos RH para a saúde 4,04 4,50 4,30 b) F(2,853)=16,19;p<0,0000 

 
Os enfermeiros são os profissionais de saúde que, em média, apresentam uma percepção 
de risco mais elevada em relação à segurança das actividades industriais em Portugal, 
sendo a menor percepção de risco assinalada pelos AAM. No entanto, todos os grupos 
profissionais consideram que as actividades industriais têm um risco elevado relativamente 
à sua segurança. 
 
Na Figura 6.35 pode observar-se a percepção de risco inerente aos resíduos, para o 
ambiente e para a saúde. Em ambos os casos existe a percepção que os RIP e os RH 
apresentam uma maior perigosidade que os RU. 
 

Em relação ao ambient
Wilks lambda=,95111, F(6, 1694)=7,1652, p=,000
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Em relação à saúde
Wilks lambda=,94523, F(6, 1642)=7,8167, p=,000
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Figura 6.35. Percepção de risco em relação aos vários tipos de resíduos para o ambiente e para a 
saúde, por grupos profissionais (Q2). 
 
Os enfermeiros apresentam, sempre, um risco percebido mais elevado que os restantes 
profissionais de saúde. Os médicos e os AAM diferem mais nas suas avaliações, embora os 
médicos normalmente tenham uma percepção de risco um pouco mais baixa. Em todos os 
casos a percepção de risco para os três tipos de resíduos é superior ao valor médio da 
escala. 
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Percepção de risco dos RH para a saúde por grupos de risco (Q1-p.4). Na Figura 6.36 
apresenta-se a percepção de risco dos inquiridos relativamente aos RH para a saúde dos 
profissionais de saúde, dos trabalhadores de resíduos, dos doentes e dos visitantes. As 
diferenças nas respostas dadas pelos diferentes grupos profissionais são sempre 
estatisticamente significativas (Tabela 6.72). 
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Figura 6.36. Percepção de risco em relação a saúde, por grupos profissionais (Q1). 
 
Tabela 6.72. Percepção de risco em relação à saúde, ambiente e por grupos de profissionais, 
relativamente aos grupos profissionais (Q1). 
 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1 
Percepção de risco dos RH para (p.4) (valor médio, escala de 1 a 5): 
a. a saúde dos profissionais de saúde 3,96 4,32 4,32 a) F(2,1062)=16,90;p<0,0000 

b. a saúde de quem os recolhe e 
transporta 

4,20 4,46 4,42
a) F(2,1053)=7,99;p<0,0005 

c. a saúde dos pacientes 2,92 3,45 3,41 a) F(2,1046)=16,44;p<0,0000 
d. a saúde dos visitantes 2,54 3,00 2,83 a) F(2,1040)=10,73;p<0,0000 

Índice de percepção de risco dos RH 
em relação à saúde 

3,41 3,80 3,74
a) F(1,1050)=18,78;p<0,0000 

Percepção de risco dos RH para o ambiente (p.15d) (valor médio, escala de 1 a 5)  
  3,95 4,12 4,30 a) F(1,1037)=4,48;p<0,05 
Percepção de risco dos RH por grupos de profissionais (p.15a)(valor médio, escala1 a 5): 
a. para si 3,47 3,79 4,17 a) F(1,1039)=17,66;p<0,0000 
b. para os seus colegas 3,48 3,81 4,16 a) F(1,1033)=16,94;p<0,0000 

c. para os profissionais de saúde em 
geral 3,71 3,80 4,19 a) F(1,1037)=11,32;p<0,0000 

 
A percepção de risco é mais elevada em relação aos trabalhadores de resíduos logo 
seguida pelos profissionais de saúde, sendo os RH considerados como perigosos para a 
saúde destes profissionais. Valores mais baixos surgem relacionados com os doentes, em 
que o risco percebido inerente aos RH é pouco superior ao valor médio. Com percepções de 
risco mais baixas encontram-se os visitantes. 
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Os médicos são o grupo profissional que apresenta sempre menores percepções de risco, 
relativamente aos enfermeiros e AAM. Estes dois últimos grupos profissionais assinalam 
percepções de risco muito semelhantes, com excepção das relativas aos visitantes, em que 
os AAM têm um risco percebido menor. 
 
Os resultados encontrados são bastante interessantes e estão relacionados com o grau de 
contacto/manipulação com os RH. Os trabalhadores dos resíduos são o grupo com maior 
grau de interacção com os resíduos, sendo os visitantes os que menor contacto têm.  
 
Pelos resultados obtidos para o índice de percepção de risco dos RH em relação à saúde 
pode-se afirmar que os profissionais de saúde consideram que os RH têm um risco elevado, 
correspondendo a maior percepção de risco aos enfermeiros e o menor risco percebido aos 
médicos (Tabela 6.72). 
 
Percepção de risco dos RH para o ambiente (Q1-p.15d). Como se pode observar na 
Tabela 6.72, os AAM apresentam, em média, uma percepção de risco relativa ao ambiente 
mais elevada que os restantes grupos profissionais, apesar de todos eles considerarem os 
RH como perigosos para o ambiente. As diferenças entre grupos profissionais são 
estatisticamente significativas. 
 
Percepção de risco dos RH por grupos de profissionais (Q1-p.15a, b, c). Como se pode 
visualizar na Figura 6.37 (e observar na Tabela 6.72) os médicos apresentam uma 
percepção de risco bastante mais baixa que os enfermeiros, sobretudo relativamente ao 
risco induzido pelos RH nos colegas e neles próprios. Os AAM são o grupo profissional que 
apresenta a percepção de risco mais elevada, verificando-se que praticamente não existe 
distinção entre o risco associado aos próprios profissionais, aos colegas ou aos restantes 
profissionais de saúde. Esta constatação verifica-se, também, para os enfermeiros. 

Percepção do risco associado aos RH
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Figura 6.37. Percepção de risco por grupos de indivíduos, em relação aos grupos profissionais (Q1). 
 
Um aspecto curioso está relacionado com o facto dos médicos consideram que os RH são 
mais perigosos para os profissionais de saúde em geral que para a classe médica. Estes 
resultados mostram que este grupo profissional está bastante consciente da realidade, uma 
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vez que a generalidade dos procedimentos médicos não requer tanto contacto com os 
resíduos como os procedimentos de rotina efectuados pelos enfermeiros e AAM. 
 
Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão dos RH (Q2 -p.6). Nesta 
pergunta as primeiras alíneas são relativas às etapas de recolha e transporte dos RH, sendo 
a última alínea referente ao tratamento/destino final, como se pode observar na Tabela 6.73.  
 
Tabela 6.73. Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão dos RH, por grupos 
profissionais (Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
Percepção de risco em relação às várias etapas de gestão de RH (p.6) (valores médios, escala 1 a 5): 
a. nos serviços, a recolha dos sacos de RH 3,01 3,47 3,46b) F(2,894)=8,19;p<0,0005
b. fecho dos contentores de corto-perfurantes 3,37 3,48 3,55 b) F(2,886) = 0,69; n.s. 
c. transporte intra-hospitalar dos RH 2,92 3,17 3,21 b) F(2,867) = 2,60; n.s. 
d. O tratamento/destino final do:      
▪ saco preto 1,97 2,26 1,94 b) F(2,860)=7,45;p<0,001
▪ saco branco 3,05 3,53 3,48 b) F(2,857)=8,13;p<0,001
▪ saco vermelho/contentor de corto-perfurantes 3,87 4,09 4,28 b) F(2,852)=4,67;p<0,01 

 
As diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas para a percepção 
de risco inerente à recolha de recipientes de RH nos serviços, considerando os médicos que 
o risco para a saúde é médio e os enfermeiros e AAM que o risco é elevado. Relativamente 
ao fecho dos contentores de cortantes e perfurantes e ao transporte dos RH dos serviços 
para o armazém central do hospital, as diferenças entre grupos profissionais não são 
estatisticamente significativas, sendo a percepção de risco um pouco mais elevada para o 
fecho dos contentores. 
 
Como seria de esperar, os profissionais de saúde consideram o tratamento/destino final do 
grupo IV mais perigoso que o do grupo III, e, por sua vez, associam ao recipiente preto a 
menor percepção de risco, tendo apenas algum risco para a saúde. As diferenças entre 
grupos profissionais são estatisticamente significativas (Tabela 6.73), apresentando os 
enfermeiros a percepção de risco mais elevada em relação ao recipiente preto e ao 
recipiente branco e os AAM uma percepção de risco superior para o recipiente vermelho ou 
contentor de cortantes e perfurantes. 
 
Comportamento auto-relatado 
 
Produção/manipulação de RH (Q1 – p.2 e Q2 – p.2). Como se pode observar na Tabela 
6.74 as diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas. Os 
profissionais que referem, em média, uma maior produção/manipulação de RH são os 
enfermeiros, seguidos dos AAM. Os médicos são os que menor contacto referem com os 
resíduos, embora este seja superior ao valor médio da escala. As diferenças entre 
questionários não são estatisticamente significativas. 
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Tabela 6.74. Comportamento auto-relatado, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;  
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM 
        a) F(2,1058)=68,61;p<0,0000 
Produção/manipulação     b) F(2,879)=48,79;p<0,0000 
de RH no dia-a-dia 3,54 3,60 4,42 4,46 4,14 4,21 c) F(1,300)= 0,22; n.s. 
(valor médio: escala 1 a 5)            d) F(1,1172)= 0,99; n.s. 
              e) F(1,465)= 0,65; n.s. 

 
 
 
6.2.2.3. Preferência por dispositivos médicos reutilizáveis ou descartáveis 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real sobre a utilização de DM reutilizáveis ou descartáveis no hospital 
(Q1-p.17). No Q1 foi solicitado aos inquiridos que assinalassem, relativamente a 12 DM e 
outros materiais, se eram usados na forma reutilizável ou descartável nos hospitais onde 
trabalham. Nesta pergunta foi colocada a possibilidade de responder “não sabe”, por se 
considerar que os profissionais de saúde poderiam não ter grande familiaridade com alguns 
dos exemplos apresentados. 
 
Os resultados da análise estatística apresentam-se na Tabela 6.91 (Apêndice G). Para 
alguns DM e outros materiais não foram calculados os testes estatísticos, pelo facto de, em 
certas células, existir um número muito reduzido de respostas (inferiores a 10), o que se 
verificou em relação: às seringas, à louça para servir as refeições aos doentes, aos urinóis e 
arrastadeiras, às lâminas de bisturi, às fraldas e aos lençóis. Em alguns casos esta situação 
foi motivada por nos hospitais se utilizarem, apenas, estes materiais sob a forma de 
reutilizáveis (e.g. lençóis) ou de descartáveis (e.g. seringas, lâminas de bisturi, fraldas). 
 
Nos casos em que foi possível aplicar os testes estatísticos, as diferenças entre grupos 
profissionais são sempre estatisticamente significativas, como se pode observar na Tabela 
6.90 (Apêndice G). A  Figura 6.38 permite, igualmente, conhecer a realidade hospitalar de 
acordo com o relato dos profissionais de saúde, tanto relativamente ao uso de reutilizáveis 
como de descartáveis. 
 
Os DM e outros materiais referidos pelos profissionais de saúde como existindo nos 
hospitais essencialmente sob a forma de reutilizáveis, com percentagens superiores a 80%, 
são os lençóis, os urinóis e arrastadeiras e a louça para servir as refeições aos doentes. 
Para estes itens, os enfermeiros são os que mais assinalam o uso de reutilizáveis e os AAM 
são os que menos os referem sob esta forma. 
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Figura 6.38. Conhecimento real sobre a utilização de reutilizáveis e de descartáveis no hospital, por 
grupos profissionais (Q1). 

 290



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 291

 
Também, como reutilizáveis e com percentagens elevadas (superiores a 50%), são 
assinaladas as batas e os contentores para RH dos grupos I e II (Figura 6.38). As batas são 
mais referidas pelos médicos (72%), sendo as respostas dos AAM (60%) e dos enfermeiros 
(56%) bastante próximas. A existência de contentores reutilizáveis para resíduos dos grupos 
I e II é referida pelos enfermeiros (65%), pelos médicos (60%) e, com uma preferência 
ligeiramente inferior, pelos AAM (53%). Contudo, deve-se salientar que as respostas “não 
sabe” são muito elevadas, especialmente por parte dos médicos, atingindo quase os 23%. 
 
A percentagem de louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos 
referida pelos profissionais de saúde como sendo reutilizável é também elevada (entre 45% 
e 53%), sendo, neste caso, também muito grande a percentagem de respostas “não sabe” 
por parte essencialmente dos médicos (34%). As respostas deste grupo profissional revelam 
o seu desconhecimento, possivelmente por não terem grande contacto com alguns dos 
procedimentos referidos (como a alimentação dos doentes e a gestão dos RH). 
 
Relativamente à utilização nos hospitais de DM e outros materiais descartáveis, são usados 
apenas sob esta forma, as seringas, as fraldas e as lâminas de bisturi. Contudo, outros itens 
também são utilizados em grande percentagem sob a forma de descartáveis, como os 
contentores para cortantes e perfurantes e os tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio 
(ambos com percentagens superiores a 60%). Em todos estes exemplos, os enfermeiros 
são os profissionais que mais assinalam a utilização destes itens descartáveis. 
 
A referência a que os contentores para os RH do grupo III, nos hospitais, são descartáveis é 
também elevada, variando entre os 47% (médicos) e os 54% (AAM), embora cerca de 31% 
dos enfermeiros e dos AAM tenham assinalado que estes contentores são reutilizáveis. Para 
estes itens, também a percentagens de respostas “não sabe” é bastante elevada, sendo de 
38% para os médicos, 16% para os enfermeiros e 15% para os AAM. É de salientar, pela 
observação directa efectuada nos hospitais em estudo, que os contentores para os resíduos 
do grupo III utilizados são reutilizáveis. Uma possível explicação pode estar relacionada com 
alguma confusão com os sacos onde são colocados os RH, estes sim descartáveis. 
 
Também, alguns itens que surgem referidos como existindo nos hospitais essencialmente 
sob a forma de reutilizáveis, existem igualmente e com percentagens elevadas como 
descartáveis. É o caso das batas e da louça para servir as refeições aos doentes infectados 
ou suspeitos, mas, também, dos contentores para os RH dos grupos I e II, referidos em 
maior percentagem pelos AAM (38%). 
 
Atitudes/opiniões 
 
Preferência por reutilizáveis ou descartáveis, por tipo de DM (Q1-p.16 e Q2-11). Esta 
variável foi introduzida nos dois questionários e pretende conhecer as opiniões dos 
profissionais de saúde relativamente a este assunto. Como na variável anterior, recorreu-se 
a exemplos, 12 no Q1 (os mesmos referidos anteriormente) e 10 no Q2, pelos motivos 
explicados na metodologia. Por se tratar de opiniões não foi introduzida a categoria de 
respostas “não sabe”.  
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Os resultados encontram-se na Tabela 6.91 (Apêndice G). Na Figura 6.39 e na Figura 6.40 
são apresentadas as opções dos profissionais de saúde referidas no Q1 e Q2, 
respectivamente em relação aos reutilizáveis e aos descartáveis. 
 
Relativamente aos reutilizáveis, os lençóis são os materiais que mais consenso reúnem nos 
profissionais de saúde, tendo a opção por estes materiais reutilizáveis sido superior a 80%. 
No entanto, para todos os grupos profissionais verifica-se um decréscimo na opção por 
reutilizáveis do Q1 para o Q2, sendo este mais acentuado nos AAM.  
 
Com percentagens superiores a 50% surge a opção por contentores reutilizáveis para RH 
dos grupos I e II, sendo esta opção menos referida pelos AAM. Neste caso, observa-se um 
ligeiro acréscimo na opção por reutilizáveis do primeiro para o segundo questionário, 
aumento bastante acentuado no caso dos médicos (passam de cerca de 68% no Q1 para 
84% no Q2). Contudo, a opção por estes contentores descartáveis tem igualmente valores 
significativos, em particular no caso dos AAM e no Q2 (50%). 
 
Tanto a opção por louça reutilizável para servir as refeições aos doentes, como por urinóis e 
arrastadeiras reutilizáveis aparecem, igualmente, com valores elevados. Em ambos os 
casos observa-se um decréscimo do Q1 para o Q2, com especial relevância no caso dos 
AAM para os urinóis e arrastadeiras (passam de 53% no Q1 para 30% no Q2). Também, 
para estes dois itens há uma tendência crescente na opção por descartáveis, mais 
acentuada nos AAM e menos nos médicos. 
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Figura 6.39. Preferência por reutilizáveis, relativamente aos grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 
Diferenças estatisticamente significativas entre grupos profissionais (Tabela 6.91, Apêndice 
G) foram encontradas para os dois questionários, tanto em relação à louça para servir as 
refeições aos doentes, como aos contentores para RH dos grupos I e II e aos lençóis. Para 
os urinóis e arrastadeiras, as diferenças apenas são significativas no Q2. 
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Entre questionários, diferenças com significado estatístico verificaram-se para os urinóis e 
arrastadeiras, em relação aos três grupos profissionais, para os contentores para RH dos 
grupos I e II, no grupo dos médicos e dos enfermeiros, e para a louça para servir as 
refeições aos doentes, apenas em relação aos enfermeiros. 
 
No que diz respeito à opção por descartáveis, uma percentagem bastante elevada (cerca de 
80%) de profissionais de saúde referiram essa preferência em relação aos contentores para 
cortantes e perfurantes, aos tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio, à louça para 
servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos e aos contentores para os RH do 
grupo III. Em praticamente todas as situações a preferência pelos descartáveis aumentou do 
Q1 para o Q2 (Figura 6.40). 
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Figura 6.40. Preferência por descartáveis, relativamente aos grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 
Para os DM e outros materiais referidos anteriormente, apenas existem diferenças 
estatisticamente significativas entre grupos profissionais (Tabela 6.91, Apêndice G) em 
relação à louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos e, para o Q2, 
aos contentores para RH do grupo III. No primeiro caso, os médicos optam bastante menos 
pela louça descartável comparativamente aos restantes profissionais de saúde. No segundo 
caso, os médicos são os que mais assinalam os contentores descartáveis (no Q2). 
 
Entre questionários, as diferenças com significado estatístico, verificam-se em relação aos 
contentores para cortantes e perfurantes, no grupo dos enfermeiros  e dos AAM, aos tubos 
de ventilação ou máscaras de oxigénio, no grupo dos médicos e dos enfermeiros, e aos 
contentores para RH do grupo III, no grupo dos médicos. Observando-se sempre um 
acréscimo na preferência por descartáveis do Q1 para o Q2. 
 
Percentagens elevadas são também obtidas para a preferência por batas descartáveis, em 
especial no grupo dos enfermeiros e dos AAM. Os médicos optam em mais de 50% dos 
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casos por reutilizáveis, embora a percentagem de profissionais que assinala as batas 
descartáveis seja igualmente elevada (mais de 40%). Para este item as diferenças são 
também estatisticamente significativas. 
 
Os kits de penso apenas foram introduzidos no Q2, pelas razões referidas na metodologia. 
Embora, nos hospitais sejam utilizados kits de penso reutilizáveis, os profissionais optam 
pelos descartáveis em mais de 60% dos casos, correspondendo ao grupo dos médicos a 
percentagem mais elevada (76%), sendo os enfermeiros os que mais optam por kits de 
penso reutilizáveis (38%). Para este item, a diferença entre grupos profissionais é 
estatisticamente significativa. 
 
Na Figura 6.41 e na Figura 6.42 apresentam-se os gráficos relativamente às diferenças 
entre as opiniões dos profissionais de saúde e o que foi assinalado pelos mesmos como a 
realidade hospitalar, tendo em consideração apenas os resultados do Q1 e excluindo as 
respostas “não sabe”.  
 
Tal como se verificou na análise efectuada aos diferentes grupos de hospitais, de um modo 
geral os profissionais de saúde consideram que deveriam ser utilizados mais itens 
descartáveis. Em relação aos reutilizáveis, é sempre negativa a diferença entre a opinião 
dos profissionais e a realidade assinalada pelos mesmos, sendo a única excepção, digna de 
registo, a do grupo dos médicos para os contentores de RH dos grupos I e II (diferença 
positiva de cerca de 7%). 
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Figura 6.41. Utilização de reutilizáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, por grupo profissional (Q1). 
 
As maiores diferenças, relativamente aos reutilizáveis, registam-se em relação à louça para 
servir as refeições aos doentes infectados ou não, aos urinóis e arrastadeiras e às batas. 
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Para todos estes itens os enfermeiros e os AAM apresentam diferenças negativas 
superiores a 30%.  
 
Em relação aos descartáveis (Figura 6.42), a maior diferença surge relacionada com a louça 
para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos, diferença que ultrapassa os 
50% para os três grupos profissionais. Os urinóis e arrastadeiras e os contentores para os 
RH do grupo III apresentam, igualmente, diferenças significativas, havendo uma nítida 
preferência de todos os grupos profissionais pela utilização destes itens sob a forma de 
descartáveis.  
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Figura 6.42. Utilização de descartáveis: diferenças percentuais entre a opinião dos profissionais de 
saúde e a realidade, por grupo profissional (Q1). 
 
O mesmo também se verifica para as batas e para a louça para servir as refeições aos 
doentes, embora a diferença entre a opinião dos médicos e a realidade percepcionada pelos 
mesmos apresente percentagens menores, o que monstra que estes profissionais têm uma 
menor preferência por estes itens descartáveis relativamente aos enfermeiros e os AAM.  
 
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q1 – p.18). No Q1 foi 
solicitado o grau de acordo em relação a algumas afirmações relacionadas com os motivos 
que levam à opção entre reutilizáveis e descartáveis, motivos que se podem subdividir em: 
custo, risco profissional associado, risco de infecção hospitalar, problemas ambientais e 
facilidade de utilização. Na Tabela 6.75 apresentam-se os resultados obtidos por grupo 
profissional.  
 
Relativamente à opção por reutilizáveis, diferenças estatisticamente significativas verificam-
se para o risco de infecção hospitalar, em relação ao aumento de probabilidade de surgiram 
infecções hospitalares, e para a facilidade de utilização. Em ambas as situações, os AAM 
têm valores médios mais elevados e os médicos valores médios mais baixos. 
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Todos os profissionais de saúde concordam que a utilização de produtos reutilizáveis 
aumenta a probabilidade de surgirem infecções hospitalares. Os AAM também são da 
opinião que o uso de reutilizáveis aumenta as dificuldades de trabalho na sua actividade 
profissional, embora os médicos e os enfermeiros não pareçam ter uma opinião muito 
definida sobre este assunto (apresentam valores médios bastante próximos de “não 
concordo nem discordo”). 
 
Tabela 6.75. Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis, por grupos profissionais 
(Q1). 

    

Testes estatísticos
Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1

3. Risco de infecção hospitalar: "A utilização de
 produtos reutilizáveis aumenta a probabilidade
de surgirem infecções hospitalares" (p.18c) 3,87 4,04 4,24 a) F(2,1043)=8,22;ρ<0,0005
"A incerteza quanto à eficácia da desinfecção/
esterilização é um dos obstáculos à utilização
de produtos reutilizáveis" (p.18e) 3,69 3,61 3,77 a) F(2,1035) = 2,25; n.s.
5. Facilidade de utilização: "O uso de
reutilizáveis aumenta as dificuldades de trabalho
na sua actividade profissional" (p.18g) 2,94 3,08 3,49 a) F(2,1039)=17,44;ρ<0,0000

1. Custos: "O uso de produtos descartáveis
diminui os gastos económicos" (p.18b) 2,80 3,00 2,76 a) F(2,1035)=5,28;ρ<0,01
2. Risco profissional: "A utilização de
 descartáveis diminui os riscos para a saúde
dos profissionais de saúde" (p.18a) 4,40 4,43 4,46 a) F(2,1048) = 0,33; n.s.
3. Risco de infecção hospitalar: "O uso de
 produtos descartáveis diminui o risco de
contaminação para o doente" (p.18f) 4,39 4,44 4,41 a) F(2,1044) = 0,36; n.s.
4. Problemas ambientais: "A utilização de
descartáveis aumenta os problemas ambientais
em relação aos produtos reutilizáveis" (p.18d) 3,80 3,60 3,52 a) F(2,1035)=3,96;ρ<0,05

Opção por DM reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 5):

Profissionais de saúde

Opção por DM descartáveis (valor médio, escala de 1 a 5):

 
 
Os motivos relacionados com a opção por descartáveis apresentam, por sua vez, diferenças 
estatisticamente significativas entre grupos profissionais em relação aos custos e aos 
problemas ambientais. 
 
Todos os grupos profissionais concordam, de forma acentuada, que a utilização de 
descartáveis diminui os riscos para a saúde dos profissionais de saúde e para o doente. 
Relativamente aos custos, os médicos e os AAM discordam ligeiramente com o facto do uso 
de produtos descartáveis diminuir os gastos económicos, enquanto que os enfermeiros 
referem que não concordam nem discordam.  
 
Em relação aos problemas ambientais, todos os grupos concordam com o facto dos 
descartáveis aumentarem os problemas induzidos no ambiente, comparativamente com os 
reutilizáveis. No entanto, esta opinião é mais forte nos médicos e menos marcada nos 
enfermeiros e, em especial, nos AAM. 
 
Com o objectivo de analisar o grau de vantagem percepcionado em relação à opção por 
descartáveis, foi construído um índice cuja análise estatística é apresentada na Tabela 6.76. 
Este índice, que traduz uma média ponderada do grau de risco atribuído a cada um dos 
cinco critérios analisados, é sempre superior a 3, o que revela a tendência de todos os 
grupos profissionais pela valoração dos produtos descartáveis, apesar das diferenças entre 
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grupos profissionais serem significativas. Os enfermeiros são o grupo profissional que refere 
os descartáveis como mais vantajosos, apresentando os médicos e os AAM um grau de 
vantagem bastante semelhante. 
 
Tabela 6.76. Grau de vantagem percepcionado em relação à opção por descartáveis (índice), por 
grupos profissionais (Q1). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1 
Índice - grau de vantagem percepcionado inerente opção por descartáveis (valores médios, escala 1 a 5) 
 3,35 3,42 3,32 a) F(2,1015) = 3,00;ρ<0,05 

 
 
Motivos da preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis (Q2-p.11). No Q2 procurou-
se, também, saber quais os motivos que apoiavam os inquiridos nas sua opções por 
reutilizáveis ou descartáveis. Com essa finalidade foi solicitado que fundamentassem a sua 
opção, relativamente aos cinco motivos referidos anteriormente e para 5 dos 10 exemplos 
apresentados: batas, louça para servir as refeições aos doentes infectados ou não, urinóis e 
arrastadeiras e contentores para os RH do grupo III. 
 
Na Tabela 6.77 apresentam-se os resultados, tendo sido construídos índices para cada um 
dos motivos, como referido na metodologia. Relativamente aos reutilizáveis, todas as 
diferenças são estatisticamente significativas entre grupos profissionais, com excepção da 
relacionada com os custos. Na Figura 6.43 e na Figura 6.44 apresentam-se os resultados da 
análise de variância efectuada. 
 
Tabela 6.77. Motivos relacionados com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis, por grupos 
profissionais (Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
 Preferência por DM reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 3):   
1. Custos:       
Índice custos 1,17 1,26 1,19 b) F(2,566) = 1,49; n.s. 
2. Risco profissional associado:      
Índice risco profissional 1,98 2,00 1,70 b) F(2,525) = 17,52;p<0,0000 
3. Risco de infecção hospitalar:       
Índice risco de infecção hospitalar 2,07 2,15 1,85 b) F(2,527) = 12,18;p<0,00001 
4. Problemas ambientais:       
Índice problemas ambientais 1,29 1,46 1,51 b) F(2,532) = 3,40;p<0,05 
5. Facilidade de utilização:      
Índice facilidade de utilização 2,26 2,07 1,88 b) F(2,528) = 9,26;p<0,0001 
Preferência por DM descartáveis (valor médio, escala de 1 a 3):   
1. Custos:       
Índice custos 2,35 2,08 2,05 b) F(2,740) = 5,23;p<0,01 
2. Risco profissional associado:      
Índice risco profissional 1,16 1,22 1,23 b) F(2,798) = 0,61; n.s. 
3. Risco de infecção hospitalar:       
Índice risco de infecção hospitalar 1,20 1,20 1,30 b) F(2,854) = 1,97; n.s. 
4. Problemas ambientais:       
Índice problemas ambientais 2,21 1,94 1,46 b) F(2,768) =40,06;p<0,0000 
5. Facilidade de utilização:      
Índice facilidade de utilização 2,20 2,14 1,93 b) F(2,770) = 6,54;p<0,005 
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Todos os profissionais de saúde consideram que o custo dos reutilizáveis é baixo, sendo 
também pequenos os problemas ambientais inerentes. Os médicos são o grupo profissional 
que apresenta valores mais baixos. Os AAM consideram que os problemas ambientais 
induzidos pelos reutilizáveis são bastante mais significativos comparativamente com a 
opinião dos restantes profissionais. 
 
Relativamente aos riscos, os profissionais são da opinião que os reutilizáveis induzem riscos 
de infecção um pouco mais elevados comparativamente aos riscos profissionais associados. 
Os AAM assinalam que estes DM e outros materiais têm menores riscos que o referido 
pelos restantes grupos profissionais, sendo o risco associado pelos médicos e enfermeiros 
muito semelhante entre si. Estes dois grupos profissionais referem um risco profissional 
equivalente entre o uso de reutilizáveis e de descartáveis. 
 
Quanto à facilidade de utilização, os médicos assinalam que os reutilizáveis são mais fáceis 
de utilizar que os descartáveis, os enfermeiros não referem diferenças acentuadas entre uns 
e outros e os AAM são da opinião que os reutilizáveis são mais difíceis de utilizar. 
 

Motivos relacionados com a preferência por reutilizáveis
Wilks lambda=,85197, F(10, 1008)=8,4065, p=,00000

 Custo
 Risco profissional
 Risco infecção hospitalar
 Problemas ambientais
 Facilidade de utilização

Médicos Enfermeiros AAM
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 
Figura 6.43. Motivos relacionados com a preferência por reutilizáveis, por grupo profissional (valores 
médios, escala de 1 a 3) (Q2). 
 
Em relação aos descartáveis (Figura 6.44), as diferenças entre grupos profissionais não são 
significativas para os riscos avaliados, embora sendo para os custos, os problemas 
ambientais e a facilidade de utilização.  
 
O custo é o motivo que apresenta maiores valores médios, considerando os médicos os 
descartáveis como mais caros. Também, em relação aos problemas ambientais são os 
médicos que associam maiores problemas aos descartáveis, enquanto que os enfermeiros 
consideram que os descartáveis induzem problemas ambientais equivalentes aos 
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provocados pelos reutilizáveis e os AAM associam aos descartáveis menores problemas 
ambientais. 
 
Relativamente à facilidade de utilização, tanto os médicos como os enfermeiros consideram 
que os descartáveis são ligeiramente mais fáceis de utilizar que os reutilizáveis. Contudo, os 
AAM são da opinião que a facilidade de utilização entre uns e outros é muito semelhante, 
tendendo os descartáveis para ser um pouco mais difíceis de utilizar. 
 
O risco profissional associado e o risco de infecção hospital têm valores médios baixos e 
bastante próximos entre si, considerando os três grupos profissionais que os riscos 
inerentes aos descartáveis são muito menores que os riscos relacionados com o uso de 
reutilizáveis. 
 

Motivos relacionados com a preferência por descartáveis
Wilks lambda=,87024, F(10, 1438)=10,349, p=0,0000

 Custo
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 Risco de infecção hospitalar
 Problemas ambientais
 Facilidade de utilização
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Figura 6.44. Motivos relacionados com a preferência por descartáveis, por grupo profissional (valores 
médios, escala de 1 a 3) (Q2). 
 
Na Figura 6.45 apresenta-se uma análise estatística comparativa entre a opção por 
reutilizáveis e por descartáveis, para cada um dos motivos analisados, verificando-se em 
todos os casos que as diferenças entre grupos profissionais são sempre significativas.  
 
De uma forma geral, os profissionais de saúde consideram que a opção por descartáveis é 
mais cara e induz maiores problemas ambientais que a opção por reutilizáveis. Os 
profissionais associam aos descartáveis menores riscos profissionais e de infecção 
hospitalar em comparação com os riscos inerentes aos reutilizáveis. Em relação à facilidade 
de utilização, não existem grandes diferenças, apenas os enfermeiros e os AAM referem 
que os reutilizáveis são ligeiramente mais fáceis de utilizar que os descartáveis. 
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Figura 6.45. Motivos relacionados com a preferência por reutilizáveis e descartáveis, por grupo 
profissional (Q2). 
 
Além dos índices anteriormente referidos, foram igualmente construídos dois índices globais 
sobre o grau de vantagem relacionado com a opção por reutilizáveis ou por descartáveis. Os 
resultados da análise estatística apresentam-se na Tabela 6.78. 
 
Tabela 6.78. Índice global inerente à opção por reutilizáveis ou descartáveis, por grupo profissional 
(Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 

Grau de vantagem relacionado com a opção por reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
  2,34 2,22 2,44 a) F(2,508) = 10,72;p<0,00003 
Grau de vantagem relacionado com a opção por descartáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
  2,23 2,34 2,41 a) F(2,723) = 4,24;p<0,05 

 
As diferenças são estatisticamente significativas para os dois índices em relação aos grupos 
profissionais, apresentando todos os profissionais graus de vantagem positivos, tanto para 
os reutilizáveis como para os descartáveis, sendo os valores mais elevados 
correspondentes aos AAM. Os médicos, comparativamente aos enfermeiros, consideram 
mais vantajoso os reutilizáveis e os enfermeiros mais vantajoso os descartáveis, contudo as 
diferenças entre estes dois grupos profissionais são pequenas. 
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Como foi referido, os índices considerados foram calculados com base nas respostas dadas, 
no Q2, em relação aos 5 motivos apresentados e para 5 exemplos: batas, louça para servir 
as refeições aos doentes infectados e não infectados, urinóis e arrastadeiras e contentores 
para os RH do grupo III. À semelhança do realizado para a análise dos diferentes grupos de 
hospitais, também se considerou importante aplicar testes estatísticos, separadamente para 
cada um dos 5 exemplos mencionados (Tabela 6.92, Apêndice G). 
 
Em relação aos reutilizáveis, as diferenças com significado estatístico dizem respeito ao 
risco profissional relativamente aos contentores para RH do grupo III e à louça para servir as 
refeições aos doentes, sendo o menor risco profissional referido pelos AAM. Para o risco de 
infecção hospitalar, verificaram-se, também, diferenças com significado estatístico, nos 
contentores para os RH do grupo III e nos urinóis e arrastadeiras, tendo os médicos 
assinalado um risco mais elevado, seguido dos enfermeiros e, por último, dos AAM. 
 
Os problemas ambientais dos reutilizáveis foram assinalados de forma diferente pelos vários 
grupos profissionais, existindo diferenças estatisticamente significativas na louça para servir 
as refeições aos doentes e nos urinóis e arrastadeiras. No primeiro caso, os médicos foram 
o grupo profissional que referiu maiores problemas ambientais, apresentando os AAM mais 
problemas em relação à reutilização de urinóis e arrastadeiras. 
 
Ainda dentro dos reutilizáveis, o critério facilidade de utilização revelou diferenças 
estatisticamente significativas para as batas e para a louça para servir as refeições aos 
doentes não infectados e infectados, considerando os médicos que os reutilizáveis são mais 
fáceis de utilizar que os descartáveis, manifestando os AAM uma opinião contrária. 
 
Para os descartáveis, diferenças estatisticamente significativas surgem em relação aos 
custos, nos urinóis e arrastadeiras, na louça para servir as refeições aos doentes infectados 
ou suspeitos e nos contentores para os RH do grupo III. Todos os profissionais consideram 
que os custos são elevados, tendo os médicos a noção que a utilização de descartáveis 
induz maiores gastos que os enfermeiros e sobretudo que os AAM. 
 
Diferenças com significado estatístico, tanto em relação aos problemas ambientais como à 
facilidade de utilização, foram encontradas para os cinco exemplos considerados. De um 
modo geral, os médicos referem que os descartáveis induzem mais problemas ambientais, 
mas são mais fáceis de utilizar. Os AAM são da opinião que os problemas ambientais são 
menores, sendo os descartáveis um pouco mais difíceis de utilizar. As opiniões dos 
enfermeiros situam-se entre as assinaladas para os dois grupos anteriores, como se pode 
observar na Tabela 6.92 (Apêndice G), excepto para o critério facilidade de utilização dos 
urinóis e arrastadeiras, para o qual os enfermeiros manifestam uma opinião de maior 
facilidade na sua utilização. 
 
Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH (Q1-p.9e). Todos os 
profissionais de saúde consideram que os RH têm aumentado nos últimos anos, sendo os 
AAM que mais expressam essa percepção, seguidos dos enfermeiros e por último dos 
médicos. É de salientar que as diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente 
significativas, como se pode observar na Tabela 6.79. 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 302

 
Tabela 6.79. Opinião sobre o aumento da quantidade de RH, por profissionais de saúde (Q1). 
 

Profissionais de saúde Testes estatísticos 
Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1 

Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH (valor médio, escala de 1 a 5): 
  4,07 4,23 4,32 a) F(2,1045) = 5,80; ρ<0,005 

 
 
 
6.2.2.4. Separação de resíduos para reciclagem 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real dos resíduos separados para reciclar no serviço (Q1-p.20 e Q2-
p.3). A percentagem de profissionais de saúde que referiram a separação para reciclagem, 
no seu serviço, de um determinado número de diferentes tipos de resíduos, pode ser 
observada na Tabela 6.80.  
 
Tabela 6.80. Número de resíduos assinalados como separados para reciclar no serviço, por 
profissionais de saúde (Q1 e Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2   
(%)                            1 11,83 16,95 19,05 13,80 11,95 10,83   

2 22,58 13,56 18,73 17,38 21,12 20,00   
3 9,68 11,02 14,44 16,49 16,73 25,00   
4 6,45 14,41 5,08 19,53 12,35 21,25   
5 1,08 6,78 1,75 7,89 5,98 6,67 a) χ2(18)=52,98;ρ<0,00005 

6 1,61 8,47 1,75 7,71 3,19 10,42 b) χ2(18)=51,26;ρ<0,00005 

Não responderam 46,77 28,81 39,21 17,20 28,69 5,83   

           a) F(2,660)=12,05;p<0,00001 
Nº médio de resíduos 2,36 3,08 2,29 3,16 2,84 3,26 b) F(2,769) = 0,49; n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Tal como foi referido anteriormente, no Q1 a percentagem de não respostas foi muito 
elevada, em especial no grupo dos médicos, em que 47% destes profissionais de saúde não 
responderam a esta questão, tendo o mesmo sido efectuado por 39% dos enfermeiros e por 
29% dos AAM.  
 
No Q2, a percentagem de não respostas foi bastante mais baixa, contudo os valores mais 
elevados continuaram a corresponder aos médicos (29%), seguidos dos enfermeiros (17%) 
e com valores bastante inferiores os AAM (6%). Esta diminuição de “não respostas”, pode 
ter sido influenciada pela mudança, no Q2, da localização desta pergunta e pela 
reformulação da mesma, como descrito na metodologia. 
 
 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 
No Q1 as diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas (Tabela 
6.80), constatando-se que no Q2 os profissionais referem um número superior de resíduos, 
variando bastante as percentagens entre grupos profissionais. 
 
Na análise de dados considerou-se importante calcular o número médio de resíduos 
referidos pelos profissionais como sendo separados para reciclagem nos seus serviços. No 
Q1, as diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas, 
correspondendo aos AAM a referência ao maior número de resíduos separados e aos 
enfermeiros o número menor. No Q2, o valor médio de resíduos separados aumentou para 
todos os grupos profissionais, embora as diferenças entre grupos profissionais não sejam 
estatisticamente significativas. 
 
A Figura 6.46 e a Tabela 6.93 (Apêndice G) permitem visualizar as percentagens de 
resíduos separados para reciclar nos serviços, por tipo de resíduo e por grupo profissional. 
Os AAM são os profissionais que se destacam por referirem mais a separação para 
reciclagem do cartão e do vidro, tanto no Q1 como no Q2, apresentando as maiores 
diferenças entre questionários relativamente a estes componentes dos resíduos e aos 
resíduos líquidos.  
 
Os médicos assinalam predominantemente a separação de cartão e de papel, embora com 
percentagens ligeiramente inferiores às dos AAM. No entanto, é o grupo profissional que 
menos refere a separação dos restantes resíduos, com excepção no Q2 das películas 
radiológicas e das pilhas. 
 
Os enfermeiros, de uma forma geral, apresentam percentagens com valores intermédios, 
situando-se entre as dos médicos e dos AAM, para o cartão, o vidro e os resíduos líquidos, 
excepto para o caso das pilhas (valores mais elevados) e do papel e das películas 
radiológicas (valores mais baixos). 
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Figura 6.46. Número de inquiridos que referiram separar os diferentes tipos de resíduos para reciclar 
no serviço, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 

 303



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 304

Admite-se que, em muitas situações, as diferentes percentagens referidas pelos grupos 
profissionais correspondem a diferentes níveis de familiaridade com os resíduos referidos. 
Por exemplo, a separação do cartão é efectuada essencialmente pelos AAM, embora com 
alguma participação dos enfermeiros.  
 
Relativamente, à opção “outros resíduos” que surgiu no Q1, pretendeu alargar as opções 
dos profissionais de saúde em relação aos resíduos separados para reciclar no seu serviço. 
A observação da Tabela 6.93 (Apêndice G) permite constatar que esta opção apenas foi 
referida por uma pequena percentagem de AAM (4%) e de enfermeiros (3%). Além disso, as 
respostas foram muito homogéneas, sendo na sua maioria relativas à separação de garrafas 
de água de plástico, como referido anteriormente. 
 
Uma análise mais detalhada dos resultados do Q2 pode ser observada na Tabela 6.81. Para 
todos os seis resíduos considerados existem diferenças estatisticamente significativas entre 
grupos profissionais. 
 
Tabela 6.81. Número de inquiridos que referem a separação dos diferentes tipos de resíduos para 
reciclar no serviço, por grupos profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
Separação de cartão para reciclar (%) 
No serviço:            Sim 46,61 66,13 87,08   

Não  37,29 27,24 10,83   
Não resposta 16,10 6,63 2,08 b) χ2(6) = 72,58; p<0,0000 

Separação de papel para reciclar (%)     
No serviço:            Sim 50,00 43,73 53,75   

Não  38,98 46,42 26,25   
Não resposta 11,02 9,86 20,00 b) χ2(6) = 35,91; p<0,0000 

Separação de vidro para reciclar (%)     
No serviço:            Sim 29,66 51,43 71,67   

Não  50,00 39,43 19,17   
Não resposta 20,34 9,14 9,17 b) χ2(6) = 68,02; p<0,0000 

Separação de películas radiológicas para reciclar (%) 
No serviço:            Sim 28,81 18,31 19,17   

Não  41,53 61,22 41,25   
Não resposta 29,66 20,47 39,58 b) χ2(6) = 45,93; p<0,0000 

Separação de pilhas para reciclar (%) 
No serviço:            Sim 30,51 39,43 26,25   

Não  46,61 46,42 37,50   
Não resposta 22,88 14,16 36,25 b) χ2(6) =52,71; p<0,0000 

Separação de alguns resíduos líquidos para reciclar (%) 
No serviço:            Sim 33,90 42,83 49,17   

Não  45,76 44,62 23,33   
Não resposta 20,34 12,54 27,50 b) χ2(6) = 48,72; p<0,0000 

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
Em relação às não respostas verificam-se grandes variações por tipo de resíduo e por grupo 
profissional. As percentagens mais baixas surgem na separação do cartão para reciclar, 
correspondendo aos médicos a maior percentagem de “não resposta” (16%). O mesmo 
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acontece relativamente ao vidro, os médicos são o grupo profissional que menos respondeu 
(20%), embora neste caso os enfermeiros e os AAM também apresentam percentagens um 
pouco elevadas, cerca de 9%. 
 
Para os restantes resíduos, as maiores percentagens de não respostas correspondem aos 
AAM, apresentando os médicos valores também bastante elevados. As maiores 
percentagens de não respostas verificam-se para os resíduos mais específicos, como as 
películas de radiologia, as pilhas e os resíduos líquidos. 
 
Comportamento auto-relatado de separação para reciclagem, por tipo de resíduo (Q2-
p.4). Considerou-se importante saber se efectivamente os inquiridos participam na 
separação de resíduos para reciclar realizada no serviço, variável analisada no Q2. Pela 
observação da Tabela 6.82 verifica-se que a grande maioria dos inquiridos refere que 
separa, no serviço, os vários tipos de resíduos para reciclagem. 
 
Tabela 6.82. Comportamento auto-relatado de separação dos diferentes tipos de resíduos para 
reciclar no serviço, por grupos profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
Separa o cartão para reciclar? (%) 
Nunca 17,31 5,78 1,05   
Pouco/mais ou menos 19,23 15,03 12,57   
Com (mt) frequência 63,46 79,19 86,39 b) χ2(4)=34,59; ρ<0,00005 
Separa o papel para reciclar? (%)       
Nunca 10,91 1,78 1,87   
Pouco/mais ou menos 7,27 18,22 15,89   
Com (mt) frequência 81,82 80,00 82,24 b) χ2(4)=17,97; ρ<0,05 
Separa o vidro para reciclar? (%)       
Nunca 30,30 2,26 1,50   
Pouco/mais ou menos 12,12 12,45 11,28   
Com (mt) frequência 57,58 85,28 87,22 b) χ2(4)=63,52; ρ<0,0000 
Separa as películas radiológicas para reciclar? (%)   
Nunca 28,57 17,78 13,79   
Pouco/mais ou menos 7,14 22,22 17,24   
Com (mt) frequência 64,29 60,00 68,97 b) χ2(4)=15,62; ρ<0,05 
Separa as pilhas para reciclar? (%) 
Nunca 17,65 6,57 11,76   
Pouco/mais ou menos 20,59 23,74 21,57   
Com (mt) frequência 61,76 69,70 66,67 b) χ2(4)=5,85; n.s. 
Separa alguns resíduos líquidos para reciclar? (%) 
Nunca 25,71 0,94 2,94   
Pouco/mais ou menos 22,86 12,74 16,67   
Com (mt) frequência 51,43 86,32 80,39 b) χ2(4)=64,98; ρ<0,00000 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
As diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas para cinco dos 
seis tipos de resíduos analisados. Apenas não se verificam diferenças com significado 
estatístico em relação às pilhas. De um modo geral, os médicos são o grupo profissional que 
refere uma menor participação na separação para reciclagem e os enfermeiros e os AAM 
são os que mais participam. 
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Os médicos separam com mais frequência o papel, enquanto os enfermeiros e AAM 
separam sobretudo o cartão, o papel, o vidro e os resíduos líquidos. As pilhas e as películas 
radiológicas são os resíduos separados para reciclar com menor frequência, o que se deve, 
também, à sua especificidade. 
 
 
6.2.2.5. Separação de resíduos hospitalares por grupos 
 
Conhecimento 
 
Conhecimento real sobre a separação de RH (Q1-p.7 e Q2-p.9). Esta variável foi avaliada 
nos dois questionários, tendo sido utilizadas 15 expressões correspondentes a diferentes 
tipos de resíduos, retiradas da legislação em vigor (Despacho nº 242/96).  
 
Como mencionado na metodologia, foi construído um índice com o número de respostas 
correctas relacionadas com a separação de RH, tendo por base os 15 tipos de resíduos 
seleccionados e a legislação em vigor. Os resultados apresentam-se na Tabela 6.83. 
 
A percentagem de “não respostas”, ou seja, a percentagem de profissionais de saúde que 
não assinalaram a separação por recipientes para nenhum dos 15 tipos de resíduos, é muito 
elevada no Q1. Devido a este facto, foram introduzidas algumas alterações na estrutura da 
pergunta no Q2, como descrito na metodologia. 
 
A percentagem mais elevada de não respostas corresponde aos AAM, cerca de 47%, 
enquanto que para os médicos decresce para os 31% e para os enfermeiros ronda os 22%. 
No Q2 estes valores são bastante mais baixos (Tabela 6.83). 
 
Tabela 6.83. Classes de respostas certas relacionadas com o conhecimento real, por grupos de 
profissionais (Q1 e Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 
Classes (%) Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM 

de 0 a 3 5,35 11,02 2,85 2,69 6,37 2,92 a) χ2(12) = 86,67; ρ<0,0001 

de 4 a 7 19,25 23,73 18,23 21,15 19,52 27,50 b) χ2(12) = 45,13; ρ<0,00001 

de 8 a 11 33,16 34,75 36,29 39,78 14,74 39,58 c) χ2(8) = 30,50; ρ<0,0005 

de 12 a 15 11,23 23,73 20,76 35,30 11,95 26,25 d) χ2(8) = 130,61; ρ<0,0000 

Não resposta 31,02 6,78 21,87 1,08 47,41 3,75 e) χ2(8) = 137,58; ρ<0,0000 
         a) F(2,751) = 11,75;ρ<0,00001 

Nº médio 8,57 8,50 9,36 9,83 7,95 9,13 b) F(2,890) = 10,25;ρ<0,00005 
         c) F(1,237) = 0,03; n.s. 
         d) F(1,1043) = 6,27;ρ<0,05 
         e) F(1,361) = 11,30;ρ<0,001 

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 

 
As diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas para ambos os 
questionários e, tanto em relação às classes consideradas, como ao número médio de 
respostas certas. Os enfermeiros são os profissionais que têm, em média, um maior 
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conhecimento sobre a separação dos RH por grupos, seguidos, no Q1, pelos médicos e, no 
Q2, pelos AAM. O grupo dos enfermeiros apresenta, também, as percentagens mais 
elevadas em relação à separação correcta de 12 a 15 resíduos, em ambos os questionários, 
passando de 21%, no Q1, para 35%, no Q2.  
 
Além disso, observa-se, de uma forma geral, um aumento do conhecimento real sobre a 
separação dos RH do primeiro para o segundo questionário. As diferenças entre 
questionários são estatisticamente significativas para os três grupos profissionais, com 
excepção, apenas, do grupo dos médicos e relativamente ao número médio de respostas 
certas. 
 
Uma descrição mais pormenorizada do número de respostas certas, por grupos de RH, é 
apresentada na Tabela 6.94 (Apêndice G). É interessante salientar que a percentagem mais 
elevada de não respostas corresponde aos AAM, tanto no Q1 como no Q2.  
 
As diferenças entre grupos profissionais são sempre estatisticamente significativas, apenas 
não apresentando significado estatístico, no Q2, o valor médio de respostas certas, para o 
recipiente preto e para o vermelho. Os enfermeiros continuam a ser os profissionais que 
mais acertam na separação dos resíduos, por grupo. 
 
As diferenças entre questionários são, em geral, significativas para o número de respostas 
certas, embora o mesmo não se verifique para o número médio. Entre o Q1 e o Q2, o valor 
médio apenas apresenta diferenças com significado estatístico para os enfermeiros, em 
relação ao recipiente vermelho, e para os AAM, relativamente ao recipiente preto e ao 
recipiente branco. Em todos os casos, observa-se um aumento das respostas certas do 
primeiro para o segundo questionário. 
 
Os resultados dos tratamentos estatísticos do Q1 e do Q2, para os 15 tipos de resíduos 
considerados, apresentam-se, respectivamente, na Tabela 6.95 e na Tabela 6.96 (Apêndice 
G). Nos dois questionários, a maior percentagem de não respostas corresponde aos AAM, 
seguidos dos médicos, apresentando os enfermeiros uma maior percentagem de respostas. 
 
No Q1, para os AAM a percentagem de não respostas é sempre superior a 50%, variando 
entre 51%, para os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois 
de utilizados, resíduos do grupo III, e 61% para os (h) fármacos rejeitados, resíduos do 
grupo IV. No caso dos médicos, a percentagem de não respostas é um pouco inferior, 
variando entre os 33,5%, para os (j) materiais cortantes e perfurantes, após utilização, e os 
43%, para as (i) fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos, respectivamente um tipo de resíduo do grupo IV e outro do grupo 
II. 
 
Os enfermeiros são o grupo profissional para o qual se obteve uma maior taxa de resposta. 
No Q1, as não respostas não ultrapassam os 32%, correspondendo o maior valor aos (h) 
fármacos rejeitados (32%) e o menor aos (j) materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização (24%).  
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É interessante referir que, em relação ao maior número de “não respostas”, houve 
coincidência no tipo de resíduo, os fármacos rejeitados, entre os enfermeiros e os AAM. 
Também se verificou coincidência no menor número de não respostas para os materiais 
cortantes e perfurantes, mas desta vez entre os enfermeiros e os médicos. 
 
No Q2, como foi alterado o formato da pergunta, a percentagem de não respostas baixou 
significativamente, entre 1% e 13%, continuando, contudo, os enfermeiros a apresentarem 
as percentagens mais baixas e os AAM as mais elevadas.  
 
Como foi anteriormente referido, neste questionário introduziu-se, também, a opção “não 
sabe”. Neste caso foram os médicos os profissionais de saúde que mais assinalaram esta 
opção, seguidos dos AAM e por último dos enfermeiros, como se pode observar na Tabela 
6.96 (Apêndice G). 
 
Tanto no Q1 como no Q2, as diferenças entre grupos profissionais são sempre 
estatisticamente significativas, para os 15 tipos de resíduos considerados. Os resultados 
apresentados na Tabela 6.95 e na Tabela 6.96 (Apêndice G) podem ser visualizados, de 
uma forma mais explícita, nas figuras que se seguem. Optou-se, para simplificar, por dividir 
o tratamento dos resultados de acordo com os grupos de resíduos definidos pela legislação.  
 
Resíduos dos grupos I e II 
 
Na Figura 6.47 apresentam-se os resultados obtidos para os resíduos dos grupos I e II (a 
colocar no recipiente preto), excluindo-se, para cada um dos grupos profissionais, a 
categoria “não sabe”. As diferenças entre grupos profissionais são sempre estatisticamente 
significativas, para todos os resíduos dos grupos I e II, tanto no Q1 como no Q2. 
 
Para os resíduos do grupo I, (g) resíduos dos serviços gerais e (p) resíduos da confecção e 
restos de alimentos servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos, não existem muitas 
dúvidas na sua separação, sendo colocados preferencialmente no recipiente preto. No 
entanto, alguns resíduos deste grupo ainda são separados para o recipiente branco, sendo 
os médicos o grupo que mais se engana. 
 
Maiores dúvidas na separação verificam-se para os resíduos do grupo II, uma vez que 
englobam resíduos mais específicos da prestação de cuidados de saúde. As dúvidas 
surgem, sobretudo, em relação às (i) fraldas e resguardos descartáveis não contaminados 
por sangue ou por outros produtos suspeitos. Para este tipo de resíduo as percentagens de 
colocação nos recipientes preto e branco são muito próximas, sendo no Q1, apenas superior 
a percentagem de colocação no recipiente preto para o caso dos médicos e no Q2, somente 
mais elevadas as percentagens correspondentes aos enfermeiros e AAM. 
 
Os (d) materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados, também 
têm associado um grau elevado de erro, em especial no Q2, verificando-se uma inversão, 
do primeiro para o segundo questionário, em relação aos grupos profissionais que mais 
correctamente separam estes resíduos. No Q1 são os AAM e no Q2 passam a ser os 
médicos. 
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Os (b) frascos de soro sem qualquer contaminação, depois de utilizados, e (l) os materiais 
ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados, 
apresentam, também, percentagens de separação para o recipiente branco elevadas. Além 
disso, os resíduos do grupo II colocados no recipiente vermelho têm maiores percentagens 
no Q2 comparativamente ao verificado no Q1. 
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Figura 6.47. Conhecimento real - grupos I e II, por questionário e por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 
A comparação entre questionários, por grupo profissional, é apresentada na Tabela 6.97 e 
na Figura 6.54, ambas no Apêndice G. Para os médicos, observa-se um decréscimo de 
respostas certas relativamente à separação dos resíduos do grupo II, do Q1 para o Q2, 
embora as diferenças entre questionários apenas tenham significado estatístico para os (d) 
materiais de protecção individual e para os (l) materiais ortopédicos. 
 
No caso dos enfermeiros, a opção pelo recipiente preto aumenta do Q1 para o Q2, nos (g) 
resíduos dos serviços gerais e nas (i) fraldas e resguardos descartáveis, sendo as 
diferenças estatisticamente significativas. Também, se observam diferenças com significado 
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estatístico para os (d) materiais de protecção individual não contaminados e para as (f) 
embalagens vazias de medicamentos e de outros produtos de uso clínico e/ou comum, 
embora decresça a percentagem de respostas certas do Q1 para o Q2. 
 
Nos AAM apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas para dois resíduos 
do grupo II, os mesmos assinalados para os médicos, os (d) materiais de protecção 
individual e os (l) materiais ortopédicos. No entanto, neste caso, aumenta no Q2 a opção 
pelo recipiente preto. 
 
Resíduos do grupos III 
 
Os resultados obtidos para a separação dos resíduos do grupo III (resíduos colocados no 
recipiente branco) apresentam-se na Figura 6.48. Para estes resíduos as maiores dúvidas 
surgem entre o recipiente branco e o vermelho. 
 
Do Q1 para o Q2 não se verificam acréscimos relevantes nas percentagens de resíduos 
separados correctamente para o recipiente branco, apenas são observadas diferenças nas 
percentagens de resíduos colocados no recipiente vermelho. Tal como neste caso, as 
diferenças entre grupos profissionais também são sempre estatisticamente significativas 
(Tabela 6.95 e Tabela 6.96, Apêndice G). 
 
Os resíduos que suscitam mais dúvidas na sua separação são as (o) peças anatómicas não 
identificáveis. No Q1 todos os grupos profissionais afirmaram colocar estes resíduos 
preferencialmente no recipiente vermelho, enquanto que no Q2, os AAM referem em maior 
percentagem o recipiente branco, embora também corresponda a estes profissionais os 
maiores valores de opção pelo recipiente preto. 
 
As diferenças entre questionários e por grupo profissional são apresentadas na Tabela 6.97 
e na Figura 6.55 (ambas no Apêndice G). Os profissionais que têm menores percentagens 
de respostas certas são os AAM. No entanto, são também estes profissionais que 
apresentam as percentagens mais elevadas de resíduos colocados no recipiente vermelho, 
verificando-se, apenas, uma excepção, para as (o) peças anatómicas não identificáveis. 
 
Diferenças entre questionários, com significado estatístico, apenas se verificam no grupo 
dos enfermeiros, em relação aos (m) materiais de protecção individual, e no grupo dos AAM, 
relativamente aos (e) resíduos que resultam da administração de sangue e derivados e às 
(o) peças anatómicas não identificáveis. Em todas estas situações observa-se um aumento 
das respostas correctas do Q1 para o Q2. 
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Figura 6.48. Conhecimento real - grupo III, por questionário e por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 
 
Resíduos do grupo IV 
 
Os resultados obtidos para a separação dos resíduos do grupo IV (a colocar no recipiente 
vermelho ou no contentor de cortantes e perfurantes) apresentam-se na Figura 6.49. Para 
estes resíduos perigosos a maior confusão na sua separação está relacionada com o 
recipiente branco, embora também com o recipiente preto, no caso dos (h) fármacos 
rejeitados. Os (j) materiais cortantes e perfurantes, após utilização, são os que apresentam 
menores dúvidas na sua separação, tanto no Q1 como no Q2. 
 
De um modo geral, a percentagem de respostas relativa à colocação no recipiente vermelho 
de (a) produtos com toxicidade química, depois de utilizados, e de (h) fármacos rejeitados 
aumentou ligeiramente do Q1 para o Q2, excepto no caso dos médicos, e para os fármacos 
rejeitados, em que se registou no Q2 uma diminuição a favor do recipiente branco. 
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Questionário 1

Médicos
Enfermeiros

AAM

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados

h. Fármacos rejeitados

j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização

n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua 
manipulação e administração

(%)

Recipiente
Preto
Recipiente
Branco
Recipiente
Vermelho  

Questionário 2

Médicos
Enfermeiros
AAM

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados

h. Fármacos rejeitados

j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização

n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua 
manipulação e administração

(%)

Médicos -
Preto
Médicos -
Branco
Médicos -
Vermelho  

Figura 6.49. Conhecimento real - grupo IV, por questionário e por profissionais de saúde (Q1 e Q2). 
 
A comparação entre questionários, por grupo profissional, é apresentada na Tabela 6.97 e 
na Figura 6.56 (ambas no Apêndice G). Os médicos são os profissionais de saúde que 
separam mais correctamente os resíduos do grupo IV, comparativamente com os 
enfermeiros e os AAM. Para os médicos não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre questionários. 
 
As opções de separação são mais semelhantes entre os enfermeiros e os AAM. Contudo, 
para os enfermeiros registam-se diferenças com significado estatístico, entre questionários, 
em relação aos (a) produtos com toxicidade química, depois de utilizados, e aos (h) 
fármacos rejeitados, aumentando a separação para o recipiente vermelho no Q2. Enquanto 
que para os AAM as diferenças estatisticamente significativas apenas se verificam para os 
(n) citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração, embora, 
neste caso, decresça no Q2 a percentagem de separação correcta. 
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Conhecimento percebido sobre os erros de separação de RH, no serviço (Q2-p.8). No 
Q2 introduziu-se uma pergunta aberta relacionada com os erros de separação dos RH no 
serviço. A taxa de respostas foi muito baixa, tendo apenas respondido 22% dos AAM, 29% 
dos médicos e 37% dos enfermeiros. Considerou-se, contudo, interessante analisar estas 
respostas codificando-as em cinco categorias, apresentando-se na Tabela 6.84 os 
resultados. 
 
Tabela 6.84. Conhecimento percebido sobre os erros de separação, por grupos  profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde 
 Médicos Enfermeiros AAM 
Conhecimento percebido sobre erros de separação de RH no serviço (%) 

Responderam à questão 28,81 37,26 22,08 
Referência explicita:        

Não existem erros de separação de RH 5,88 1,92 28,30 
Existem erros de separação de RH 94,12 98,08 71,70 

       
Quando referiram erros de separação de RH:       
1. Erros específicos, com uma certa discriminação 20,59 37,02 33,96 
2. Erros gerais 14,71 16,35 16,98 
3. Falta de separação de resíduos para reciclagem 26,47 32,21 5,66 
4. Problemas nas condições de apoio à separação,       
    nos circuitos de recolha e no armazenamento       
    dentro dos serviços 35,29 16,35 9,43 
5. Motivos diversos 20,59 12,50 9,43 

 
Para o grupo dos médicos, os principais erros de separação de RH no serviço dizem 
respeito a problemas relacionados com as condições de apoio à separação, com os circuitos 
de recolha e com o armazenamento dentro dos serviços; para os enfermeiros são sobretudo 
os erros específicos, dando estes profissionais alguns exemplos, mas também a falta de 
separação de resíduos para reciclagem no serviço, enquanto para os AAM a causa principal 
deve-se, igualmente, a determinados erros específicos. 
 
Percepção de risco 
 
Percepção de risco por tipo de RH (Q1-p.6 e Q2-p.7). Em ambos os questionários foi 
colocada uma pergunta que procurava conhecer a opinião dos inquiridos sobre o risco para 
a saúde de cada um dos 15 tipos de resíduos, referidos anteriormente. As respostas foram 
codificadas numa escala de 5 pontos, com os extremos entre (1) “não têm qualquer risco 
para a saúde” e (5) “têm um risco muito elevado”, apresentando-se na Tabela 6.98 
(Apêndice G) os valores médios obtidos. 
 
Na Figura 6.50 pode ser visualizada a percepção de risco que os profissionais de saúde 
associam ao conjunto dos 15 tipos de resíduos em análise nos dois questionários. Na 
generalidade, a percepção de risco coincide com o risco definido pela legislação em vigor, 
apresentando os resíduos do recipiente preto um risco mais baixo e os resíduos do 
recipiente vermelho um risco mais elevado. 
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Questionário 1
Wilks lambda=,73445, F(30, 1840)=10,234, p=0,0000

 Grupo IV - A
 Grupo II - B
 Grupo III - C
 Grupo II - D
 Grupo III - E
 Grupo II - F
 Grupo I - G
 Grupo IV - H
 Grupo II - I
 Grupo IV - J
 Grupo II - L
 Grupo III - M
 Grupo IV - N
 Grupo III - O
 Grupo I - P

Médicos Enfermeiros AAM
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Questionário 2
Wilks lambda=,82099, F(30, 1526)=5,2722, p=0,0000

 Grupo IV - A
 Grupo II - B
 Grupo III - C
 Grupo II - D
 Grupo III - E
 Grupo II - F
 Grupo I - G
 Grupo IV - H
 Grupo II - I
 Grupo IV - J
 Grupo II - L
 Grupo III - M
 Grupo IV - N
 Grupo III - O
 Grupo I - P

Médicos Enfermeiros AAM
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer contaminação, depois de 
utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; F. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I. Fraldas e resguardos 
descartáveis não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados. Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos orgânicos e 
respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados (excepto 
cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com 
produtos contaminados; O. Peças anatómicas não identificáveis. Grupo IV –  A. Produtos com toxicidade química, 
depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização; N. Citostáticos e todo 
o material utilizado na sua manipulação e administração. 

 
Figura 6.50. Percepção de risco por tipo de RH, em relação aos profissionais de saúde (Q1 e Q2). 
 
Contudo, surgem excepções, em especial para alguns RH específicos (recipiente vermelho), 
como os (h) fármacos rejeitados e os (a) produtos com toxicidade química, depois de 
utilizados. Os primeiros têm associada uma percepção de risco para a saúde mais próxima 
dos resíduos do recipiente preto, enquanto que os segundos têm uma percepção de risco 
muito equivalente aos resíduos do recipiente branco. Estes resultados podem indicar a 
necessidade de repensar, tanto os resíduos incluídos no grupo IV como a importância de 
alterar o risco associado pelos profissionais de saúde a estes resíduos, uma vez que o risco 
percebido pode influenciar a escolha do recipiente de separação. 
 
É interessante referir, também, que para a maioria dos resíduos, sobretudo para os 
perigosos, os médicos apresentam uma percepção de risco mais baixa que os restantes 
grupos profissionais. 
 
Resíduos dos grupos I e II 
 
Na Figura 6.51 apresentam-se os valores médios calculados para os resíduos dos grupos I 
e II, resíduos não perigosos. Como se pode verificar, a percepção de risco é relativamente 
baixa, não ultrapassando o valor médio da escala. Além disso, apesar dos resíduos do 
grupo I serem considerados, pela legislação, como equiparados a urbanos, o risco que os 
profissionais de saúde associam a estes resíduos é bastante semelhante ao assinalado para 
os resíduos do grupo II, RH denominados não perigosos. 
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Questionário 1 - Grupos I e II
Wilks lambda=,93489, F(14, 2006)=4,9059, p=,00

 Grupo II - B
 Grupo II - D
 Grupo II - F
 Grupo I - G
 Grupo II - I
 Grupo II - L
 Grupo I - P

Médicos Enfermeiros AAM
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Questionário 2 - Grupos I e II
Wilks lambda=,94670, F(14, 1694)=3,3594, p=,00002

 Grupo II - B
 Grupo II - D
 Grupo II - F
 Grupo I - G
 Grupo II - I
 Grupo II - L
 Grupo I - P

Médicos Enfermeiros AAM
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Grupo I – G. Resíduos provenientes dos serviços gerais; P. Resíduos provenientes da confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. Grupo II – B. Frascos de soro sem qualquer contaminação, depois de 
utilizados; D. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de utilizados; F. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados; I. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos; L. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem 
vestígios de sangue, depois de utilizados. 

 
Figura 6.51. percepção de risco - grupos I e II, em relação aos grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 
No grupo I, apenas os (p) resíduos da confecção e restos de alimentos, servidos a doentes 
não infecciosos ou suspeitos, apresentam diferenças com significado estatístico entre 
grupos profissionais, mais acentuadas no Q1. Os AAM associam a estes resíduos um maior 
risco comparativamente aos enfermeiros e sobretudo aos médicos. Para estes resíduos, 
diferenças estatisticamente significativas entre questionários verificam-se, somente, para os 
AAM, decrescendo a percepção de risco do Q1 para o Q2. 
 
Dos resíduos do grupo II, seleccionados para este trabalho de investigação, os (b) frascos 
de soro sem qualquer contaminação, depois de utilizados, são os que apresentam um 
menor risco associado. Os médicos têm uma percepção de risco mais baixa que os AAM e 
estes dois grupos profissionais demonstram uma menor percepção de risco que os 
enfermeiros, sendo as diferenças entre grupos profissionais estatisticamente significativas.  
 
Com uma percepção de risco um pouco mais elevada, mas ainda inferior aos restantes 
resíduos, especialmente no Q1, encontram-se as (f) embalagens vazias de medicamentos 
ou de outros produtos de uso clínico e/ou comum, não contaminados. Neste caso, são os 
AAM que têm a percepção de um menor risco e os enfermeiros os que associam a estes 
resíduos um risco mais elevado. Também para estes resíduos, as diferenças entre grupos 
profissionais apresentam significado estatístico. 
 
Com a percepção de risco mais elevada, relativamente aos restantes resíduos não 
perigosos, surgem as (i) fraldas e resguardos descartáveis, não contaminados por sangue 
ou por outros produtos suspeitos. A excepção surge, apenas, para os AAM, sendo o risco 
associado a estes resíduos ultrapassado pelo risco assinalado para os (p) resíduos da 
confecção e restos de alimentos, servidos a doentes não infecciosos ou suspeitos. 
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Os enfermeiros são o grupo profissional que associa um maior risco às fraldas e resguardos 
descartáveis, seguidos dos médicos e por último dos AAM. As diferenças entre grupos 
profissionais apenas são estatisticamente significativas no Q2. 
 
A percepção de risco associada aos (d) materiais de protecção individual não contaminados 
e aos (l) materiais ortopédicos não contaminados e sem vestígios de sangue, ambos depois 
de utilizados, é bastante próxima, como se pode observar na Figura 6.51. Além de ser, 
também, muito semelhante ao risco associado aos (g) resíduos dos serviços gerais, 
referidos anteriormente. Diferenças com significado estatístico entre grupos profissionais 
apenas se verificam para os materiais ortopédicos e no Q1, tendo os médicos a menor 
percepção de risco. 
 
Resíduos do grupo III 
 
Na Figura 6.52 pode-se observar a percepção de risco para a saúde associada aos resíduos 
do grupo III (recipiente branco). Os resíduos que apresentam uma menor percepção de risco 
são os (c) sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois de 
utilizados, e os (e) resíduos que resultam da administração de sangue e derivados, com 
excepção do material cortante e perfurante. Em ambos os questionários os médicos 
apresentam uma menor percepção de risco associada a estes resíduos comparativamente 
aos restantes grupos profissionais. 

Questionário 1 - Grupo III
Wilks lambda=,90326, F(8, 2024)=13,203, p=0,0000

 Grupo III - C
 Grupo III - E
 Grupo III - M
 Grupo III - O

Médicos Enfermeiros AAM
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Questionário 2 - Grupo III
Wilks lambda=,93951, F(8, 1680)=6,6547, p=,00000

 Grupo III - C
 Grupo III - E
 Grupo III - M
 Grupo III - O

Médicos Enfermeiros AAM
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Grupo III – C. Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados; E. Resíduos que 
resultam da administração de sangue e derivados (excepto cortantes e perfurantes); M. Materiais de protecção 
individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto com produtos contaminados; O. Peças anatómicas 
não identificáveis. 

 
Figura 6.52. Percepção de risco - grupo III, em relação aos profissionais de saúde (Q1 e Q2). 
 
No Q1, os médicos e os enfermeiros consideram que os resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados têm um menor risco que os sacos colectores de 
fluidos orgânicos e respectivos sistemas. No Q2, é muito próxima a percepção de risco 
associada a estes resíduos e assinalada por estes dois grupos profissionais. Os AAM 
referem o risco dos resíduos que resultam da administração de sangue e derivados como 
superior ao associado aos sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, 
sendo mais acentuadas as diferenças no Q2. 
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Para estes dois resíduos as diferenças entre grupos profissionais têm significado estatístico, 
como se pode confirmar pelos resultados apresentados na Tabela 6.98 (Apêndice G). 
Diferenças entre questionários verificam-se para ambos os resíduos em relação aos 
enfermeiros e apenas para os sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas 
relativamente aos AAM. Nestes casos, a percepção de risco decresce do Q1 para o Q2. 
 
Os (m) materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido contacto 
com produtos contaminados, têm associada uma percepção de risco superior, embora esta 
seja inferior ao risco inerente às (o) peças anatómicas não identificáveis. A excepção surge 
no Q1 e para os AAM, considerando estes profissionais que o risco médio destes materiais 
de protecção individual é ligeiramente superior ao associado às peças anatómicas não 
identificáveis (Figura 6.52). 
 
Os materiais de protecção individual que não tenham tido contacto com produtos 
contaminados, apresentam, também, diferenças estatisticamente significativas, entre grupos 
profissionais, associando os médicos um risco mais baixo e os enfermeiros um risco mais 
elevado. Diferenças entre questionários verificam-se para estes últimos dois grupos 
profissionais, diminuindo a percepção de risco do Q1 para o Q2. 
 
As peças anatómicas não identificáveis são os resíduos do grupo III que os profissionais de 
saúde consideram com maior risco. Os enfermeiros assinalam um risco superior, vindo em 
segundo lugar, no Q1, os médicos e, no Q2, os AAM. As diferenças entre grupos 
profissionais são estatisticamente significativas. 
 
Resíduos do grupo IV 
 
Os valores médios obtidos para a percepção de risco associada aos resíduos do grupo IV 
(recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes) apresentam-se na  
Figura 6.53. 
 
Os (h) fármacos rejeitados têm associada uma menor perigosidade relativamente aos 
restantes resíduos do grupo IV, ligeiramente inferior ao valor médio da escala (“têm um risco 
médio para a saúde”). Estes resíduos também não apresentam diferenças estatisticamente 
significativas, nem entre grupos profissionais, nem entre questionários.  
 
Os (a) produtos com toxicidade química, depois de utilizados, apresentam uma percepção 
de risco mais elevada mas bastante semelhante à verificada para os resíduos do grupo III, 
como se pode observar na Figura 6.50. Os médicos associam a estes resíduos um risco 
mais baixo que os restantes grupos profissionais, sendo as diferenças entre grupos 
profissionais estatisticamente significativas. Diferenças com significado estatístico entre 
questionários apenas se verificam para os enfermeiros, decrescendo o risco percebido do 
Q1 para o Q2. 
 
Os resíduos que têm associada uma maior percepção de risco são os (j) materiais cortantes 
e perfurantes, após utilização, e os (n) citostáticos e todo o material utilizado na sua 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 
manipulação e administração. Para estes dois tipos de resíduos, as diferenças entre grupos 
profissionais têm significado estatístico. 
 
Os médicos são o grupo profissional que menor risco associa aos citostáticos, tendo os 
enfermeiros uma percepção de risco superior. Diferenças com significado estatístico entre 
questionários apenas se verificam em relação aos enfermeiros, diminuindo a percepção de 
risco do Q1 para o Q2. 
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igura 6.53. Percepção de risco - grupo IV, em relação aos profissionais de saúde (Q1 e Q2). 

a Tabela 6.85 apresenta-se os valores médios e a análise estatística dos índices de 

omo seria de prever, os valores do índice de percepção de risco associado aos resíduos a 

iferenças com significado estatístico entre questionários apenas foram encontradas para 

Para os materiais cortantes e perfurantes as diferenças entre grupos profissionais são 
menos acentuadas, embora estatisticamente significativas, como referido anteriormente. 
Contudo, entre questionários observam-se diferenças com significado estatístico, para os 
três grupos profissionais, diminuindo o risco percebido do Q1 para o Q2. 

Questionário 1 - Grupo IV
Wilks lambda=,82898, F(8, 1982)=24,359, p=0,00

 Grupo IV - A
 Grupo IV - H
 Grupo IV - J
 Grupo IV - N

Médicos Enfermeiros AAM
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Questionário 2 - Grupo IV
Wilks lambda=,88361, F(8, 1662)=13,259, p=0,0000

 Grupo IV - A
 Grupo IV - H
 Grupo IV - J
 Grupo IV - N

Médicos Enfermeiros AAM
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Grupo IV –  A. Produtos com toxicidade química, depois de utilizados; H. Fármacos rejeitados; J. Materiais 
cortantes e perfurantes, após utilização; N. Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e 
administração. 

 
F
 
N
percepção de risco associados aos vários recipientes de RH, descritos na metodologia. Para 
estes índices, as diferenças entre grupos profissionais apresentam significado estatístico, 
com excepção do referente ao recipiente preto e para o Q2. 
 
C
colocar no recipiente preto são bastante mais baixos, comparativamente aos obtidos para os 
resíduos dos recipientes branco e vermelho. Estes índices confirmam, também, o 
anteriormente referido sobre a atribuição de graus de risco muito semelhantes para os 
resíduos do grupo III e do grupo IV, bem como o facto de serem os médicos o grupo com 
percepção de risco mais baixa e os enfermeiros com a mais elevada. 
 
D
os enfermeiros e em relação aos índices de percepção de risco do recipiente branco e do 
recipiente vermelho. Em ambos os casos, a percepção de risco destes profissionais 
decresce do primeiro para o segundo questionário. 
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Tabela 6.85. Índices de percepção de risco, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 

Q1/Q2: 
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 c) Med.; d) Enf.; e) AAM

Recipiente a) F(2,1062) = 4,20;ρ<0,05 c) F(1,296) = 0,18; n.s.
preto 1,87 1,91 2,06 2,08 2,07 1,99 b) F(2,897) = 2,08; n.s. d) F(1,1179) = 0,13; n.s.

e) F(1,484) = 0,95; n.s.
Recipiente a) F(2,1063)=27,31;ρ<0,0000 c) F(1,296) = 1,26; n.s.
branco 3,91 3,80 4,37 4,25 4,18 4,11 b) F(2,894)=14,07;ρ<0,0000 d) F(1,1179)=7,70;ρ<0,01

e) F(1,482) = 1,27; n.s.

Recipiente a) F(2,1061)=31,63;ρ<0,0000 c) F(1,296) = 2,28; n.s.
vermelho 3,95 3,81 4,36 4,24 4,09 4,02 b) F(2,898)=19,00;ρ<0,0000 d) F(1,1179)=8,72;ρ<0,005

e) F(1,484) = 0,87; n.s.

Testes estatísticos

Índice de percepção de risco (valor médio, escala de 1 a 5):

Profissionais de Saúde
Médicos AAMEnfermeiros

 
 
Avaliação 
 
Opinião sobre os procedimentos de separação e as dificuldades, no serviço (Q1-p.9a, 
b, c, f, h, i). Para esta variável do Q1, recorreu-se a uma escala de 5 pontos, com os 
extremos entre (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. Foi, também, 
construído um índice global, mencionado na metodologia, em que os extremos da escala se 
situam entre (1) “grandes dificuldades e problemas” e (5) “poucas dificuldades e problemas”. 
Na Tabela 6.86 apresentam-se os resultados e respectivos testes estatísticos. 
 
Tabela 6.86. Opinião sobre os procedimentos e dificuldades, por profissionais de saúde (Q1). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 MédicosEnfermeiros AAM a) Q1/Q1 
Opinião sobre os procedimentos de separação de RH, no serviço (valor médio, escala de 1 a 5) 
Os profissionais de saúde separam      
os RH correctamente (p.9a) 2,53 2,40 2,58 a) F(2,1054)=3,79;ρ<0,05 
É complicado separar os RH para      
os diferentes recipientes (p.9b) 3,66 3,69 3,49 a) F(2,1055)=3,06;ρ<0,05 
Muitos erros na separação dos RH      
devem-se a práticas incorrectas por      
parte dos profissionais de saúde (p.9c) 2,18 2,43 2,17 a) F(2,1052)=9,63;ρ<0,0001
Os contentores de corto-perfurantes são      
pequenos para os RH aí colocados(p.9f) 2,80 2,92 2,55 a) F(2,1050)=8,30;ρ<0,0005
O acondicionamento dos RH é efectuado      
de forma correcta (p.9h) 3,23 3,00 3,27 a) F(2,1046)=7,73;ρ<0,0005
A localização dos recipientes para os RH      
não é a mais adequada (p.9i) 2,82 2,69 2,96 a) F(2,1044)=5,98;ρ<0,005
Índice de avaliação dos procedimentos de separação (valor médio, escala de 1 a 5) 

 2,94 2,91 2,92 a) F(1,1010)=0,18; n.s. 

 
Como se pode confirmar pelos testes estatísticos apresentados, as diferenças de opinião 
dos profissionais de saúde sobre os procedimentos de separação dos RH e as respectivas 
dificuldades no serviço, são sempre significativas. 
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Em relação à afirmação “os profissionais de saúde separam os RH correctamente”, verifica-
se um ligeiro grau de discordância, sendo este mais acentuado nos enfermeiros. Observa-
se, também, que os profissionais discordam com a frase “muitos erros na separação dos RH 
devem-se a práticas incorrectas por parte dos profissionais de saúde”. Neste caso, os 
enfermeiros são o grupo profissional que expressa um maior grau de concordância.  
 
No entanto, os profissionais de saúde concordam que a separação dos RH para os vários 
recipientes é um procedimento complicado, embora os AAM expressem um acordo menos 
acentuado. Em relação à afirmação “o acondicionamento dos RH é efectuado de forma 
correcta”, os enfermeiros referem que “nem concordam nem discordam”, embora os 
médicos e os AAM expressem um ligeiro grau de acordo, mas muito próximo da resposta 
neutra. 
 
Os profissionais referem um ligeiro grau de desacordo em relação à afirmação “os 
contentores para cortantes e perfurantes são pequenos para os resíduos que são colocados 
no seu interior” e ao facto da localização dos recipientes para os RH não ser a mais 
adequada. No primeiro caso, os AAM são os que menos concordam com a afirmação e no 
segundo caso são os enfermeiros. 
 
Relativamente ao índice de avaliação dos procedimentos de separação, as diferenças entre 
grupos profissionais não são significativas, situando-se os valores médios ligeiramente 
próximos do valor médio da escala. 
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6.2.3. Diferenças entre grupos com diferentes opções de gestão de resíduos 
hospitalares 
 
Com base nos resultados dos inquéritos por questionário, considerou-se interessante 
analisar que variáveis permitem a distinção entre grupos de profissionais de saúde que 
demonstram diferentes opções de gestão de resíduos. Os aspectos considerados focam os 
temas base deste trabalho de investigação, a preferência por DM reutilizáveis ou 
descartáveis, a reciclagem e a separação dos RH por grupos. 
 
Esta abordagem possibilita a diferenciação entre profissionais com maior preferência por 
reutilizáveis ou por descartáveis, entre recicladores e não recicladores e entre profissionais 
que separem correctamente ou não os RH por grupos. As variáveis que permitem distinguir 
os referidos grupos deverão ser consideradas no planeamento e execução de futuras 
práticas e políticas de gestão de RH, bem como de acções de formação. 
 
De todas as variáveis englobadas neste trabalho, apenas foram seleccionadas as que se 
consideraram mais relevantes para os objectivos referidos, tendo por base, também, os 
resultados apresentados anteriormente. Além disso, foram somente incluídos os resultados 
do Q2, por ser o último questionário efectuado e assim expressar as mais recentes opções e 
comportamentos dos profissionais de saúde. 
 
Preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis 
 
Como explicado na metodologia, os inquiridos foram subdivididos em dois grupos, os que 
têm uma maior preferência por DM e outros materiais reutilizáveis e os que optam sobretudo 
por descartáveis. Na Tabela 6.99 apresentam-se os resultados dos testes estatísticos 
efectuados para as variáveis seleccionadas. 
 
Como foi observado durante a realização da parte prática, os profissionais de saúde 
geralmente não relacionam a sua opção por reutilizáveis ou descartáveis com a produção de 
RH e menos ainda com os aspectos inerentes à sua gestão. Esta constatação está bastante 
presente nos resultados apresentados na Tabela 6.99. 
 
Desta forma, não se verificam diferenças com significado estatístico em relação ao 
conhecimento percebido sobre RH, nem ao comportamento auto-relatado de 
produção/manipulação de RH. Também, não existem diferenças estatisticamente 
significativas nas variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem nem 
nas variáveis inerentes à separação de RH por grupos. 
 
Também, a frequência de acções de formação sobre RH não induz diferenças que distingam 
os profissionais que optam preferencialmente por reutilizáveis ou por descartáveis, 
possivelmente por este assunto não ser abordado nestas acções, facto observado na 
realização da parte prática. 
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Tabela 6.99. Diferenças entre profissionais de saúde mais adeptos dos DM reutilizáveis ou dos 
descartáveis (Q2). 

Testes estatísticos
Reutilizáveis Descartáveis b) Q2/Q2

Profissão (p.1, %)      médicos 15,38 12,26
enfermeiros 61,54 63,42

AAM 23,08 24,31 b) χ2(2) = 0,75; n.s.
Hospital (%)                 nº 1   D/N 22,52 15,35

nº 2    E/N 13,51 13,19
nº 3    D/S 10,81 24,21
nº 4    E/S 11,71 17,52
nº 5    E/N 31,53 13,39
nº 6    D/S 9,91 16,34 b) χ2(5) = 32,69; ρ<0,0000

Tempo médio de trabalho no 
hospital (p.17, anos) 11,65 10,26 b) F(1,590) = 2,14; n.s.
Frequência de acção de 
formação sobre RH (p.10, %)

Sim 12,26 18,60
Não 87,74 81,40 b) χ2(1) = 2,42; n.s.

Conhecimento percebido sobre 
RH (p.13, escala: 1 a 5) 2,87 2,74 b) F(1,610) = 2,33; n.s.
Percepção de risco dos RH 
(p.12, escala: 1 a 5)

para o ambiente 4,21 4,43 b) F(1,602) = 6,65; ρ<0,05
para a saúde 4,19 4,48 b) F(1,596) = 11,24; ρ<0,001

Produção/manipulação de RH 
no dia-a-dia (p.2, escala: 1 a 5) 4,14 4,27 b) F(1,595) = 1,54; n.s.

Motivos de preferência              
(p.11, escala: 1 a 3)

Índice custo 1,16 2,12 b) F(1,541) = 162,80; ρ<0,0000
Índice risco profissional assoc. 1,84 1,19 b) F(1,568) = 174,49; ρ<0,0000
Índice risco de infecção hosp. 1,93 1,17 b) F(1,601) = 210,94; ρ<0,0000
Índice problemas ambientais 1,35 1,76 b) F(1,552) = 29,24; ρ<0,0000
Índice facilidade utilização 2,14 2,08 b) F(1,551) = 0,62; n.s.

No serviço, nº médio de 
diferentes RH separados para 
reciclar (p.3) 3,20 3,25 b) F(1,541) = 162,80; n.s.
Inqueridos recicladores e não 
recicladores (p.4, escala: 1,2) 1,17 1,20 b) F(1,380) = 0,46; n.s.

Separação correcta ou não 
correcta (p.9, escala: 1,2)

recipiente preto 1,41 1,39 b) F(1,522) = 0,15; n.s.
recipiente branco 1,42 1,39 b) F(1,526) = 0,25; n.s.

recipiente vermelho 1,34 1,36 b) F(1,593) = 0,16; n.s.
todos os recipientes 1,28 1,28 b) F(1,444) = 0,00; n.s.

Índices de percepção de risco 
(p.7, escala: 1 a 5)

recipiente preto 1,88 2,06 b) F(1,608) = 3,55; n.s.
recipiente branco 4,10 4,20 b) F(1,608) = 1,40; n.s.

recipiente vermelho 4,26 4,13 b) F(1,608) = 2,53; n.s.

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclar

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos

Maior preferência por DM

Variáveis sócio-demográficas

Variáveis inerentes à gestão de RH

Variáveis relacionadas com os DM reutilizáveis ou descartáveis
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A maior preferência por reutilizáveis ou descartáveis é, também, independente do grupo 
profissional. Contudo, foram verificadas diferenças com significado estatístico entre 
hospitais, correspondendo a maior opção por reutilizáveis aos hospitais a Norte (excepto no 
hospital 2) e a maior preferência por descartáveis aos hospitais a Sul. 
 
A percepção de risco dos RH em relação ao ambiente e à saúde, apresenta diferenças 
estatisticamente significativas, sendo associado um maior risco pelos profissionais que 
preferem o uso de descartáveis. No entanto, não são encontradas diferenças com 
significado estatístico relativamente à percepção de risco mais específica, sobre aspectos 
particulares da gestão dos RH, como a separação por recipientes. 
 
Interessantes são, também, os motivos que fundamentam as preferências referidas. Os 
profissionais de saúde que optam, sobretudo, por reutilizáveis consideram que estes têm um 
risco profissional associado e um risco de infecção hospitalar superiores, embora um custo 
mais baixo e menos problemas ambientais. No entanto, quando a preferência recai nos 
descartáveis, os profissionais referem que os riscos são mais baixos, embora o custo e os 
problemas ambientais sejam mais elevados. Relativamente à facilidade de utilização, esta 
não apresenta diferenças com significado estatístico, sendo considerada equivalente em 
ambos os casos. 
 
Separação dos resíduos para reciclagem 
 
A elaboração de um índice que subdividisse os inquiridos em recicladores e não 
recicladores foi descrita na metodologia e teve por base a variável comportamento auto-
relatado de separação para reciclagem. Os resultados estatísticos apresentam-se na Tabela 
6.100. 
 
A associação entre reciclagem e gestão de RH é mais perceptível para os profissionais de 
saúde que a anterior. Contudo, entre recicladores e não recicladores não são verificadas 
diferenças com significado estatístico para o conhecimento percebido sobre RH e para a 
separação dos RH por grupos. Este facto demonstra alguma fragmentação na percepção 
dos inquiridos sobre estes assuntos. 
 
Apesar disso, os recicladores têm a noção que produzem/manipulam mais RH no seu dia-a-
dia que os não recicladores, tendo, também, os recicladores assistido a mais acções de 
formação sobre RH, embora a percentagem de profissionais que frequentaram estas acções 
seja muito reduzida.  
 
O grupo profissional também distingue recicladores de não recicladores. Os enfermeiros e 
os AAM consideram-se mais recicladores, enquanto que os médicos são menos 
recicladores. Não foram encontradas diferenças com significado estatístico entre hospitais, 
nem em relação ao tempo médio de trabalho no hospital, pelo que estas variáveis parecem 
não condicionar o comportamento de separação para reciclagem dos profissionais de 
saúde. 
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A percepção de risco dos RH para o ambiente e para a saúde não distingue recicladores de 
não recicladores. Contudo, existem diferenças quando a percepção de risco é mais 
específica, demonstrando os recicladores um risco percebido mais elevado em relação à 
separação dos RH perigosos comparativamente aos não recicladores.  
 
Tabela 6.100. Diferenças entre profissionais de saúde recicladores e não recicladores nos hospitais 
(Q2). 

Testes estatísticos
Recicladores Não recicladores b) Q2/Q2

Profissão (p.1, %)           médicos 8,19 19,33
enfermeiros 61,95 57,98

AAM 29,87 22,69 b) χ2(2) = 13,08; ρ<0,005
Hospital (%)                    nº 1   D/N 15,73 16,13

nº 2    E/N 11,07 8,87
nº 3    D/S 24,47 21,77
nº 4    E/S 15,53 19,35
nº 5    E/N 22,14 16,94
nº 6    D/S 11,07 16,94 b) χ2(5) = 5,76; n.s.

Tempo médio de trabalho no 
hospital (p.17, anos) 11,61 9,93 b) F(1,582) = 3,19; n.s.
Frequência de acção de formação 
sobre RH (p.10, %)

Sim 19,02 9,91
Não 80,98 90,09 b) χ2(1) = 5,21; ρ<0,05

Conhecimento percebido sobre 
RH (p.13, escala: 1 a 5) 2,83 2,74 b) F(1,723) = 1,37; n.s.
Percepção de risco dos RH (p.12, 
escala: 1 a 5)

para o ambiente 4,35 4,37 b) F(1,610) = 0,08; n.s.
para a saúde 4,40 4,41 b) F(1,599) = 0,03; n.s.

Produção/manipulação de RH no 
dia-a-dia (p.2, escala: 1 a 5) 4,33 4,14 b) F(1,613) = 4,45; ρ<0,05

Preferência por reutilizáveis ou 
descartáveis (p.11, escala: 1, 2) 1,79 1,82 b) F(1,480) = 0,46; n.s.

No serviço, nº médio de 
diferentes RH separados para 
reciclar (p.3) 3,68 3,07 b) F(1,636)=21,42;ρ<0,0000

Separação correcta ou não 
correcta (p.9, escala: 1,2)

recipiente preto 1,39 1,39 b) F(1,544) = 0,01; n.s.
recipiente branco 1,39 1,36 b) F(1,527) = 0,28; n.s.

recipiente vermelho 1,39 1,35 b) F(1,606) = 0,48; n.s.
todos os recipientes 1,29 1,27 b) F(1,451) = 0,18; n.s.

Índices de percepção de risco 
(p.7, escala: 1 a 5)

recipiente preto 2,08 1,96 b) F(1,629) = 1,60; n.s.
recipiente branco 4,25 4,02 b) F(1,627) = 7,72; ρ<0,01

recipiente vermelho 4,21 4,03 b) F(1,630) = 5,58; ρ<0,05

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclar

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos

Profissionais de saúde

Variáveis sócio-demográficas

Variáveis inerentes à gestão de RH

Variáveis relacionadas com os DM reutilizáveis ou descartáveis
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Em relação ao número médio de resíduos diferentes separados no serviço para reciclar, os 
recicladores consideram que, em média, são separados mais resíduos no serviço, podendo 
esta diferença estar relacionada com estes profissionais estarem mais atentos ao assunto. 
 
Separação dos RH por grupos 
 
Com base no conhecimento dos inquiridos sobre a separação de determinados RH pelos 
grupos de resíduos definidos na legislação, foram subdivididos os profissionais de saúde em 
dois grupos, os que têm conhecimento para efectuar uma separação correcta e os que não 
têm esse conhecimento, conforme descrito na metodologia. Na Tabela 6.101 apresentam-se 
os resultados dos testes estatísticos efectuados. 
 
Na realização da parte prática, observou-se que a gestão dos resíduos nos hospitais é muito 
dependente da separação por grupos, tendo esta separação uma grande importância, uma 
vez que condiciona o tratamento posterior dos RH, muito relacionado com os custos, 
interferindo, também, na segurança de todo o circuito de gestão de resíduos intra-hospitalar. 
 
Por esta razão, é de esperar que os profissionais de saúde associem aos RH os aspectos 
inerentes à respectiva separação por grupos. Este facto é confirmado nos resultados 
apresentados na Tabela 6.101. Diferenças estatisticamente significativas entre profissionais 
que separaram correctamente ou não os RH por grupos são verificadas para a maior parte 
das variáveis relacionadas com os RH. 
 
O conhecimento percebido sobre os RH é mais elevado nos profissionais de saúde que 
separam os resíduos de forma correcta, tendo também estes profissionais a percepção que 
efectuam uma maior produção/manipulação de RH no seu dia-a-dia. 
 
Os profissionais que estão mais bem informados sobre a separação dos RH por grupos são, 
também, os que mais acertam na separação para o recipiente preto, aumentando 
ligeiramente as dificuldades no recipiente branco e sobretudo no recipiente vermelho. No 
entanto, verifica-se o oposto para os inquiridos que demonstram menos conhecimento. 
Neste caso, registam-se os maiores erros no recipiente preto e os menores no recipiente 
vermelho, embora num número sempre elevado. 
 
A frequência de acções de formação sobre RH parece, de igual forma, um aspecto 
importante na separação dos RH por grupos. Os profissionais que mais assistiram a estas 
acções são, também, os que mais acertam na sua separação. No entanto, deve-se salientar 
que é bastante elevada a percentagem de profissionais que não frequentaram qualquer 
acção de formação sobre o tema. 
 
O grupo profissional também tem influência no conhecimento sobre a separação dos RH por 
grupos. Os enfermeiros têm um maior conhecimento, apresentando os médicos e os AAM 
percentagens mais elevadas de separação não correcta. Diferenças com significado 
estatístico são, igualmente, encontradas para os hospitais, sendo nos hospitais a Sul a 
separação mais correcta que nos hospitais a Norte. 
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Tabela 6.101. Diferenças entre profissionais separam ou não correctamente os RH por grupos (Q2). 

Testes estatísticos
Correcta Não correcta b) Q2/Q2

Profissão (p.1, %)          médicos 10,53 18,97
enfermeiros 66,11 48,28

AAM 23,37 32,76 b) χ2(2) = 13,08; ρ<0,005
Hospital (%)                   nº 1   D/N 11,81 25,87

nº 2    E/N 10,83 9,45
nº 3    D/S 31,10 12,94
nº 4    E/S 17,91 13,43
nº 5    E/N 7,68 28,86
nº 6    D/S 20,67 9,45 b) χ2(5) = 95,91; ρ<0,0000

Tempo médio de trabalho no 
hospital (p.17, anos) 10,85 11,32 b) F(1,649) = 0,35; n.s.
Frequência de acção de 
formação sobre RH (p.10, %)

Sim 22,71 10,29
Não 77,29 89,71 b) χ2(1) = 12,66; ρ<0,0005

Conhecimento percebido sobre 
RH (p.13, escala: 1 a 5) 2,87 2,59 b) F(1,686) = 18,21; ρ<0,00005
Percepção de risco dos RH (p.12, 
escala: 1 a 5)

para o ambiente 4,30 4,32 b) F(1,672) = 0,08; n.s.
para a saúde 4,36 4,37 b) F(1,660) = 0,14; n.s.

Produção/manipulação de RH no 
dia-a-dia (p.2, escala: 1 a 5) 4,36 4,04 b) F(1,680) = 16,41; ρ<0,0001

Preferência por reutilizáveis ou 
descartáveis (p.11, escala: 1, 2) 1,83 1,83 b) F(1,444) = 0,00; n.s.

No serviço, nº médio de 
diferentes RH separados para 
reciclar (p.3) 3,13 3,44 b) F(1,599) = 4,81; ρ<0,05
Inqueridos recicladores e não 
recicladores (p.4, escala: 1,2) 1,20 1,19 b) F(1,451) = 0,18; n.s.

Separação correcta ou não 
correcta (p.9, escala: 1,2)

recipiente preto 1,02 1,99 b) F(1,624) = 6297,00;ρ<0,0000
recipiente branco 1,20 1,80 b) F(1,613) = 209,32; ρ<0,0000

recipiente vermelho 1,36 1,55 b) F(1,688) = 21,00; ρ<0,00001
Índices de percepção de risco 
(p.7, escala: 1 a 5)

recipiente preto 1,73 2,43 b) F(1,694) = 100,32; ρ<0,0000
recipiente branco 4,10 4,24 b) F(1,693) = 3,74; n.s.

recipiente vermelho 4,12 4,06 b) F(1,695) = 0,85; n.s.

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclar

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos

Separação de RH por grupos

Variáveis sócio-demográficas

Variáveis inerentes à gestão de RH

Variáveis relacionadas com os DM reutilizáveis ou descartáveis

 
Um aspecto interessante verifica-se, também, na percepção de risco em relação à 
separação dos RH por grupos. Relativamente ao recipiente preto, os profissionais que 
menos acertam na separação são os que associam um maior risco percebido a estes 
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resíduos. Para os restantes resíduos, todos os profissionais referem uma percepção de risco 
elevada, embora sem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de 
profissionais. 
 
No entanto, não se verificam diferenças com significado estatístico quando a percepção de 
risco inerente aos RH, tem um âmbito mais global. Também, não se encontram diferenças 
quando se relaciona a separação dos RH por grupos com a preferência por reutilizáveis ou 
descartáveis, nem mesmo com a separação dos resíduos para reciclagem. Contudo, os 
profissionais que demonstram menor conhecimento sobre a separação dos RH são os que 
referem, no serviço, um maior número de resíduos separados para reciclar. 
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6.3. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
 
A extensão e diversidade dos resultados apresentados levou a que se tenha optado por 
efectuar a síntese dos mesmos, procurando, também, relacionar a informação recolhida 
através de entrevistas e observação directa com a obtida nos questionários. 
 
 
6.3.1. Grupos de hospitais e grupos de profissionais 
 
Caracterização sócio-demográfica 
 
O primeiro grupo de variáveis estudado corresponde às características sócio-demográficas. 
Na Tabela 6.102 apresentam-se, por grupo de hospitais, os resultados dos testes 
estatísticos efectuados. 
 
Tabela 6.102. Características sócio-demográficas: diferenças entre grupos de hospitais (Q1 e Q2). 
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 – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais; N – Hospitais a Norte; S – Hospitais a Sul. 

os hospitais especializados e distritais e nos hospitais localizados a Norte e a Sul, os 

 variável idade, no entanto, diferencia os profissionais dos hospitais especializados e 
distritais, existindo nos especializados uma maior frequência de profissionais nas classes 

E D N S
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Género Q1-p.25; Q2-p.20 n.s. n.s. S n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Idade (frequência) Q1-p.24; Q2-p.19 S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
          (média) n.s. S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
Profissão Q1-p.1; Q2-p.1 S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
Categoria profissional Q1-p.23; Q2-p.18 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Hospital (onde trabalha) registo

Serviço (onde exerce funções) Q1-p.21; Q2-p.16 S S n.s. S S S n.s. S
Tempo de exercício profissional Q1-p.22

            - frequência S S
            - média n.s. S
Tempo de trabalho: Q2-p.17

- no serviço     (frequência) n.s. n.s.
                       (média) n.s. n.s.
- no hospital    (frequência) S S
                       (média) n.s. S
Tarefas do dia a dia (frequência) Q2-p.15 S n.s.
                                (média) S S
Ter assistido a formação s/ RH:
     - últimos 2 anos (frequência) Q1-p.10 n.s. n.s.
     - último ano (frequência) Q2-p.10 S S
     - último ano (tipo de acção) n.s. n.s.

Variáveis sócio-demográficas

E/D
Hospitais Espec./Distritais Hospitais a Norte/a Sul

N/S

E
S – significativo; n.s. – não significativo. 

 
N
profissionais de saúde que responderam aos questionários não apresentam diferenças 
estatisticamente significativas em relação ao género, predominando, em cerca de 80%, os 
profissionais do sexo feminino. Diferenças com significado estatístico, apenas surgem entre 
o Q1 e o Q2 para os hospitais especializados, tendo respondido no Q1 um número 
ligeiramente superior de profissionais masculinos. 
 
A
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1 surge fortemente relacionada com o tempo efectivo de exercício 
rofissional (r=0,84; r2=0,70; ρ<0,05) e no Q2, com o tempo de trabalho no hospital (r=0,78; 

erifica-se no tempo efectivo de exercício profissional uma 
aior frequência nas classes mais extremas, tal como sucede, nestes hospitais, com a 

te e a Sul, os profissionais de saúde a Norte são, em média, mais 
ovos que os profissionais a Sul, existindo, também, um maior número de profissionais nas 

es, os resultados demonstram que existe rotatividade dos 
rofissionais de saúde pelos serviços do hospital. Este facto pode ser confirmado, uma vez 

 foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 
rupos de hospitais. Nos hospitais especializados responderam ao questionário um número 

 
ignificativas. Este resultado pode estar relacionado com a elevada percentagem de 

ignificativas entre hospitais 
specializados e distritais e hospitais a Norte e a Sul, bem como entre questionários para os 

mais extremas, ou seja, mais novos e mais velhos, comparativamente ao que se verifica nos 
hospitais distritais.  
 
Esta variável, no Q
p
r2=0,60; ρ<0,05) e no serviço (r=0,59; r2=0,35; ρ<0,05), apresentando, por esta razão, 
comportamentos semelhantes. 
 
Nos hospitais especializados, v
m
variável idade, sendo as diferenças estatisticamente significativas. Também, nos hospitais 
especializados observa-se um tempo de trabalho no hospital superior (mais que 20 anos), o 
que está relacionado com o elevado número de profissionais mais velhos, tendo as 
diferenças significado estatístico, facto que, no entanto, não se verifica em relação ao tempo 
de trabalho no serviço. 
 
Para os hospitais a Nor
n
classes etárias mais jovens. Além disso, nos hospitais a Norte verifica-se um tempo efectivo 
de exercício profissional menor e um número mais baixo de anos de trabalho no hospital, 
comparativamente com os hospitais a Sul, apresentando estas variáveis diferenças 
estatisticamente significativas.  
 
Em todos os grupos hospitalar
p
que apenas cerca de metade dos profissionais (52%) refere um número de anos de trabalho 
semelhante para o hospital e para o serviço, sendo normalmente superior o número de anos 
de trabalho no hospital. 
 
Para a variável profissão
g
superior de AAM e técnicos e nos distritais mais médicos e enfermeiros. Nos hospitais a 
Norte responderam menos médicos e mais técnicos comparativamente aos hospitais a Sul. 
 
Em relação à categoria profissional não foram encontradas diferenças estatisticamente
s
respostas inválidas/não respostas verificadas, mas também com a variedade de categorias 
profissionais existentes, o que implicou um reduzido número de dados em cada categoria, 
não permitindo, em muitos casos, aplicar os testes estatísticos.  
 
Para a variável serviço, existem diferenças estatisticamente s
e
hospitais distritais e para os hospitais a Sul. As diferenças encontradas estão, também, 
relacionadas com a própria natureza dos hospitais e com o seu grau de especialização. 
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 número de tarefas do dia-a-dia realizadas pelos profissionais de saúde apresenta, 

o Q1, cerca de um terço dos profissionais de saúde referiram que frequentaram acções de 

stes resultados dos questionários não podem ser confirmados pela informação recolhida 

 comparação dos resultados dos testes estatísticos em relação aos grupos profissionais é 

m relação à idade, também são estatisticamente significativas as diferenças encontradas. 

 tempo efectivo de exercício profissional também é superior para os médicos, o mesmo 

iferenças estatisticamente significativas verificam-se, igualmente, para a variável hospital e 

O
também, diferenças estatisticamente significativas entre hospitais especializados e distritais, 
sendo efectuado um menor número de tarefas nos hospitais especializados (em média 6) 
comparativamente aos hospitais distritais (em média 8). Para os hospitais a Norte e a Sul, 
as diferenças entre o número de tarefas são bastante menos acentuadas, existindo apenas 
diferenças com significado estatístico para o número médio de tarefas. 
 
N
formação sobre RH, em 2000 e 2001. No Q2, a percentagem de profissionais que assistiram 
a acções de formação, no ano 2002, decresceu, correspondendo aos hospitais 
especializados e aos hospitais a Norte a frequência mais baixa e passando as diferenças 
entre grupos hospitalares a serem estatisticamente significativas. 
 
E
nas entrevistas (capítulo 6.1.), informação que, por ser bastante generalista, apenas permite 
afirmar que em dois hospitais especializados e localizados a Norte não ocorreram, durante 
um ano, acções de formação relacionadas com os RH, embora num dos hospitais esse ano 
corresponda a 2001 e no outro a 2002. 
 
A
apresentada na Tabela 6.103. Neste caso, verificam-se diferenças com significado 
estatístico para a variável género. Os enfermeiros e AAM, que preencheram os 
questionários, são predominantemente do sexo feminino, facto que não acontece com os 
médicos, em que é semelhante o número de profissionais de ambos os sexos. É possível 
afirmar que estes resultados espelham a realidade hospitalar. 
 
E
Os médicos, que responderam aos questionários, são mais velhos, sendo os enfermeiros 
bastante mais jovens. Além disso, os médicos iniciam a sua carreira hospitalar mais tarde 
que os restantes grupos profissionais. Diferenças entre questionários registam-se para os 
médicos e para os enfermeiros em relação à idade média, sendo no Q2 os médicos mais 
velhos que no Q1 e os enfermeiros mais novos. 
 
O
acontecendo relativamente ao tempo de trabalho no serviço. Os enfermeiros e AAM referem 
tempos inferiores e bastante aproximados entre si. Para estas variáveis, as diferenças entre 
grupos profissionais têm significado estatístico, embora o tempo de trabalho no serviço 
apenas apresente diferenças em relação à frequência. Estes resultados estão, também, de 
acordo com as relações referidas anteriormente, entre a variável idade e as variáveis 
relacionadas com o tempo de trabalho.  
 
D
para a variável serviço. Os médicos são, em todos os hospitais, o grupo profissional com 
menor taxa de resposta aos questionários, comparativamente aos enfermeiros e aos AAM. 
Entre questionários, diferenças com significado estatístico são apresentadas pelos médicos, 
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em relação aos hospitais, e pelos enfermeiros, relativamente aos serviços, o que demonstra 
alteração no número de questionários respondidos, entre a 1ª e a 2ª etapa da fase 1. 
 
Tabela 6.103. Características sócio-demográficas: diferenças entre grupos profissionais (Q1 e Q2). 

M E AAM
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Género Q1-p.25; Q2-p.20 S S n.s. n.s. n.s.
Idade (frequência) Q1-p.24; Q2-p.19 S S n.s. n.s. n.s.
          (média) S S S S n.s.
Profissão Q1-p.1; Q2-p.1

Categoria profissional Q1-p.23; Q2-p.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Hospital (onde trabalha) registo S S S n.s. n.s.
Serviço (onde exerce funções) Q1-p.21; Q2-p.16 S S n.s. S n.s.
Tempo de exercício profissional: Q1-p.22

            - frequência S
            - média S
Tempo de trabalho: Q2-p.17

- no serviço     (frequência) n.d.
                       (média) S
- no hospital    (frequência) S
                       (média) n.s.
Tarefas do dia a dia (frequência) Q2-p.15 n.d.
                                (média) S
Ter assistido a formação s/ RH:
     - últimos 2 anos (frequência) Q1-p.10 S
     - último ano (frequência) Q2-p.10 S
     - último ano (tipo de acção) n.d.

M/E/AAM
Profissionais de saúde

Variáveis sócio-demográficas

  M – Médicos; E – Enfermeiros; AAM – Auxiliares de acção médica. 
  S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 

 
O número de tarefas do dia-a-dia realizadas por grupo profissional apresenta, também, 
diferenças com significado estatístico, sendo efectuadas, em média, 9 tarefas pelos 
enfermeiros, 7 tarefas pelos médicos e 4 pelos AAM. Tarefas comuns são realizadas entre 
médicos e enfermeiros (e.g. avaliação dos sinais vitais), embora com maior frequência pelos 
enfermeiros, e entre enfermeiros e AAM (e.g. cuidados de higiene total/parcial), muitas 
vezes em cooperação. Não existem actividades coincidentes entre médicos e AAM. 
 
As tarefas desempenhadas condicionam a produção e manipulação dos RH. Desta forma, 
os médicos, fundamentalmente, dão consultas, realizam intervenções diagnosticas e 
procedimentos invasivos e avaliam os sinais vitais. Os enfermeiros fazem pensos, preparam 
e administram terapêutica, avaliam os sinais vitais, realizam cuidados de higiene 
total/parcial, fazem colheitas de sangue e de produtos biológicos e efectuam tratamentos e 
procedimentos invasivos. Os AAM fazem despejos e lavagens, prestam cuidados de higiene 
total/parcial e cuidados de alimentação e efectuam a recolha dos sacos de resíduos. 
 
Como a produção e o tipo de resíduos estão condicionados às actividades realizadas, os 
enfermeiros parecem ser o grupo profissional que mais directamente está relacionado com a 
produção de RH. Este facto não se deve apenas às actividades desempenhadas, mas 
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também à sua colaboração com os restantes dois grupos profissionais, em tarefas como os 
procedimentos invasivos (com os médicos) e os cuidados de higiene total/parcial (com os 
AAM). 
 
O número de tarefas do dia-a-dia apresenta uma associação, embora apenas de cerca de 
10% (r=0,32; ρ<0,05), com o comportamento auto-relatado de produção e manipulação de 
RH. Esta relação parece indicar que os profissionais de saúde têm a percepção que a maior 
diversidade de tarefas induz uma maior produção e manipulação de RH. 
 
Diferenças estatisticamente significativas verificam-se, também, em relação à frequência de 
acções de formação sobre RH, tanto em 2000 e 2001, como em 2002. Em ambos os casos, 
os AAM são o grupo profissional que referiu uma maior frequência de acções de formação e 
os médicos são os que menos participaram nestas acções. Em 2002, as percentagens de 
frequência decresceram para todos os grupos profissionais, aumentando o número de não 
respostas/respostas inválidas sobretudo no grupo dos AAM. 
 
Gestão de resíduos hospitalares 
 
Como base para o trabalho de investigação foi efectuada a caracterização da gestão de RH 
nos seis hospitais seleccionados, informação descrita resumidamente no capítulo 6.1. 
Constataram-se alguns procedimentos comuns aos vários hospitais, contudo, a gestão dos 
RH está relacionada com as características do hospital, com o contexto em que este se 
insere e, fundamentalmente, com a motivação e dinamismo da pessoa que, no hospital, 
coordena a gestão dos resíduos. 
 
Desta forma, não foram detectadas grandes diferenças entre hospitais especializados e 
distritais e entre hospitais localizados a Norte e a Sul, pelo que, na maior parte das 
situações, apenas se descreve a gestão de resíduos de uma forma global. Contudo, 
verificaram-se diferenças entre grupos de hospitais nas respostas aos questionários 
relativamente à gestão dos RH, pelo que o tratamento desta informação é descriminado. 
 
Em todos os hospitais estudados a quantificação dos resíduos não perigosos é efectuada 
por estimativa, sendo estes resíduos recolhidos pela Câmara Municipal da zona. O 
pagamento dos mesmos é calculado em função do consumo de água, o que não é 
proporcional aos quantitativos de resíduos produzidos. Este facto não incentiva a redução 
da sua produção, nem a necessária quantificação. 
 
De um modo geral, os resíduos perigosos são pesados, sendo este procedimento da 
responsabilidade das entidades que procedem ao seu transporte e tratamento. O preço é 
calculado por quilo de resíduo tratado, sendo, na maior parte das situações, dependente do 
método de tratamento (autoclavagem ou incineração). 
 
Na determinação das quantidades de RH produzidos por hospital verifica-se uma grande 
falta de rigor. Este problema está relacionado com os métodos de quantificação (uns por 
estimativa outros por pesagem), com a utilização de diferentes unidades de medida (litros e 
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quilos) e com a divergência de valores nos vários documentos consultados (e.g. dados 
fornecidos pelos hospitais, mapas de registo de RH, relatórios da Direcção-Geral de Saúde). 
 
É de salientar que o conhecimento dos resíduos produzidos, tanto em relação ao total como 
por grupos, é fundamental para a realização de uma gestão adequada, bem como para a 
avaliação dos seus resultados. O primeiro passo deve assentar na determinação, com rigor, 
dos quantitativos de RH produzidos, tanto perigosos como não perigosos. 
 
No interior dos hospitais, normalmente são utilizados sacos das cores estipuladas pela 
legislação, embora os seus suportes variem bastante, tanto em termos de cores, como 
tamanhos, materiais, com ou sem tampa e com ou sem pedal. Sobretudo nos hospitais 
localizados a Norte1, os contentores são de maiores dimensões, nomeadamente para a 
deposição dos resíduos perigosos, há um maior número de sacos vermelhos e não existem, 
em muitas salas, sacos pretos, o que dificulta a triagem. 
 
Foram observados, em todos os hospitais, bastantes erros na separação dos RH, 
especialmente confusões entre os resíduos dos grupos II e III, erros inerentes a um excesso 
de zelo (e.g. todas as fraldas para o saco branco) e lapsos motivados por falta de 
preocupação (e.g. embalagens no saco branco). Também, a localização dos recipientes 
para a deposição dos resíduos contribui, por vezes, para os enganos observados (e.g. saco 
branco por baixo do lavatório). 
 
De um modo geral, nos hospitais a Norte constatou-se uma maior associação entre os RH e 
os aspectos relacionados com o risco, comparativamente aos hospitais a Sul. O hospital que 
demonstrou uma maior preocupação com a separação dos RH foi o hospital 3, optando por 
utilizar sacos transparentes identificados com a cor respectiva, em substituição dos sacos 
pretos e brancos. 
 
A recolha dos RH nos serviços é efectuada pelos AAM ou pelos funcionários da empresa de 
limpeza, existindo, em alguns casos, problemas com estes últimos devido à sua grande 
rotatividade. Nos serviços, os resíduos são armazenados, tanto nas zonas de sujos como 
em locais específicos para esse efeito ou mesmo em corredores ou outros espaços, embora 
no interior de contentores. 
 
O transporte dos RH para o armazém central é realizado pelos funcionários da empresa de 
limpeza ou pelos funcionários da entidade que efectua o transporte e tratamento dos 
resíduos perigosos. Normalmente, o transporte intra-hospitalar é realizado com o auxílio de 
carros abertos ou de contentores com rodas (e.g. de 240l). Apenas no hospital 3 este é 
efectuado dentro de carros completamente fechados. 
 
Em todos os hospitais observados não existem circuitos definidos para limpos e sujos ou, 
quando algo está assinalado, não é respeitado. Contudo, actualmente vários autores 
defendem que o transporte de limpos e sujos deve ser efectuado em carros fechados e 
diferenciados, até porque, em muitas situações, o espaço disponível para circulação não 
permite a diferenciação de circuitos.  

 
1 Principalmente nos hospitais 1 e 5. 
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Os resíduos não perigosos são armazenados ao ar livre, nos terrenos do hospital, em 
contentores, sendo depois recolhidos pelas Câmaras Municipais e encaminhados para o 
mesmo tratamento dos RU da zona. Os resíduos perigosos são armazenados normalmente 
em locais interiores, sendo posteriormente transportados pelas empresas que procedem ao 
seu tratamento, a Ambimed ou o SUCH.  
 
Dos hospitais observados, a excepção em relação ao tratamento dos RH apenas se 
verificou no hospital 1, sendo os resíduos incinerados numa instalação existente no próprio 
hospital, não funcionando esta nas melhores condições. Em 1 de Julho de 2002 esta 
incineradora foi encerrada, continuando os resíduos perigosos a serem geridos pelo SUCH, 
entidade que anteriormente também era responsável pela incineradora, sendo agora 
transportados para instalações exteriores ao hospital. 
 
Relativamente à informação obtida através dos inquéritos por questionário, a sua análise é 
efectuada descriminando os grupos de hospitais e os grupos profissionais. Na Tabela 6.104 
são apresentados, resumidamente, os resultados dos testes estatísticos, por grupos de 
hospitais. 
 
Entre hospitais especializados e distritais não se registam diferenças estatisticamente 
significativas em relação ao conhecimento percebido sobre os RH. Contudo, o mesmo não 
sucede entre hospitais localizados a Norte e a Sul, tendo nos hospitais a Sul o 
conhecimento percebido valores médios superiores. 
 
Também se verifica, no Q1, que os profissionais de saúde assinalam um maior 
conhecimento percebido sobre os RH na pergunta realizada no início do questionário do que 
após a resposta a uma longa lista de questões sobre o tema (pergunta efectuada no final). 
Resultados semelhantes têm sido encontrados em outros estudos (e.g. Gonçalves, 1997). 
Além disso, observa-se um certo grau de associação, positivo e de cerca de 26% (r=0,51; 
ρ<0,05), entre as respostas dadas à mesma pergunta realizada no início e no final do 
questionário, apesar do conhecimento percebido no final decrescer. 
 
Relativamente ao conhecimento sobre o destino final dos RH, por grupos, este apresenta 
diferenças estatisticamente significativas, sendo a percentagem de respostas “não sabe” 
bastante elevada (cerca de 30%) e equivalente nos hospitais especializados e distritais e 
nos hospitais a Norte e a Sul, o que pode ser um indicador da importância dada a este 
assunto. 
 
Dos profissionais que responderam, a percentagem de respostas certas nos hospitais 
especializados, relativamente aos resíduos dos grupos III e IV, foi superior em relação aos 
hospitais distritais. As maiores dúvidas surgiram para os resíduos do grupo III, sendo 
referido que estes eram encaminhados para incineração como se verifica com os resíduos 
do grupo IV, em vez de autoclavagem, como acontece na maior parte dos hospitais 
estudados. 
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E – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais; N – Hospitais a Norte; S – Hospitais a Sul. 
Tabela 6.104. Gestão dos RH: diferenças entre grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

E D N S
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Conhecimento percebido sobre RH p.3,19; Q2-p.13 n.s. n.s. n.s. n.s. S  S S n.s. n.s.
Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço Q1-p.8 n.d. n.d.
Conhecimento real sobre o destino final dos RH Q1-p.14

    - saco preto S S
    - saco branco S S
    - saco vermelho ou contentor de corto-perfurantes S S
Conhecimento real condições de perigosidade RH Q1-p.5 n.d. n.d.
Conhecimento real sobre riscos RH no serviço Q1-p.13 n.d. n.d.

Opinião sobre o próprio comportamento Q1-p.11 S n.s.
Opinião sobre aspectos da gestão de RH: Q1-p.9d, g, j

 - circuitos de limpos e sujos bem definidos (d) S n.s.
 - RH importante factor de infecção hospitalar (g) n.s. S
 - acções de sensibilização sobre RH (j) n.s. S
Alterações na gestão dos RH nos últimos 5 anos: Q1-p.12

  - no serviço n.s. n.s.
 - no hospital S n.s.
Atribuição de responsabilidades na gestão de RH: Q2-p.5

 - num hospital n.d. n.d.
  - no seu hospital n.d. n.d.

Percepção de risco em relação às: Q2-p.12

 -  actividades industriais n.s. S
 - aos RIP para a saúde S S
                   para o ambiente S S
 - aos RSU para a saúde n.s. S
                     para o ambiente n.s. S
  - aos RH para a saúde n.s. S
                   para o ambiente n.s. S
Percepção de risco dos RH para a saúde: Q1-p.4

 - dos prof. de saúde n.s. n.s.
 - de recolhe e transporta os RH S n.s.
 - dos pacientes n.s. S
 - dos visitantes S n.s.
 Índice de percepção de risco dos RH - saúde S S
Percepção de risco dos RH para o ambiente Q1-p.15d n.s. n.s.
Percepção de risco dos RH p/ grupos de prof.: Q1-p.15a, b, c

 - para si n.s. S
 - para os seus colegas n.s. S
 - para os profissionais de saúde em geral n.s. S
Percepção de risco para a saúde em relação : Q2-p.6

  - nos serviços, à recolha dos sacos dos RH n.s. S
 - ao fecho dos contentores de cortantes e perfurantes n.s. n.s.
 - ao transporte dos RH serviços - armazém central n.s. S
 - ao tratamento/destino final do: - saco preto n.s. n.s.
                                                   - saco branco S S
                                                   - saco vermelho n.s. S

Produção/manipulação de RH Q1-p.2; Q2-p.2 S S n.s. n.s. S n.s. n.s. n.s.

  Atitudes/percepção de risco

Hospitais Espec./Distritais Hospitais a Norte/a Sul
E/D N/S

  Comportamento auto-relatado

Variáveis inerentes à gestão de RH
  Conhecimento

  Atitudes/opiniões

S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 

 
Em relação aos hospitais a Norte e a Sul, a percentagem de respostas certas sobre o 
destino dos resíduos dos grupos III e IV é mais elevada nos hospitais a Norte, sobretudo 
para os resíduos do grupo III, verificando-se que nos hospitais a Sul mais de 50% são 
respostas erradas. Contudo, em relação aos resíduos dos grupos I e II, a percentagem de 
respostas certas é ligeiramente superior nos hospitais a Sul.  
 
Para esta questão, na determinação das respostas certas e erradas, foi utilizada a 
informação recolhida nas entrevistas realizadas, uma vez que o destino final dos RH varia 
com o hospital. Em relação aos resíduos não perigosos, estes têm o mesmo destino dos RU 
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o Q1, considerou-se igualmente interessante averiguar o conhecimento dos profissionais 

os questionários realizados procurou-se, também, conhecer as atitudes/opiniões dos 

ambém, nos hospitais especializados os profissionais de saúde referem que os circuitos de 

os hospitais localizados a Norte e a Sul verificaram-se diferenças com significado 

uanto à existência de alterações na gestão dos RH nos últimos cinco anos, os 

 atribuição de responsabilidades na gestão de RH foi investigada, tanto em relação a um 

Infecção (CCI) ou, como se verifica num dos hospitais, no encarregado dos Serviços Gerais. 

da zona onde se situa o hospital. Na maioria dos casos, os profissionais de saúde 
assinalaram o aterro sanitário, contudo, em dois hospitais especializados, um localizado a 
Norte e outro a Sul, o destino destes resíduos é a incineração de RU, facto que incrementou 
o número de respostas erradas, sobretudo nos hospitais especializados.  
 
N
de saúde sobre as condições de perigosidade dos RH e sobre os riscos dos RH no serviço. 
Em todos os grupos hospitalares, os profissionais consideram que a perigosidade dos RH 
está associada ao facto de tanto a manipulação/manuseamento como o acondicionamento 
não serem adequados. Relativamente aos principais riscos dos RH no serviço, são referidos 
os riscos inerentes aos próprios RH (ou grupos de resíduos), os riscos de contaminação ou 
infecção, além do manuseamento não adequado dos resíduos.  
 
N
profissionais de saúde relativamente a assuntos inerentes à gestão de RH. Em relação à 
opinião sobre o próprio comportamento relacionado com os RH, diferenças com significado 
estatístico apenas foram encontradas entre hospitais especializados e distritais. Os 
profissionais de saúde dos hospitais especializados consideram o seu comportamento como 
um pouco mais correcto que o assinalado nos hospitais distritais.  
 
T
limpos e sujos estão mais bem definidos que nos hospitais distritais, sendo as diferenças 
estatisticamente significativas. Contudo, em ambos os casos, os profissionais são da opinião 
que estes circuitos não estão devidamente separados, constatação que foi comprovada na 
observação directa. 
 
N
estatístico relativamente aos RH serem um importante factor de infecção hospitalar, sendo 
esta opinião um pouco mais acentuada a Sul, e em relação à realização de acções de 
sensibilização/informação sobre RH, que embora considerada fundamental nos dois grupos 
de hospitais, é mais assinalada nos hospitais a Norte. 
 
Q
profissionais de saúde são da opinião que estas se verificaram, tanto no serviço como no 
hospital, existindo uma associação forte (58%) e positiva (r=0,76; ρ<0,05),  entre as 
respostas relativas às alterações no serviço e às alterações no hospital. Contudo, diferenças 
com significado estatístico apenas se registem para as alterações no hospital e para os 
hospitais especializados e distritais, sendo mais acentuadas nos especializados.  
 
A
hospital em geral como ao caso concreto do hospital onde trabalham. Em ambas as 
situações, os profissionais referem, preferencialmente, a Comissão de Higiene e Segurança 
(CHS). No entanto, a gestão dos resíduos nos hospitais estudados não é actualmente 
efectuada por esta Comissão, mesmo porque ela não existe nestes hospitais. A 
responsabilidade da gestão dos RH normalmente é delegada na Comissão de Controlo da 
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presenta. Estes resultados demonstram a falta de conhecimento sobre o assunto, o que 

o, quando a questão é colocada em relação a um hospital em geral a opção pela 
HS é ainda superior. Estes resultados podem indicar a possibilidade de no futuro estas 

renças 
statisticamente significativas. Para os hospitais especializados e distritais, estas diferenças 

m as percepções de 
sco para os três tipos de resíduos (RIP, RH e RU), em relação ao ambiente e à saúde, por 

ão de risco dos resíduos nos hospitais, em relação à saúde dos 
ários grupos de risco avaliada no Q1, apenas se verificaram diferenças com significado 

ais de saúde associam um risco mais elevado para a saúde 
os profissionais de saúde e de quem recolhe e transporta os RH, sendo a relação entre 

contradas diferenças 
statisticamente significativas na percepção de risco dos RH por grupos de profissionais, 

 
A opção dos inquiridos pela CHS apenas deve ter por base o nome sugestivo que esta 
a
pode ser um indicador da importância que os profissionais e a administração dão à gestão 
dos RH.  
 
Além diss
C
Comissões serem encarregues desta tarefa, optando, os profissionais, por uma Comissão 
em detrimento de um cargo específico. Também, o facto de preferirem a CHS em relação à 
CCI pode indicar que os profissionais de saúde compreendem que esta última possui 
funções bastante mais específicas em contexto hospitalar, não devendo, portanto, ocupar-se 
de tarefas que podem ser consideradas secundárias em relação aos seus objectivos. 
 
Em relação às atitudes/percepção de risco, foram também encontradas algumas dife
e
verificam-se apenas na percepção de risco relativamente aos RIP, para o ambiente e para a 
saúde, sendo o risco percebido superior nos hospitais especializados. Para os hospitais 
localizados a Norte e a Sul, as diferenças são sempre estatisticamente significativas, tanto 
em relação às actividades industriais como aos vários tipos de resíduos, correspondendo 
aos hospitais a Norte os valores mais elevados de percepção de risco. 
 
Resultados interessantes são observados, também, quando se compara
ri
grupos de hospitais. Embora a percepção de risco seja sempre mais elevada nos hospitais 
especializados e nos hospitais a Norte, os profissionais de saúde consideram que o risco 
associado aos RIP é muito próximo do risco inerente aos RH, sendo o risco associado aos 
RU bastante mais baixo. 
 
Relativamente à percepç
v
estatístico, entre hospitais especializados e distritais, para quem recolhe e transporta os RH, 
para os visitantes e para o respectivo índice. Nestes casos, os profissionais dos hospitais 
distritais referiram uma percepção de risco ligeiramente superior ao assinalado nos hospitais 
especializados. Entre hospitais a Norte e a Sul, apenas se verificam diferenças com 
significado estatístico para os pacientes e para o índice, sendo o risco percebido também 
superior nos hospitais a Norte.  
 
De um modo geral, os profission
d
estas respostas positiva e de cerca de 40% (r=0,67; ρ<0,05). Para os doentes e visitantes o 
risco associado é menor, embora a relação entre as respostas dadas a estes dois grupos de 
risco seja, também, bastante forte (66%) e positiva (r=0,81; ρ<0,05). 
 
Entre hospitais especializados e distritais, não foram en
e
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 relação à percepção 
e risco para a saúde por grupos de profissionais, apresentando os hospitais a Norte valores 

 hospitais localizados a Norte e a Sul, aparece, também, a 
ercepção de risco em relação à recolha de sacos nos serviços e ao transporte dos RH dos 

ivamente ao tratamento/destino final dos vários grupos de RH, a percepção de risco 
erente é a esperada, sendo mais baixa para os resíduos do saco preto e mais elevada 

ção/manipulação de RH é bastante elevado nos 
ois questionários. As diferenças entre hospitais especializados e distritais têm sempre 

elação aos grupos profissionais, as variáveis inerentes à gestão dos RH apresentam, 
mbém, diferenças estatisticamente significativas (Tabela 6.105). É o que se verifica com o 

cimento percebido é mais elevado quando a pergunta é 
fectuada no início do questionário, comparativamente às respostas dadas à pergunta no 

nem entre as etapas da gestão de RH consideradas, variáveis avaliadas no Q2. Apenas se 
verificaram diferenças em relação à percepção de risco associada ao tratamento/destino 
final do saco branco, sendo esta mais elevada nos hospitais distritais. 
 
No entanto, para os hospitais a Norte e a Sul, existem diferenças em
d
mais elevados. Associações bastante fortes, superiores a 85%, verificam-se nas respostas 
às várias alíneas desta questão. 
 
Com significado estatístico, entre
p
serviços para o armazém central. Tal como sucedia nos casos anteriores, nos hospitais a 
Norte a percepção de risco é superior comparativamente ao que se verifica nos hospitais a 
Sul. 
 
Relat
in
para os resíduos do saco vermelho e contentores de cortantes e perfurantes. As diferenças 
com significado estatístico verificam-se em relação a este último grupo de resíduos, sendo a 
percepção de risco mais elevada nos hospitais a Norte. Contudo, também se registam 
diferenças em relação ao saco branco, embora neste caso a percepção de risco seja 
ligeiramente superior nos hospitais a Sul. 
 
O comportamento auto-relatado de produ
d
significado estatístico, considerando os profissionais de saúde dos hospitais distritais que 
têm um maior contacto com os resíduos que os profissionais dos hospitais especializados. 
Nos hospitais a Norte e a Sul, apenas se registam diferenças estatisticamente significativas 
no Q1, referindo os profissionais dos hospitais a Sul uma maior produção/manipulação de 
RH. 
 
Em r
ta
conhecimento percebido sobre os RH, referindo os médicos um conhecimento mais baixo e, 
no Q1, os enfermeiros um conhecimento percebido mais elevado, embora no Q2 o valor 
superior corresponda aos AAM. 
 
Também, neste caso, o conhe
e
final do mesmo. Diferenças com significado estatístico, entre questionários, verificam-se 
para os AAM, expressando estes profissionais um conhecimento percebido, no Q2, superior 
ao assinalado no Q1. 
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Tabela 6.105. Gestão dos RH: diferenças entre grupos profissionais (Q1 e Q2). 

M E AAM
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Conhecimento percebido sobre RH p.3,19; Q2-p.13 S  S S n.s. n.s. S
Conhecimento real sobre a gestão de RH no serviço Q1-p.8  -
Conhecimento real sobre o destino final dos RH Q1-p.14

    - saco preto S
    - saco branco S
    - saco vermelho ou contentor de corto-perfurantes S
Conhecimento real condições de perigosidade RH Q1-p.5  -
Conhecimento real sobre riscos RH no serviço Q1-p.13  - 

Opinião sobre o próprio comportamento Q1-p.11 S
Opinião sobre aspectos da gestão de RH: Q1-p.9d, g, j

 - circuitos de limpos e sujos bem definidos (d) S
 - RH importante factor de infecção hospitalar (g) S
 - acções de sensibilização sobre RH (j) S
Alterações na gestão dos RH nos últimos 5 anos: Q1-p.12

  - no serviço x
 - no hospital x
Atribuição de responsabilidades na gestão de RH: Q2-p.5

 - num hospital  -
  - no seu hospital  -

Percepção de risco em relação às: Q2-p.12

 -  actividades industriais S
 - aos RIP para a saúde S
                   para o ambiente S
 - aos RSU para a saúde S
                     para o ambiente S
  - aos RH para a saúde S
                   para o ambiente S
Percepção de risco dos RH para a saúde: Q1-p.4

 - dos prof. de saúde S
 - de recolhe e transporta os RH S
 - dos pacientes S
 - dos visitantes S
 Índice de percepção de risco dos RH - saúde S
Percepção de risco dos RH para o ambiente Q1-p.15d S
Percepção de risco dos RH p/ grupos de prof.: Q1-p.15a, b, c

 - para si S
 - para os seus colegas S
 - para os profissionais de saúde em geral S
Percepção de risco para a saúde em relação : Q2-p.6

  - nos serviços, à recolha dos sacos dos RH S
 - ao fecho dos contentores de cortantes e perfurantes n.s.
 - ao transporte dos RH serviços - armazém central n.s.
 - ao tratamento/destino final do: - saco preto S
                                                     - saco branco S
                                                     - saco vermelho S

Produção/manipulação de RH Q1-p.2; Q2-p.2 S S n.s. n.s. n.s.

  Atitudes/percepção de risco

  Comportamento auto-relatado

M/E/AAM
Profissionais de saúde

Variáveis inerentes à gestão de RH
  Conhecimento

  Atitudes/opiniões

 M – Médicos; E – Enfermeiros; S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 

 
De igual forma, o conhecimento real sobre o destino final dos RH é diferente consoante o 
grupo profissional. A referência explícita à reposta “não sabe” é principalmente efectuada 
pelos médicos, sendo os AAM os que menos a referem. Contudo, se forem avaliadas 
apenas as opções que assinalam os métodos de tratamento/deposição final (excluindo as 
respostas “não sabe” e inválidas), o maior número de respostas certas corresponde aos 
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médicos. Estes resultados permitem afirmar que os médicos são o grupo profissional que 
melhor percepção tem do seu conhecimento real. 
 
Entrando em consideração com a totalidade das respostas, os AAM são o grupo que possui 
percentagens superiores de respostas correctas para os resíduos dos grupos I, II e III, tendo 
os enfermeiros a maior percentagem de respostas certas no grupo IV. Para todos os grupos 
profissionais, as maiores dúvidas surgem no grupo III, sendo as respostas incorrectas 
superiores às respostas correctas. Este resultado demonstra que o conhecimento em 
relação ao destino do grupo III ainda não está suficientemente divulgado, facto que pode 
induzir uma menor responsabilidade ao nível da sua separação. 
 
Em relação ao conhecimento real sobre as condições de perigosidade dos RH e sobre os 
principais riscos dos RH no serviço, as razões referidas pelos enfermeiros estão sempre 
relacionadas com as respostas assinaladas ou pelos médicos ou pelos AAM. Um exemplo, 
são as condições de perigosidade dos RH para a saúde, os enfermeiros e os AAM 
consideram que a principal razão é o acondicionamento não adequado dos resíduos e os 
enfermeiros e os médicos, referem a manipulação/manuseamento não adequado. 
 
As atitudes/opiniões divergem, também, estatisticamente entre grupos profissionais. Os 
AAM são da opinião que o seu comportamento do dia-a-dia relacionado com os RH é 
correcto, tendo os enfermeiros e os médicos perspectivas bastante semelhantes e que 
rondam o valor médio da escala.  
 
Relativamente à correcta diferenciação dos circuitos de limpos e sujos, embora os 
profissionais consideram que poderiam estar mais bem definidos, a opinião mais positiva 
corresponde aos AAM e a mais negativa aos enfermeiros. Diferenças com significado 
estatístico também se verificam em relação aos RH serem um importante factor de infecção 
hospitalar, discordando todos os grupos profissionais e sendo esta crescente dos médicos 
para os AAM. As acções de sensibilização/informação sobre RH são apoiadas fortemente 
por todos os grupos profissionais, sendo as diferenças, embora significativas, pouco 
acentuadas. 
 
Quanto à atribuição de responsabilidades na gestão dos RH, todos os grupos profissionais 
consideram que a gestão de RH no seu hospital é efectuada principalmente pela CHS, 
sendo também esta a opção para um hospital em geral. É de salientar que, em ambas as 
situações, os médicos são os que menos atribuem responsabilidades à CCI. 
 
A percepção de risco em relação aos aspectos inerentes à gestão dos RH permite, 
igualmente, diferenciar os vários grupos profissionais. Diferenças com significado estatístico 
registam-se para as actividades industriais e para os vários tipos de resíduos. Os 
enfermeiros são o grupo profissional que assinala, sempre, uma percepção de risco mais 
elevada, os médicos e os AAM diferem mais nas suas avaliações. 
 
Todos os grupos profissionais consideram que as actividades industriais têm um risco 
elevado relativamente à sua segurança, sendo a menor percepção de risco assinalada pelos 
AAM. Em relação aos resíduos, observam-se percepções semelhantes às obtidas nos 
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grupos de hospitais, tanto em termos ambientais como de saúde, apresentando um maior 
risco percebido os RIP e os RH e um menor risco os RU.  
 
Para os diferentes grupos de risco, a percepção de risco dos RH para a saúde tem, também, 
diferenças estatisticamente significativas por grupo profissional. Neste caso, os médicos 
assinalam percepções de risco mais baixas, tendo os enfermeiros e AAM percepções muito 
semelhantes, com excepção das relativas aos visitantes, em que os AAM referem um risco 
percebido menor. 
 
Além disso, o risco atribuído pelos três grupos profissionais aos diferentes grupos de risco 
espelha a relação destes grupos com os RH, sendo os trabalhadores dos resíduos o grupo 
com maior grau de interacção com os resíduos e os visitantes os que têm um menor 
contacto. O cálculo do respectivo índice de percepção de risco confirma que os profissionais 
de saúde consideram que os RH têm um risco elevado, correspondendo a maior percepção 
de risco aos enfermeiros. 
 
A percepção de risco dos RH para o ambiente apresenta valores bastante elevados, sendo 
as diferenças, por grupo profissional, estatisticamente significativas. Os médicos referem a 
percepção de risco mais baixa, enquanto que no Q1 os AAM assinalam um risco mais 
elevado e no Q2 a percepção de risco superior é referida pelos enfermeiros. Esta alteração 
está relacionada com um incremento do risco percebido do primeiro para o segundo 
questionário, em todos os grupos profissionais, mas em especial nos enfermeiros. 
 
Em relação à percepção de risco dos RH por grupos de profissionais, também se verificam 
diferenças estatisticamente significativas, continuando os médicos a assinalar os menores 
valores de percepção de risco e correspondendo aos AAM o risco percebido mais elevado. 
Um aspecto curioso prende-se com o facto dos médicos consideram que os RH são mais 
perigosos para os profissionais de saúde em geral que para a classe médica, o que 
demonstra uma elevada percepção da realidade, uma vez que a generalidade dos 
procedimentos médicos não requer tanto contacto com os RH como os procedimentos de 
rotina efectuados pelos enfermeiros e AAM. 
 
Diferenças com significado estatístico são também encontradas para a recolha de sacos dos 
RH nos serviços. Neste caso, a percepção de risco dos enfermeiros e dos AAM possui 
valores médios muito próximos, sendo mais baixo o risco associado a esta actividade pelos 
médicos. 
 
O risco inerente ao tratamento/destino final dos RH, apresenta, por grupos de resíduos, as 
médias esperadas, menos perigosos os resíduos dos grupos I e II e mais perigosos os 
resíduos dos grupos III e IV. No entanto, também se verificam diferenças estatisticamente 
significativas entre grupos de profissionais, associando os enfermeiros um risco mais 
elevado ao recipiente preto e ao recipiente branco e os AAM um risco superior ao recipiente 
vermelho. Também, nesta etapa de gestão os médicos referem uma percepção de risco 
mais baixa que os restantes profissionais. 
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O comportamento auto-relatado de produção/manipulação de RH apresenta diferenças com 
significado estatístico para ambos os questionários. Os enfermeiros são os profissionais que 
referem, em média, uma maior produção/manipulação de RH, seguidos dos AAM. Os 
médicos assinalam um menor contacto com os RH. 
 
Preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis 
 
No trabalho prático (1ª etapa) constatou-se que um dos motivos para a preferência por DM 
ou outros materiais descartáveis poderia estar associado à falta de confiança nos 
procedimentos de reutilização, tanto quando esta implica lavagem, como lavagem e 
desinfecção ou mesmo lavagem e esterilização. 
 
A reutilização dos DM e outros materiais que apenas necessitam lavagem (e.g. urinóis e 
arrastadeiras) é normalmente efectuada nos serviços, estando muito dependente das 
condições existentes no próprio serviço (e.g. lavagem mecânica ou manual) e da 
importância dada ao assunto.  
 
Os DM que requerem lavagem e desinfecção ou lavagem e esterilização são, normalmente, 
processados nas áreas de esterilização. Por este facto, procurou-se conhecer o circuito 
destes DM nos hospitais em estudo. 
 
Não foram detectadas diferenças entre hospitais especializados e distritais nem, mesmo, 
entre hospitais localizados a Norte e a Sul. No entanto, observou-se que existe uma grande 
variabilidade nas características do circuito de esterilização entre hospitais e que esta, em 
grande parte, está relacionada com o empenho do enfermeiro responsável e do concelho de 
administração.  
 
Não existem, em nenhum dos hospitais estudados, verdadeiras Centrais de Esterilização, 
como é definido no manual publicado pelo Ministério da Saúde (MS, 2001), não sendo estas 
áreas responsáveis por realizar centralmente todas as actividades inerentes ao 
processamento global dos DM reutilizáveis, quer sejam desinfectados ou esterilizados. 
 
Em todos os grupos hospitalares, a área de esterilização não é autónoma em um dos 
hospitais, ou seja, depende do bloco operatório. Em oposição, em cada um dos grupos 
existe também um hospital onde esta área tem autonomia há pelo menos 10 anos.  
 
Nos casos em que a área de esterilização não é autónoma, existe, geralmente, uma grande 
falta de controlo e de responsabilização. O caso mais problemático verificou-se no hospital 
4, em que praticamente todas as etapas da reutilização são efectuadas nos diversos 
serviços, sem acompanhamento, sendo a área de esterilização apenas responsável pelo 
processo de esterilização.  
 
Nos seis hospitais em estudo, as instalações onde se situam as áreas de esterilização são 
bastante variáveis, muitas vezes não tendo as dimensões adequadas e a estrutura correcta 
para a circulação de sujos e limpos. Também, são bastante divergentes os respectivos 
horários de funcionamento, bem como o número de funcionários. Em muitos casos são 
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colocados na esterilização funcionários com baixas prolongadas ou com outras limitações, o 
que altera os cálculos em relação ao preço da mão-de-obra.  
 
Apesar do referido, observou-se que, em geral, os responsáveis por estas áreas estão 
bastante conscientes das suas responsabilidades e preocupados em melhorar as 
respectivas condições de funcionamento. Contudo, também se constatou que alguns destes 
responsáveis (e.g. no hospital 2 e 6) são da opinião que, no futuro, a função destas áreas se 
restringirá à reutilização de apenas alguns DM do bloco, sendo todos os restantes DM 
substituídos por descartáveis. 
 
A percepção desta tendência de substituição crescente dos reutilizáveis por descartáveis 
levou à realização da fase 2, onde se procurou conhecer os circuitos de alguns DM e outros 
materiais previamente seleccionados, e também compreender as preferências dos 
profissionais de saúde. 
 
De um modo geral, nos hospitais, a roupa de cama, o fardamento dos profissionais de 
saúde e os contentores para os RH, com excepção dos contentores para cortantes e 
perfurantes, são actualmente reutilizáveis. A reutilização destes materiais possui circuitos 
específicos, como se verifica para a roupa de cama. Contudo, existem problemas, 
nomeadamente devido ao desaparecimento de roupa e à deficiente lavagem dos 
contentores. A substituição por descartáveis induz uma simplificação do circuito, embora um 
acréscimo acentuado na produção de resíduos. 
 
Outros itens, são actualmente utilizados apenas sob a forma de descartáveis, é o que se 
verifica com as máscaras de oxigénio, as fraldas, as seringas, as lâminas de bisturi e os 
contentores para cortantes e perfurantes. Nestes casos, o circuito nos hospitais é bastante 
simples, sendo colocados nos serviços pelo Serviço de Aprovisionamento e, depois de 
utilizados, depositados no respectivo contentor de RH.  
 
No entanto, há alguns anos estes materiais eram reutilizáveis (e.g. fraldas de pano, seringas 
de vidro). O mesmo parece estar a acontecer em relação aos urinóis e arrastadeiras, aos 
kits de penso e à louça para servir as refeições aos doentes. Embora actualmente estes 
itens sejam, em grande parte, reutilizáveis, verifica-se uma rápida tendência para a sua 
substituição por descartáveis. 
 
O circuito dos kits de penso e da louça descartável é bastante mais simples 
comparativamente ao circuito dos reutilizáveis, uma vez que depois de utilizados são 
colocados nos recipientes dos RH. Contudo, o mesmo não se verifica relativamente ao 
circuito dos urinóis e arrastadeiras descartáveis. Estes DM necessitam da instalação, nos 
serviços, de uma máquina específica (maceradora), além de requererem que determinados 
resíduos sejam retirados e a lavagem manual do suporte plástico da arrastadeira. 
 
A preferência por estes itens parece estar relacionada com o facto de, na maioria dos 
serviços hospitalares, não existem condições adequadas para a sua reutilização, 
nomeadamente dos urinóis e arrastadeiras e da louça, não havendo meios mecânicos de 
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lavagem ou, quando existem, serem desactualizados ou não funcionarem com as 
necessárias condições. 
 
A percepção e as preferências dos profissionais de saúde por DM reutilizáveis ou 
descartáveis, bem como os motivos que baseiam as suas preferências, foram obtidos 
através dos inquéritos por questionário. Na sua análise são descriminados os grupos de 
hospitais e os grupos profissionais. Na Tabela 6.106 apresentam-se, resumidamente, os 
resultados dos testes estatísticos, por grupos de hospitais. 
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Tabela 6.106. Reutilizáveis ou descartáveis: diferenças entre grupos de hospitais (Q1 e Q2). 
 

E D N S
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

   Conhecimento
Conhecimento real  DM reutilizáveis/descartáveis no hospital Q1-p.17

  - seringas n.d. n.d.
  - contentores para cortantes e perfurantes S S
  - batas S S
  - louça para servir as refeições aos doentes S S
  - tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio S n.s.
  - urinóis e arrastadeiras S S
  - lâminas de bisturi S n.s.
  - contentores para os RH dos grupos I e II S S
  - fraldas n.d. n.d.
  - louça para servir as refeições doentes infectados/suspeitos S S
  - contentores para os RH do grupo III S S
  - lençóis S n.s.

Preferência por reutilizáveis/descartáveis, por tipo de DM Q1-p.16; 

  - seringas Q2-p.11 n.d. n.d.
  - contentores para cortantes e perfurantes S S S S n.s. n.s. S S
  - batas S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  - louça para servir as refeições aos doentes S S S S S S n.s. S
  - tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio n.s. S S S n.s. n.s. S S
  - urinóis e arrastadeiras n.s. n.s. S S S S S S
  - lâminas de bisturi n.s. n.s.
  - contentores para os RH dos grupos I e II n.s. n.s. S n.s. S n.s. S S
  - fraldas n.s. n.s.
  - louça para servir as refeições doentes infectados/suspeitos n.s. n.s. n.s. n.s. S n.s. S n.s.
  - contentores para os RH do grupo III S n.s. n.s. n.s. S S n.s. S
  - lençóis n.s. n.s. S n.s. S S S n.s.

- kits  de penso S n.s.
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis/descartáveis: Q1-p.18

Reutilizáveis:             - risco de infecção hospitalar S n.s.
                                 - risco de infecção hospitalar n.s. S
                                 - facilidade de utilização n.s. n.s.
Descartáveis:            - custos n.s. n.s.
                                 - risco profissional associado n.s. n.s.
                                 - risco de infecção hospitalar n.s. n.s.
                                 - problemas ambientais n.s. n.s.

   Índice: grau de vantagem da opção por descartáveis n.s. n.s.
Motivos da preferência por DM reutilizáveis/descartáveis: Q2-p.11

Reutilizáveis:             - Índice  custos n.s. n.s.
                                 - Índice  risco profissional associado S S
                                 - Índice  risco de infecção hospitalar n.s. S
                                 - Índice  problemas ambientais n.s. n.s.
                                 - Índice  facilidade de utilização n.s. n.s.
Descartáveis:            - Índice  custos n.s. n.s.
                                 - Índice  risco profissional associado n.s. n.s.
                                 - Índice  risco de infecção hospitalar n.s. n.s.
                                 - Índice  problemas ambientais n.s. S
                                 - Índice  facilidade de utilização n.s. n.s.

   Índice: Grau de vantagem da opção por DM reutilizáveis n.s. n.s.
   Índice: Grau de vantagem da opção por DM descartáveis n.s. n.s.

Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH Q1-p.9e n.s. n.s.

Variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis

   Atitudes/opiniões

E/D
Hospitais Especializ./Distritais Hospitais a Norte/a Sul

N/S

E – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais; N – Hospitais a Norte; S – Hospitais a Sul. 
S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 
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elativamente ao conhecimento real sobre a utilização nos hospitais dos itens 

s profissionais de saúde referem que, nos hospitais, são utilizados preferencialmente sob a 

s seringas, as fraldas, os contentores para cortantes e perfurantes, as máscaras de 

 louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos é assinalada 

mbora os profissionais de saúde tenham referido que nos hospitais os contentores para os 

e um modo geral, a percepção dos profissionais de saúde sobre a utilização de 

 nítida preferência por reutilizáveis apenas é assinalada para dois materiais, os lençóis e 

 
R
seleccionados, sob a forma de reutilizáveis ou de descartáveis, as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais são sempre estatisticamente significativas. Contudo, o mesmo 
não se verifica para os hospitais localizados a Norte e a Sul, não apresentando diferenças 
com significado estatístico as máscaras de oxigénio, as lâminas de bisturi e os lençóis.  
 
O
forma de reutilizáveis, os lençóis, os urinóis e arrastadeiras, a louça para servir as refeições 
aos doentes, as batas e os contentores para os resíduos dos grupos I e II.  Nos hospitais 
especializados estas percentagens são mais elevadas, para as batas e a louça, enquanto 
que nos hospitais distritais, as percentagens de reutilizáveis são superiores para os urinóis e 
arrastadeiras, os contentores para os resíduos dos grupos I e II e os lençóis. Nos hospitais a 
Norte estas percentagens são sempre mais elevadas que nos hospitais a Sul. 
 
A
oxigénio, as lâminas de bisturi e os contentores para os resíduos do grupo III são 
assinalados como existindo nos hospitais sob a forma de descartáveis. Sempre que as 
diferenças são estatisticamente significativas, os descartáveis são mais referidos nos 
hospitais distritais. Percentagens superiores são também assinaladas nos hospitais a Sul, 
em relação aos contentores tanto para cortantes e perfurantes como para os resíduos do 
grupo III. 
 
A
preferencialmente como sendo reutilizável, tanto nos hospitais especializados como nos 
distritais. Contudo, as percentagens correspondentes ao uso de descartáveis são também 
elevadas, com valores superiores nos hospitais distritais. Nos hospitais a Norte esta louça é 
referida sobretudo como reutilizável, enquanto que a Sul os profissionais consideram que é 
mais utilizada a louça descartável.  
 
E
resíduos do grupo III são descartáveis, a recolha de informação efectuada mostra o 
contrário, estes contentores são, na grande maioria, reutilizáveis, sendo os sacos 
descartáveis. Esta foi a única excepção encontrada entre a percepção dos profissionais e a 
realidade observada. 
 
D
reutilizáveis ou descartáveis nos hospitais corresponde à realidade. Contudo, na opinião dos 
profissionais de saúde, deveriam, nos hospitais, ser utilizados mais descartáveis do que se 
verifica realmente, facto que é referido para todos os itens seleccionados.  
 
A
os contentores para os resíduos dos grupos I e II. Para os hospitais a Norte e a Sul, sempre 
que as diferenças são estatisticamente significativas, a preferência por reutilizáveis é mais 
acentuada nos hospitais a Norte. Para todos os grupos hospitalares, quando se verificam 
diferenças estatisticamente significativas entre questionários, a preferência por lençóis 
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lguns materiais que tradicionalmente são reutilizáveis nos hospitais, na opinião dos 

inda, relativamente à louça, mas para servir as refeições aos doentes infecciosos ou 

ambém, na opção descartável, existem nos hospitais os contentores para cortantes e 

e um modo geral, os profissionais de saúde dos hospitais distritais e dos hospitais a Sul 

s motivos que fundamentam as opções dos profissionais de saúde em relação à opção por 

e um modo geral, os profissionais de saúde que optam por reutilizáveis referem que estes 

ara todos os grupos hospitalares, diferenças com significado estatístico verificam-se para 

reutilizáveis diminui do Q1 para o Q2, enquanto que a opção por contentores reutilizáveis 
aumenta. 
 
A
profissionais de saúde deveriam passar a ser descartáveis. Esta intenção é bastante mais 
acentuada nos hospitais distritais e nos hospitais a Sul, em que no Q2, tanto as batas, como 
a louça para servir as refeições aos doentes e os urinóis e arrastadeiras são 
preferencialmente descartáveis. Nos hospitais especializados e nos hospitais a Norte a 
tendência é semelhante, contudo, estes profissionais são da opinião que a louça referida 
deve permanecer reutilizável. 
 
A
suspeitos, em todos os grupos de hospitais é assinalada uma nítida preferência por 
descartável. O mesmo se verifica com os contentores para os resíduos do grupo III, 
registando-se percentagens superiores para os hospitais distritais e para os hospitais a Sul. 
 
T
perfurantes, as máscaras de oxigénio e as lâminas de bisturi, sendo essa também a 
preferência dos profissionais de saúde. Nos casos em que as diferenças entre grupos 
hospitalares são estatisticamente significativas, a maior opção por descartáveis corresponde 
aos hospitais distritais. 
 
D
têm a percepção que são mais utilizados DM e outros materiais descartáveis, sendo, 
também, superior nestes hospitais a preferência por descartáveis, comparativamente aos 
hospitais especializados e aos hospitais a Norte. Entre o Q1 e o Q2 normalmente aumentam 
as percentagens referentes à opção por descartáveis, diminuindo as inerentes aos 
reutilizáveis. A excepção surge nos contentores para os resíduos dos grupos I e II, 
aumentando a preferência por reutilizáveis entre questionários, excepto nos hospitais 
distritais. 
 
O
reutilizáveis ou descartáveis são bastante semelhantes entre hospitais especializados e 
distritais e entre hospitais a Norte e a Sul.  
 
D
materiais são mais económicos e induzem menos problemas ambientais, embora assinalem 
que a facilidade de utilização, o risco profissional associado e o risco de infecção hospitalar, 
são bastante equivalentes aos induzidos pelos  descartáveis. Quando optam por 
descartáveis referem que estes possuem menores riscos profissionais e de infecção 
hospitalar, contudo, também são da opinião que o custo, a facilidade de utilização e os 
problemas ambientais são equivalentes. 
 
P
os reutilizáveis relativamente aos riscos, no Q1 ao risco de infecção hospitalar e no Q2 ao 
índice risco profissional associado. Em ambos os casos, o valor médio mais elevado 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 348

elativamente à opinião inerente ao aumento da quantidade de resíduos, os profissionais de 

s resultados da análise estatística efectuada por grupos profissionais apresentam-se na 

iferenças com significado estatístico verificam-se para a louça dos doentes infectados ou 

 grupo profissional dos médicos tem, igualmente, as maiores percentagens de respostas 

s restantes itens são assinalados pelos profissionais de saúde como existindo, sobretudo, 

al como se verificou entre grupos de hospitais, denota-se uma tendência crescente para a 

sta situação observa-se, por exemplo, relativamente às batas e à louça em que os médicos 

empre que se verificam diferenças estatisticamente significativas entre questionários estas 

verifica-se para os hospitais distritais e para os hospitais a Norte. Apenas para os hospitais 
localizados a Norte e a Sul, registam-se no Q2 diferenças estatisticamente significativas, 
para os reutilizáveis no índice risco de infecção hospitalar, e para os descartáveis no índice 
problemas ambientais, sendo os valores superiores nos hospitais a Norte. 
 
R
saúde consideram que estes têm aumentado nos últimos anos, não sendo as diferenças 
entre grupos de hospitais estatisticamente significativas. 
 
O
Tabela 6.107. Os profissionais referem que nos hospitais são reutilizáveis, maioritariamente, 
os lençóis, os urinóis e arrastadeiras, a louça para servir as refeições a todos os doentes, os 
contentores para os resíduos dos grupos I e II e as batas.  
 
D
suspeitos e para os contentores para os resíduos dos grupos I e II, assinalando, os 
enfermeiros, um maior uso de reutilizáveis. Também, as batas apresentam diferenças 
estatisticamente significativas, contudo são os médicos que mais assinalam a utilização de 
batas reutilizáveis. 
 
O
“não sabe”, que ultrapassam os 30% para a louça dos doentes infectados ou suspeitos e 
para os contentores dos resíduos do grupo III. Estes resultados podem indicar algum 
desconhecimento, possivelmente por não terem grande contacto com alguns dos 
procedimentos associados a esses materiais, como a alimentação dos doentes e a gestão 
dos RH. 
 
O
sob a forma de descartáveis. Diferenças com significado estatístico registam-se em relação 
aos contentores para cortantes e perfurantes, aos contentores para os resíduos do grupo III 
e as máscaras de oxigénio. Em todas estas situações, são os enfermeiros e os AAM que 
referem uma maior utilização de descartáveis. 
 
T
substituição dos reutilizáveis por descartáveis, tendência que se acentua do Q1 para o Q2. 
Os AAM são o grupo profissional que mais opta por descartáveis, seguidos dos enfermeiros.  
 
E
preferem os reutilizáveis e, no caso da louça, também os enfermeiros, enquanto que os 
AAM optam, nos dois questionários, pelo uso de descartáveis. O mesmo se verifica no Q2, 
em que apenas os AAM e os enfermeiros assinalam uma maior preferência por urinóis e 
arrastadeiras descartáveis. 
 
S
estão relacionadas com uma diminuição da preferência por reutilizáveis. A única excepção 
regista-se em relação aos contentores para os resíduos dos grupos I e II, em que do Q1 
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s contentores para os resíduos dos grupos I e II e os lençóis são os únicos materiais, de 

ara os restantes itens, os profissionais de saúde optam, sem hesitação, pelos 

s AAM e também os enfermeiros são os grupos profissionais que têm mais contacto com 

al como referido anteriormente, procurou-se saber os motivos que fundamentam as opções 

elativamente aos descartáveis, os profissionais de saúde são da opinião que a sua 

o Q2, as diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas para 

odos os profissionais são da opinião que os reutilizáveis induzem riscos de infecção um 

para o Q2, os médicos e os enfermeiros assinalaram uma maior preferência por 
reutilizáveis. 
 
O
entre os seleccionados para este estudo, em que a preferência recai, sobretudo, nos 
reutilizáveis, para todos os grupos profissionais. Contudo, também neste caso, a menor 
opção por este tipo de material corresponde aos AAM. 
 
P
descartáveis, correspondendo geralmente aos médicos as menores percentagens, quando 
as diferenças são estatisticamente significativas.  
 
O
os DM e outros materiais seleccionados para este trabalho. Este facto pode justificar a maior 
preferência destes profissionais pelos descartáveis, uma vez que lidam no seu dia-a-dia 
mais com estes itens, conhecendo, muitas vezes, os problemas associados à sua 
reutilização (e.g. problemas na lavagem da louça, na desinfecção dos contentores). 
 
T
dos profissionais de saúde. No Q1, verificam-se algumas diferenças estatisticamente 
significativas, considerando os profissionais que os reutilizáveis aumentam a probabilidade 
de surgirem infecções hospitalares, referindo, também, os AAM que o seu uso incrementa 
as dificuldades de trabalho. 
 
R
utilização diminui os riscos, tanto profissionais como de contaminação do doente. Além 
disso, os médicos e os AAM referem que os gastos económicos também decrescem 
ligeiramente. Todos os grupos assinalam que os descartáveis incrementam os problemas 
ambientais, defendendo, os médicos, mais esta opinião. De uma forma global, os 
profissionais de saúde consideram como ligeiramente vantajosa a opção por descartáveis 
(índice), sendo esta opinião mais acentuada nos enfermeiros. 
 
N
vários dos motivos relacionados com as preferências anteriores. Para os reutilizáveis, a 
média mais baixa corresponde ao custo, sendo também pouco elevadas as médias 
associadas aos problemas ambientais. Os médicos associam valores inferiores e os AAM 
são os que percepcionam os problemas ambientais como mais elevados. 
 
T
pouco mais elevados que os riscos profissionais associados, embora para os médicos e 
enfermeiros os riscos inerentes ao uso de reutilizáveis e de descartáveis sejam muito 
equivalentes. Os AAM consideram que os reutilizáveis apresentam riscos mais baixos. Os 
médicos assinalam que os reutilizáveis são mais fáceis de utilizar que os descartáveis e os 
AAM são da opinião que os reutilizáveis são mais difíceis de utilizar.  
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abela 6.107. Reutilizáveis ou descartáveis: diferenças entre grupos profissionais (Q1 e Q2). 

 

T

M E AAM
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

   Conhecimento
Conhecimento real  DM reutilizáveis/descartáveis no hospital Q1-p.17

  - seringas n.d.
  - contentores para cortantes e perfurantes S
  - batas S
  - louça para servir as refeições aos doentes n.d.
  - tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio S
  - urinóis e arrastadeiras n.d.
  - lâminas de bisturi n.d.
  - contentores para os RH dos grupos I e II S
  - fraldas n.d.
  - louça para servir as refeições doentes infectados/suspeitos S
  - contentores para os RH do grupo III S
  - lençóis n.d.

Preferência por reutilizáveis/descartáveis, por tipo de DM Q1-p.16; 

  - seringas Q2-p.11 n.d.
  - contentores para cortantes e perfurantes n.s. n.s. n.s. S S
  - batas S S n.s. n.s. n.s.
  - louça para servir as refeições aos doentes S S n.s. S n.s.
  - tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio n.s. n.s. S S n.s.
  - urinóis e arrastadeiras n.s. S S S S
  - lâminas de bisturi n.d.
  - contentores para os RH dos grupos I e II S S S S n.s.
  - fraldas n.s.
  - louça para servir as refeições doentes infectados/suspeitos S S n.s. n.s. n.s.
  - contentores para os RH do grupo III n.s. S S n.s. n.s.
  - lençóis S S n.s. n.s. n.s.

- kits  de penso S
Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis/descartáveis: Q1-p.18

Reutilizáveis:             - risco de infecção hospitalar S
                                     - risco de infecção hospitalar n.s.
                                     - Facilidade de utilização S
Descartáveis:             - custos S
                                     - risco profissional associado n.s.
                                     - risco de infecção hospitalar n.s.
                                     - problemas ambientais S

   Índice: grau de vantagem da opção por descartáveis S
Motivos da preferência por DM reutilizáveis/descartáveis: Q2-p.11

Reutilizáveis:             - Índice  custos n.s.
                                 - Índice  risco profissional associado S
                                 - Índice  risco de infecção hospitalar S
                                 - Índice  problemas ambientais S
                                 - Índice  facilidade de utilização S
Descartáveis:            - Índice  custos S
                                 - Índice  risco profissional associado n.s.
                                 - Índice  risco de infecção hospitalar n.s.
                                 - Índice  problemas ambientais S
                                 - Índice  facilidade de utilização S

   Índice: Grau de vantagem da opção por DM reutilizáveis S
   Índice: Grau de vantagem da opção por DM descartáveis S

Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH Q1-p.9e S

   Atitudes/opiniões

Variáveis relacionadas com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis

M/E/AAM
Profissionais de saúde

 M – Médicos; E – Enfermeiros; AAM – Auxiliares de acção médica. 
S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 
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Relativamente aos descartáveis, observam-se algumas alterações. O custo apresenta 
valores médios mais elevados, sendo os médicos que assinalam os maiores valores. 
Também, em relação aos problemas ambientais são os médicos que associam maiores 
problemas aos descartáveis, enquanto que os enfermeiros consideram que os descartáveis 
induzem problemas equivalentes aos provocados pelos reutilizáveis e os AAM associam aos 
descartáveis menores problemas ambientais. 
 
Tanto os médicos como os enfermeiros consideram que os descartáveis são ligeiramente 
mais fáceis de utilizar que os reutilizáveis, embora os AAM refiram que a utilização, entre 
uns e outros, é muito semelhante. Os três grupos profissionais são da opinião que os riscos 
inerentes aos descartáveis são bastante menores e bastante próximos entre si, 
comparativamente aos riscos relacionados com o uso de reutilizáveis. 
 
Os dois índices inerentes ao grau de vantagem associado aos DM reutilizáveis e aos 
descartáveis apresentam diferenças estatisticamente significativas entre grupos 
profissionais, sendo, em ambos os casos, superiores ao valor médio da escala. Os AAM 
referem graus de vantagem superiores. Os médicos, em relação aos enfermeiros, 
consideram o oposto. 
 
Relativamente ao aumento da quantidade de RH, todos os profissionais de saúde assinalam 
que estes têm aumentado nos últimos anos, sendo as diferenças estatisticamente 
significativas. Os AAM são os que mais expressam essa percepção, seguidos dos 
enfermeiros e por último dos médicos.  
 
Separação dos resíduos para reciclagem 
 
Em todos os hospitais analisados faz-se alguma separação para reciclagem, embora, em 
muitas situações, esta não seja quantificada. No levantamento efectuado não foram 
encontradas grandes divergências entre hospitais especializados e distritais. Relativamente 
aos hospitais localizados a Norte e a Sul, verificou-se que nos hospitais a Norte e nos anos 
em estudo, era separada para reciclagem uma menor diversidade de resíduos que nos 
hospitais a Sul. Contudo, esta constatação não foi confirmada pelos resultados obtidos nos 
inquéritos por questionário. 
 
De um modo geral, os resíduos não perigosos mais frequentemente separados para reciclar 
englobam o cartão e o vidro, proveniente dos bares e cantinas. No entanto, também são 
separados o plástico, o material ferroso e a madeira. Relativamente aos resíduos perigosos, 
verifica-se, também, uma crescente preocupação na sua separação e encaminhamento para 
reciclagem. Na maior parte das situações são separadas as películas de Raio X, com defeito 
ou que tenham ultrapassaram o prazo estipulado para o seu armazenamento, os líquidos de 
revelação e fixação, as pilhas e os resíduos líquidos, mas, também, os tonners, o mercúrio e 
as lâmpadas fluorescentes. 
 
Na Tabela 6.108 apresentam-se os resultados da análise estatística efectuada, em relação 
aos grupos de hospitais. No Q1, em média, o número de resíduos assinalados como 
separados nos serviços para reciclar situa-se entre os 2 e os 3. Apenas se verificam 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 
diferenças estatisticamente significativas apenas entre hospitais especializados e distritais, 
sendo a média ligeiramente superior para os hospitais especializados. No Q2, observa-se, 
em média, um acréscimo de separação para reciclagem, embora neste caso as diferenças 
entre grupos de hospitais não sejam estatisticamente significativas. 
 
Tabela 6.108. Separação para reciclagem: diferenças entre grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

E D N S
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Conhecimento real RH seprados para reciclar no serviço: Q1-p.20; 

 Nº de resíduos assinalados como separados para reciclar Q2-p.3

           - frequência n.s. n.s. S n.s.
           - nº médio S n.s. n.s. n.s.
  Separação por tipo de resíduo:
 - cartão n.s. n.s.
 - papel n.s. S
 - vidro n.s. S
 - películas radiológicas S n.s.
 - pilhas S n.s.
 - alguns resíduos líquidos n.s. S

Comportamento auto-relatado separação para reciclagem: Q2-p.4

 - cartão S n.s.
 - papel n.s. n.s.
 - vidro S n.s.
 - películas radiológicas n.s. n.s.
 - pilhas S n.s.
 - alguns resíduos líquidos n.s. n.s.

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem
   Conhecimento

   Comportamento auto-relatado

Hospitais a Norte/a Sul
E/D N/S

Hospitais Especializ./Distritais

 E – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais; N – Hospitais a Norte; S – Hospitais a Sul. 
S – significativo; n.s. – não significativo. 

 
Tanto nos hospitais especializados e distritais, como nos hospitais a Norte e a Sul, o cartão 
foi o resíduo mais referido como separado para reciclar nos serviços. O papel, o vidro e as 
pilhas apresentam também percentagens de separação elevadas. Contudo, estes três 
resíduos não são separados em todos os hospitais estudados, principalmente o papel, 
sendo apenas observada a sua separação em três dos hospitais. 
 
Nos hospitais especializados e distritais apresentam diferenças com significado estatístico a 
separação, para reciclar, de pilhas e de películas radiológicas, sendo esta separação mais 
assinalada pelos profissionais dos hospitais distritais. Nos hospitais localizados a Norte e a 
Sul, a separação do papel e dos resíduos líquidos são mais referidas a Norte enquanto que 
a do vidro é mais assinalada a Sul, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 
 
É de salientar que a separação de pilhas e de películas radiológicas motivam as maiores 
percentagens de “não respostas”, superiores nos hospitais especializados e muito 
semelhantes nos hospitais a Norte e a Sul. Além disso, as películas radiológicas são os 
resíduos que induzem menores percentagens de separação. Este resultado deve estar 
relacionado com a sua especificidade, uma vez que apenas são produzidas em alguns 
serviços dos hospitais. 
 
Os resíduos líquidos são outro caso particular. Em 2001 (Q1), apenas eram recolhidos 
selectivamente em dois dos hospitais estudados, pelo que as percentagens de separação 
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são bastante baixas. Durante 2002, passaram a ser recolhidos selectivamente em cinco 
hospitais, sendo no Q2 a referência à sua separação bastante superior. 
 
No segundo questionário procurou-se, também, averiguar a percepção dos profissionais de 
saúde sobre o seu comportamento de separação de resíduos para reciclagem, por tipo de 
resíduo. De uma forma geral, os resíduos mais referidos pelos profissionais como separados 
para reciclar são os mais assinalados como separados nos serviços.  
 
Nos hospitais especializados e distritais, diferenças estatisticamente significativas verificam-
se para o cartão, o vidro e as pilhas. Os profissionais dos hospitais especializados referem 
que separam mais o cartão e os profissionais dos hospitais distritais assinalam, com mais 
frequência, a separação de vidro e de pilhas para reciclagem. Nos hospitais localizados a 
Norte e a Sul, não foram encontradas diferenças com significado estatístico em relação ao 
comportamento de separação para reciclagem. 
 
O comportamento de separação apresenta associação com o comportamento auto-relatado 
de produção/manipulação de resíduos, verificando-se que a frequência de separação para 
reciclagem do cartão, do vidro e dos resíduos líquidos se encontra associada positivamente 
com a percepção dos profissionais de saúde sobre a sua produção/manipulação diária de 
RH.  
 
Na Tabela 6.109 são apresentados os resultados dos testes estatísticos efectuados por 
grupos profissionais. É de salientar que a percentagem de “não respostas” foi muito elevada 
no Q1, em especial no grupo dos médicos, tendo baixado no Q2, em parte devido a algumas 
alterações introduzidas na respectiva pergunta. 
 
Tabela 6.109. Separação para reciclagem: diferenças entre grupos profissionais (Q1 e Q2). 

M E AAM
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Conhecimento real RH seprados para reciclar no serviço: Q1-p.20; 

 Nº de resíduos assinalados como separados para reciclar Q2-p.3

           - frequência S S
           - nº médio S n.s.
  Separação por tipo de resíduo:
 - cartão S
 - papel S
 - vidro S
 - películas radiológicas S
 - pilhas S
 - alguns resíduos líquidos S

Comportamento auto-relatado separação para reciclagem: Q2-p.4

 - cartão S
 - papel S
 - vidro S
 - películas radiológicas S
 - pilhas n.s.
 - alguns resíduos líquidos S

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclagem
   Conhecimento

   Comportamento auto-relatado

M/E/AAM
Profissionais de saúde

  M – Médicos; E – Enfermeiros; AAM – Auxiliares de acção médica. 
  S – significativo; n.s. – não significativo. 
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As diferenças entre grupos profissionais são estatisticamente significativas, tanto em relação 
à frequência do número de resíduos de diferentes tipos assinalados como separados para 
reciclar nos serviços, como, no Q1, relativamente ao respectivo número médio. Neste caso, 
são os AAM que, em média, referem um maior número de resíduos separados, sendo os 
enfermeiros os que um menor número assinalam.  
 
Para todos os grupos profissionais observa-se, do Q1 para o Q2, um incremento do valor 
médio de resíduos separados para reciclar. Além disso, também se verifica que no Q2 as 
diferenças entre grupos profissionais, por tipo de resíduo, apresentam sempre significado 
estatístico. 
 
A separação no serviço de cartão, papel, vidro e resíduos líquidos é referida principalmente 
pelos AAM. Os enfermeiros assinalam uma maior separação de pilhas, embora menor de 
papel. E os médicos são os que menos referem a separação de resíduos no seu serviço, 
especialmente em relação ao cartão, ao vidro e aos resíduos líquidos, estando, contudo, 
mais despertos para a separação de películas radiológicas, papel e pilhas.  
 
Uma explicação possível para as diferentes percepções dos resíduos separados para 
reciclar no serviço pode ter haver com os diferentes níveis de familiaridade que os 
profissionais têm com os resíduos referidos (e.g. a separação do cartão é efectuada 
essencialmente pelos AAM, mas também com alguma participação dos enfermeiros). 
 
O comportamento auto-relatado referido pelos profissionais de saúde relativamente à 
separação para reciclagem apresenta diferenças com significado estatístico para cinco dos 
seis tipos de resíduos analisados, correspondendo a excepção às pilhas. De um modo geral, 
os médicos referem uma menor participação na separação para reciclagem e os 
enfermeiros e AAM são os que mais participam. 
 
Separação dos RH por grupos 
 
Na Tabela 6.110 apresentam-se os resultados dos testes estatísticos efectuados por grupos 
de hospitais. Relativamente ao conhecimento real sobre a separação de resíduos, a taxa de 
respostas aumentou, de forma acentuada, do primeiro para o segundo questionário. Este 
facto, possivelmente foi motivado por se ter transformado esta pergunta, que era aberta, 
numa pergunta fechada. 
 
Em relação ao número de respostas certas, as diferenças entre hospitais especializados e 
distritais são sempre estatisticamente significativas. Nos hospitais distritais os profissionais 
de saúde separam mais correctamente os resíduos do recipiente preto e do recipiente 
branco. No entanto, nos hospitais especializados são mais elevadas as respostas correctas 
relativamente aos resíduos do recipiente vermelho. 
 
Em média, o número de respostas certas aumenta, sempre, do primeiro para o segundo 
questionário, tendo, em muitos casos, as diferenças significado estatístico. De um modo 
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geral, os profissionais de saúde dos hospitais distritais apresentam um maior conhecimento 
sobre a separação dos RH, por grupos, que os profissionais dos hospitais especializados. 
 
Tabela 6.110. Separação de RH por grupos: diferenças entre grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

E D N S
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Nº de respostas certas sobre a separação dos RH: Q1-p.7; 

         recipiente preto Q2-p.9 S S S S S S S S
         recipiente branco S S S S S S S S
         recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes S S S S S n.s. S S
         todos os recipientes S S S S S S S S
Nº médio de respostas certas sobre a separação dos RH:
         recipiente preto S S S S S S n.s. n.s.
         recipiente branco S S n.s. S S S S n.s.
         recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes S S S S S S n.s. S
         todos os recipientes S S S S S S S S
Conhecimento real sobre a separação dos RH:
  G. I g. Resíduos dos serviços gerais n.s. S n.s. S n.s. n.s. S n.s.
  G. I p. Resíduos da confecção e restos de alimentos .... n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. S n.s. n.s.
  G. II b. Frascos de soro sem qualquer contaminação ... S S S n.s. S S n.s. n.s.
  G. II d. Materiais de protecção individual não contaminados ... S S S S S S S S
  G. II f. Embalagens vazias de outros produtos de uso clínico ... S S S n.s. S S S S
  G. II i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados ... S S n.s. S S S S n.s.
  G. II l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem ... S S S n.s. S S n.s. n.s.
  G. III c. Sacos colectores de fluidos orgânicos e .... S S S n.s. S S S S
  G. III e. Resíduos que resultam da administração de sangue ... S S S n.s. S S S S
  G. III m. Materiais de protecção individual, depois de ... S S S S S S S n.s.
  G. III o. Peças anatómicas não identificáveis S S n.s. S S S S S
  G. IV a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados S S S S S n.s. S S
  G. IV h. Fármacos rejeitados S S n.s. S S S n.s. n.s.
  G. IV j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização n.s. n.s. S n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
  G. IV n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua  ... S S n.s. n.s. S n.s. S S
Conhecimento percebido sobre os erros de separação dos RH Q2-p.8  -  -

Percepção de risco por tipo de RH Q1-p.6; 

  G. I g. Resíduos dos serviços gerais Q2-p.7 n.s. S n.s. S S n.s. n.s. n.s.
  G. I p. Resíduos da confecção e restos de alimentos .... n.s. S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. II b. Frascos de soro sem qualquer contaminação ... S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. II d. Materiais de protecção individual não contaminados ... n.s. S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. II f. Embalagens vazias de outros produtos de uso clínico ... S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. II i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados ... S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. II l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem ... S S n.s. n.s. S S S n.s.
  G. III c. Sacos colectores de fluidos orgânicos e .... n.s. S S S S S S S
  G. III e. Resíduos que resultam da administração de sangue ... n.s. n.s. n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. III m. Materiais de protecção individual, depois de ... S S S S S S S S
  G. III o. Peças anatómicas não identificáveis n.s. n.s. n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. IV a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. IV h. Fármacos rejeitados S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
  G. IV j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização n.s. n.s. n.s. S n.s. S S S
  G. IV n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua  ... n.s. S n.s. n.s. S S n.s. n.s.

Índice de percepção de risco - recipiente preto S S n.s. n.s. S S n.s. n.s.
Índice de percepção de risco - recipiente branco n.s. S n.s. S S S n.s. S

Índice de percepção de risco - recipiente vermelho S S n.s. S S S n.s. S
Índice de percepção de risco - global S S n.s. S S S n.s. n.s.

Opinião sobre os procedimentos de separação e as dificuldades Q1-
9a. Profissionais de saúde separam os RH correctamente b, c, f, S n.s.

b. É complicado separar os RH para os diferentes recipientes h, i n.s. S
c. Muitos erros na separação devem-se a práticas incorrectas n.s. n.s.
f. Os contentores de corto-perfurantes são pequenos para os RH n.s. n.s.
h. O acondicionamento dos RH é efectuado de forma correcta S n.s.
i. A localização dos recipientes dos RH não é a mais adequada S n.s.

  Índice de avaliação dos procedimentos de separação S n.s.

Hospitais Esp./Distritais Hospitais a Norte/a Sul
E/D N/S

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos
   Conhecimento

Atitudes/percepção de risco

Avaliação

  E – Hospitais especializados; D – Hospitais distritais; N – Hospitais a Norte; S – Hospitais a Sul. 
  S – significativo; n.s. – não significativo; n.d. – não determinado. 
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Nos hospitais localizados a Norte e a Sul, as diferenças relacionadas com o número de 
respostas certas apresentam, também, significado estatístico, verificando-se a excepção, 
apenas no Q2 para os resíduos do recipiente vermelho. Em média, o número de respostas 
certas é mais elevado nos hospitais a Sul, sendo nestes hospitais que os profissionais mais 
acertam nos resíduos a colocar no recipiente preto e no branco, enquanto que nos hospitais 
a Norte verifica-se uma separação mais correcta para o recipiente vermelho. 
 
Para os dois resíduos do grupo I englobados neste trabalho, em nenhum dos grupos de 
hospitais foram observadas dúvidas na sua separação. A maior parte dos profissionais de 
saúde coloca estes resíduos no recipiente preto, sendo poucas as diferenças entre hospitais 
especializados e distritais e entre hospitais localizados a Norte e a Sul. 
 
Relativamente aos resíduos do grupo II, os profissionais de saúde dos hospitais distritais e 
dos hospitais a Sul separam, preferencialmente, estes resíduos para o recipiente preto. No 
entanto, as maiores dúvidas observam-se nos hospitais especializados, em especial no Q1, 
e nos hospitais situados a Norte, para ambos os questionários.  
 
Nos hospitais especializados a confusão mais acentuada verifica-se entre a separação para 
o recipiente preto e para o branco, fundamentalmente nas fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos e nos materiais de 
protecção individual não contaminados, depois de utilizados. Nos hospitais a Norte, além 
destas dificuldades, também se observam grandes dúvidas na separação dos frascos de 
soro sem qualquer contaminação, depois de utilizados, e dos materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados. 
 
Os profissionais dos hospitais distritais e dos hospitais a Sul são, também, os que separam 
mais correctamente os resíduos do grupo III, colocando-os preferencialmente no recipiente 
branco. Maiores dificuldades verificam-se nos hospitais especializados e nos hospitais a 
Norte, sendo igualmente elevadas as percentagens destes resíduos colocados no recipiente 
vermelho. 
 
Em todos os grupos hospitalares, as peças anatómicas não identificáveis são, do grupo III, 
os resíduos que na sua separação maiores problemas induzem, sendo em grande 
percentagem colocados no recipiente vermelho, sobretudo nos hospitais especializados e 
nos hospitais a Norte. Também, nestes últimos hospitais verificam-se grandes dúvidas na 
separação dos materiais de protecção individual, depois de utilizados, que não tenham tido 
contacto com produtos contaminados, embora a sua separação melhore do Q1 para o Q2. 
 
Em relação aos resíduos do grupo IV, observa-se o oposto, são os profissionais dos 
hospitais especializados e dos hospitais a Norte que menos dúvidas têm na sua separação, 
assinalando maiores enganos os profissionais dos hospitais distritais e dos hospitais a Sul, 
principalmente para os produtos com toxicidade química, depois de utilizados.  
 
Neste grupo, os fármacos rejeitados não são colocados preferencialmente no recipiente 
vermelho, como estipulado pela legislação, mas no recipiente branco. Contudo, nos 
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hospitais especializados e nos hospitais a Norte a opção pelo recipiente vermelho vem em 
segundo lugar, embora nos hospitais distritais e nos hospitais a Sul em segundo lugar esteja 
a separação destes resíduos para o recipiente preto. 
 
Relativamente à percepção de risco assinalada pelos profissionais de saúde, tanto nos 
hospitais especializados e distritais, como nos hospitais a Norte e a Sul, o risco associado 
aos resíduos dos grupos I e II é bastante mais baixo que o risco percebido para os resíduos 
perigosos (grupos III e IV). Além disso, sempre que as diferenças são estatisticamente 
significativas as menores percepções de risco surgem nos hospitais distritais ou nos 
hospitais a Sul, sendo estas diferenças mais acentuadas no Q2. 
 
Nos resíduos não perigosos a percepção de risco é sempre inferior ao valor médio da 
escala, não sendo verificadas divergências entre a percepção de risco associada aos 
resíduos do grupo I e aos resíduos do grupo II. Para estes grupos, são os frascos de soro 
sem qualquer contaminação, depois de utilizados, que apresentam o menor risco percebido.  
 
Os resíduos do grupo III induzem, em todos os grupos hospitalares, percepções de risco 
mais elevadas, correspondendo aos resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados, excepto materiais cortantes e perfurantes, e aos sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, depois de utilizados, as médias mais baixas deste grupo. 
 
As peças anatómicas não identificáveis, também resíduos do grupo III, induzem um risco 
percebido mais elevado, bastante próximo do risco associado aos materiais cortantes e 
perfurantes, após utilização, e aos citostáticos e todo o material utilizado na sua 
manipulação e administração, resíduos do grupo IV. 
 
No entanto, os resíduos deste último grupo são os que apresentam maior diversidade no 
risco percebido, verificando-se que os produtos com toxicidade química, depois de 
utilizados, têm associado um risco bastante semelhante aos resíduos do grupo III e os 
fármacos rejeitados um risco inferior, mais próximo do risco inerente aos resíduos dos 
grupos I e II, embora um pouco mais elevado. 
 
Como referido anteriormente, os fármacos rejeitados são também separados pelos 
profissionais de saúde preferencialmente para o recipiente branco e não para o vermelho, 
como o estipulado pela legislação. A separação para um recipiente com menor perigosidade 
coincide com o menor risco que os profissionais de saúde associam a estes resíduos, mais 
próximo do correspondente aos resíduos do recipiente preto. 
 
No grupo IV, a separação dos produtos com toxicidade química, depois de utilizados, induz 
também bastantes dúvidas. Embora sejam colocados maioritariamente no recipiente 
vermelho, a opção pelo recipiente branco é bastante elevada. Estes resíduos apresentam 
uma percepção de risco muito semelhante à associada aos resíduos do grupo III, o que 
poderá ser uma explicação para as dúvidas na sua separação. 
 
Os materiais cortantes e perfurantes, após utilização, e os citostáticos e todo o material 
utilizado na sua manipulação e administração, ambos resíduos do grupo IV, têm associado 
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uma percepção de risco bastante elevada, parecendo os profissionais ter um conhecimento 
mais definido sobre a sua separação. 
 
Relativamente aos resíduos do grupo III, as peças anatómicas não identificáveis são os 
resíduos do recipiente branco que induzem nos profissionais de saúde um risco percebido 
mais elevado, associando, também, uma maior opção pela sua colocação no recipiente 
vermelho, principalmente nos hospitais especializados e nos hospitais localizados a Norte. 
 
No grupo II, as fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos são os que apresentam uma percepção de risco superior, 
correspondendo, também, a estes resíduos as maiores dúvidas na sua separação. É nos 
hospitais especializados e nos hospitais a Norte que os profissionais mais optam pelo 
recipiente branco em vez do preto, como o definido na legislação. 
 
Nos restantes casos não foram encontradas grandes dificuldades na separação dos 
resíduos por grupos, coincidindo, de um modo geral, a percepção de risco com a 
perigosidade associada pela legislação em vigor a cada grupo de RH. 
 
O cálculo dos índices de percepção de risco por tipo de recipiente permite confirmar o 
anteriormente referido. Para o recipiente preto verificam-se médias de percepção de risco 
inferiores comparativamente aos recipientes dos resíduos perigosos. Contudo, para o 
recipiente branco e para o vermelho as médias são bastante semelhantes, o que deverá 
estar relacionado com a divergência no risco percebido inerente aos vários resíduos do 
recipiente vermelho, induzindo uma diminuição global do risco percebido para este grupo. 
 
Os índices referidos expressam também as diferenças entre grupos de hospitais, sendo 
estas estatisticamente significativas. A percepção de risco é mais baixa nos hospitais 
distritais e nos hospitais a Sul, decrescendo do Q1 para o Q2. 
 
A percepção sobre os erros na separação dos RH por grupos é muito semelhante para 
todos os grupos de hospitais, sendo muito baixa a percentagem de profissionais que 
responderam a esta questão (inferior a 35%). Mais de 90% dos profissionais referiram 
explicitamente que existiam erros na separação, descrevendo, principalmente, “erros 
específicos, com alguma discriminação”, ou seja, comportamentos realizados pelos próprios, 
mas também pelos doentes e visitantes, e “falta de separação dos RH para reciclagem”. 
 
Relativamente à opinião sobre os procedimentos de separação de RH no serviço, nos 
hospitais distritais os profissionais de saúde consideram que os procedimentos são menos 
adequados que nos hospitais especializados. Além disso, nos hospitais a Sul os 
profissionais referem que é mais complicado separar os RH para os diferentes recipientes 
comparativamente à opinião dos profissionais a Norte. 
 
No entanto, a opinião dos profissionais de saúde dos hospitais especializados é mais 
favorável no que diz respeito “aos resíduos serem acondicionados de forma correcta”, 
discordando também menos em relação à “localização dos recipientes para os RH não ser 
a mais adequada”, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 
Na Tabela 6.111 são apresentados os resultados da análise estatística efectuada por grupos 
profissionais. De um modo geral, as diferenças entre médicos, enfermeiros e AAM são 
estatisticamente significativas. 
 
Tabela 6.111. Separação de RH por grupos: diferenças entre grupos profissionais (Q1 e Q2). 

M E AA
Q1/Q1 Q2/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2 Q1/Q2

Nº de respostas certas sobre a separação dos RH: Q1-p.7; 

         recipiente preto Q2-p.9 S S n.s. S S
         recipiente branco S S S S S
         recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes S S S S S
         todos os recipientes S S S S S
Nº médio de respostas certas sobre a separação dos RH:
         recipiente preto S n.s. n.s. n.s. S
         recipiente branco S n.s. n.s. n.s. S
         recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes S S n.s. S n.s.
         todos os recipientes S S n.s. S S
Conhecimento real sobre a separação dos RH:
  G. I g. Resíduos dos serviços gerais S S n.s. S n.s.
  G. I p. Resíduos da confecção e restos de alimentos .... S S n.s. n.s. n.s.
  G. II b. Frascos de soro sem qualquer contaminação ... S S n.s. n.s. n.s.
  G. II d. Materiais de protecção individual não contaminados ... S S S S S
  G. II f. Embalagens vazias de outros produtos de uso clínico ... S S n.s. S n.s.
  G. II i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados ... S S n.s. S n.s.
  G. II l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem ... S S S n.s. S
  G. III c. Sacos colectores de fluidos orgânicos e .... S S n.s. n.s. n.s.
  G. III e. Resíduos que resultam da administração de sangue ... S S n.s. n.s. S
  G. III m. Materiais de protecção individual, depois de ... S S n.s. S n.s.
  G. III o. Peças anatómicas não identificáveis S S n.s. n.s. S
  G. IV a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados S S n.s. S n.s.
  G. IV h. Fármacos rejeitados S S n.s. S n.s.
  G. IV j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização S S n.s. n.s. n.s.
  G. IV n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua  ... S S n.s. n.s. S
Conhecimento percebido sobre os erros de separação dos RH Q2-p.8  -

Percepção de risco por tipo de RH Q1-p.6; 
  G. I g. Resíduos dos serviços gerais Q2-p.7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
  G. I p. Resíduos da confecção e restos de alimentos .... S S n.s. n.s. S
  G. II b. Frascos de soro sem qualquer contaminação ... S S n.s. n.s. n.s.
  G. II d. Materiais de protecção individual não contaminados ... n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
  G. II f. Embalagens vazias de outros produtos de uso clínico ... S S n.s. n.s. n.s.
  G. II i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados ... n.s. S n.s. n.s. n.s.
  G. II l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem ... S n.s. n.s. n.s. n.s.
  G. III c. Sacos colectores de fluidos orgânicos e .... S S n.s. S S
  G. III e. Resíduos que resultam da administração de sangue ... S S n.s. S n.s.
  G. III m. Materiais de protecção individual, depois de ... S S S S n.s.
  G. III o. Peças anatómicas não identificáveis S S n.s. n.s. n.s.
  G. IV a. Produtos com toxicidade química depois de utilizados S S n.s. S n.s.
  G. IV h. Fármacos rejeitados n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
  G. IV j. Materiais cortantes e perfurantes, após utilização S S S S S
  G. IV n. Citóstáticos e todo o material utilizado na sua  ... S S n.s. S n.s.

Índice de percepção de risco - recipiente preto S n.s. n.s. n.s. n.s.
Índice de percepção de risco - recipiente branco S S n.s. S n.s.

Índice de percepção de risco - recipiente vermelho S S n.s. S n.s.
Índice de percepção de risco - global S S n.s. n.s. n.s.

Opinião sobre os procedimentos de separação e as dificuldades Q1-p.9a,

a. Profissionais de saúde separam os RH correctamente b, c, f, S
b. É complicado separar os RH para os diferentes recipientes h, i S
c. Muitos erros na separação dos RH devem-se a práticas incorrectas S
f. Os contentores de corto-perfurantes são pequenos para os RH S
h. O acondicionamento dos RH é efectuado de forma correcta S
i. A localização dos recipientes para os RH não é a mais adequada S

  Índice de avaliação dos procedimentos de separação n.s.

M/E/AAM
Profissionais de saúde

Avaliação

Atitudes/percepção de risco

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos
   Conhecimento

M

M – Médicos; E – Enfermeiros; AAM – Auxiliares de acção médica; S – significativo; n.s. – não significativo. 
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Os enfermeiros são os profissionais com maior conhecimento sobre a separação dos RH 
por grupos, tanto no Q1 como no Q2, e em relação a todos os grupos de resíduos. Os AAM, 
no Q1, assinalam um menor número de respostas certas, contudo este valor aumenta no 
Q2, ultrapassando, em média, o número de respostas certas referidas pelos médicos. Este 
último grupo profissional é o que apresenta mais dúvidas relativamente aos resíduos do 
grupo IV. 
 
Nesta variável de conhecimento sobre a separação dos RH, a percentagem mais elevada de 
“não respostas” corresponde aos AAM, sendo no Q1 superior a 50%, o que poderá estar 
relacionado com a estrutura da própria pergunta. Os enfermeiros são o grupo profissional 
que mais respondeu. No Q2, as percentagens de “não respostas” são bastante mais baixas 
para todos os grupos profissionais.  
 
Os resíduos do grupo I são os que apresentam menores dúvidas na sua separação, embora 
alguns profissionais ainda os coloquem no recipiente branco. No entanto, maiores 
hesitações verificam-se para os resíduos do grupo II, apesar de serem separados 
preferencialmente para o recipiente preto. A excepção surge com as fraldas e resguardos 
descartáveis, não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos, em que a 
separação para o recipiente preto e para o branco é muito semelhante. 
 
Nos resíduos do grupo II observa-se, do Q1 para o Q2, uma certa diminuição dos resíduos 
separados para o recipiente preto, sobretudo ao nível dos médicos e dos enfermeiros, 
embora no caso dos AAM se verifique um acréscimo na separação para o recipiente 
correcto.  
 
Todos os grupos profissionais separam, também, os resíduos do grupo III preferencialmente 
para o recipiente branco, no entanto observam-se dúvidas em relação ao recipiente 
vermelho. Os AAM são os profissionais que mais se enganam na separação destes 
resíduos e os enfermeiros os que separam mais correctamente. Diferenças entre 
questionários, quando se verificam, mostram um aumento de respostas certas no Q2. 
 
Na separação dos resíduos do grupo III, as peças anatómicas não identificáveis constituem 
a excepção, sendo colocadas por todos os grupos profissionais em percentagens bastante 
semelhantes tanto no recipiente branco como no vermelho, embora normalmente o 
recipiente vermelho tenha valores superiores. 
 
Para o recipiente vermelho devem ser colocados os resíduos do grupo IV, o que se verifica, 
sem hesitação, em relação aos materiais cortantes e perfurantes, após utilização. A 
separação dos restantes resíduos deste grupo é mais problemática, sobretudo para os 
médicos, referindo, este grupo profissional, também, com percentagens elevadas a 
colocação destes resíduos para o recipiente branco. 
 
Todos os profissionais de saúde demonstram grandes dúvidas na separação dos fármacos 
rejeitados, resíduos do grupo IV. Preferencialmente estes resíduos são colocados no 
recipiente branco, contudo, as percentagens entre a deposição no recipiente preto e no 
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vermelho são muito próximas, sendo superiores para o recipiente preto, com excepção no 
Q2 para os AAM. 
 
A percepção de risco associada aos vários tipos de resíduos segue, também, o referido para 
os grupos hospitalares. De igual forma, para os grupos profissionais o risco inerente aos 
resíduos perigosos é mais elevado, sendo inferior o risco associado aos resíduos não 
perigosos, o que é confirmado pelos resultados dos índices de percepção de risco para cada 
um dos recipientes de RH. 
 
Os enfermeiros são o grupo profissional com uma percepção de risco mais elevada, para a 
grande maioria dos resíduos. Relativamente aos resíduos perigosos, os médicos assinalam 
uma percepção de risco menor. 
 
Para os resíduos do grupo IV o risco percebido é bastante variável, o que coincide com as 
dificuldades referidas na sua separação. Os fármacos rejeitados são os resíduos que 
apresentam uma menor percepção de risco, bastante próxima do correspondente aos 
resíduos do recipiente preto. Para estes resíduos não foram encontradas diferenças com 
significado estatístico, entre grupos profissionais. 
 
Os produtos com toxicidade química, depois de utilizados, induzem uma percepção de risco 
bastante semelhante ao assinalado para os resíduos do grupo III, apresentando os médicos 
um menor risco percebido. Este grupo profissional foi o que assinalou maiores dúvidas na 
separação dos resíduos do grupo IV. 
 
Contudo, é mais elevado o risco associado aos materiais cortantes e perfurantes, após 
utilização, e aos citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração, 
resíduos igualmente do grupo IV. A excepção surge novamente para os médicos, em ambos 
os questionários, e para os AAM, no Q1, sendo mais baixo o risco percebido por estes 
profissionais. 
 
Nos resíduos do grupo III, são as peças anatómicas não identificáveis que apresentam um 
maior risco para todos os grupos profissionais, sendo também estes resíduos que induzem 
maiores dúvidas na sua separação, sobretudo em relação ao recipiente com maior 
perigosidade, o vermelho.  
 
Com uma menor percepção de risco surgem os resíduos que resultam da administração de 
sangue e derivados e os sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados. Nestes casos, o maior risco percebido corresponde, também, aos 
enfermeiros, sendo o risco mais baixo referido pelos médicos. 
 
Nos resíduos do recipiente preto, não se observam diferenças entre a percepção de risco 
para os resíduos do grupo I e II. Com um maior risco percebido, para todos os grupos 
profissionais, surgem as fraldas e resguardos descartáveis, resíduo que também 
apresentava maiores dúvidas na sua separação. Neste caso, verificam-se, apenas, 
diferenças com significado estatístico no Q2, correspondendo aos enfermeiros a maior 
percepção de risco e aos AAM a menor. 
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Um resultado interessante observa-se em relação à percepção de risco associada aos 
resíduos da confecção e restos de alimentos servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos. Os AAM assinalam um risco percebido bastante mais elevado que o referido 
pelos médicos e enfermeiros, correspondendo, no Q1, ao maior risco do recipiente preto. 
Este resultado pode estar relacionado com o maior contacto que estes profissionais têm 
com este tipo de resíduo. 
 
De um modo geral, as relações entre as percepções de risco dos resíduos destinados ao 
mesmo recipiente são estatisticamente significativas, embora fracas, tornando-se, em 
muitos casos, mais fortes do Q1 para o Q2. Também, são verificadas associações positivas 
entre os resíduos que devem ser colocados num mesmo recipiente, sobretudo em relação 
ao recipiente preto. 
 
Relativamente à opinião dos profissionais de saúde sobre os procedimentos de separação 
dos RH no serviço, as diferenças entre grupos profissionais são sempre estatisticamente 
significativas. Os enfermeiros são o grupo que mais discorda com o facto dos profissionais 
separarem os RH correctamente, discordando, também, que muitos erros na separação dos 
RH se devem a práticas incorrectas dos profissionais de saúde, embora de maneira menos 
acentuada que os restantes profissionais.  
 
O grau de discórdia é igualmente referido sobre a localização dos recipientes para os RH 
não ser a mais adequada e os contentores para cortantes e perfurantes serem pequenos 
para os respectivos resíduos. No primeiro caso, os AAM são os que menos concordam com 
a afirmação e no segundo caso são os enfermeiros. 
 
Além disso, todos os grupos profissionais concordam que a separação dos RH para os 
vários recipientes é um procedimento complicado, expressando os AAM um acordo menos 
acentuado. Os médicos e os AAM referem um ligeiro grau de acordo em relação ao 
acondicionamento dos RH ser efectuado de forma correcta, assinalando os enfermeiros uma 
opinião neutra. 
 
Relativamente aos erros de separação de RH no serviço, a percentagem de respostas a 
esta pergunta foi bastante baixa. No entanto, cerca de 30% dos AAM referem que não 
existem erros na separação dos resíduos, enquanto que os médicos e enfermeiros têm uma 
opinião contrária, assinalando em mais de 90% das respostas a existência de erros.  
 
Os médicos referem preferencialmente “problemas nas condições de apoio à separação, 
nos circuitos de recolha e no armazenamento dentro dos serviços”, enquanto que os 
enfermeiros e os AAM assinalam “erros específicos de separação de RH no serviço”. Os 
enfermeiros referem, também, “falta de separação de resíduos para reciclagem no serviço”. 
 
6.3.2. Grupos com diferentes opções de gestão de resíduos hospitalares 
 
Com base nos principais assuntos tratados neste trabalho de investigação, os profissionais 
de saúde foram agrupados de acordo com as diferentes opções de gestão de RH: maior 
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preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis, serem recicladores ou não recicladores e 
separarem de forma correcta ou não os RH por grupos.  
 
Procurou-se averiguar as variáveis que permitem distinguir os referidos grupos, embora 
tendo apenas por base as mais relevantes para os objectivos pretendidos e incluídas no Q2, 
por este expressar as mais recentes opiniões e comportamentos dos profissionais de saúde. 
Considera-se que estas variáveis deveriam ser incluídas no planeamento e execução de 
futuras práticas e políticas de gestão de RH, bem como de acções de formação. 
 
Pelos resultados obtidos, verifica-se que, para os profissionais de saúde, a preferência por 
DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis não está relacionada com a produção de 
RH e ainda menos com a sua gestão (Tabela 6.112). Também se observa que nos hospitais 
localizados a Norte a opção recai mais nos reutilizáveis enquanto que nos hospitais a Sul 
nos descartáveis. 
 
A diferenciação entre a preferência por reutilizáveis ou descartáveis parece ser baseada na 
percepção em relação aos riscos profissionais e de infecção hospitalar, considerando os 
profissionais que estes são bastante mais baixos para os descartáveis. Além disso, observa-
se que os profissionais de saúde que mais optam por descartáveis referem, também, uma 
percepção de risco global em relação aos RH mais elevada, comparativamente aos que 
preferem sobretudo os reutilizáveis.  
 
Para os profissionais de saúde a relação entre separação para reciclagem e gestão de RH é 
mais acentuada. Contudo, também não se verificam diferenças com significado estatístico 
entre recicladores e não recicladores para algumas variáveis (Tabela 6.112), como o 
conhecimento percebido sobre os RH e a separação de resíduos por grupos. 
 
De um modo geral, o facto dos profissionais de saúde serem ou não recicladores está 
relacionada com o grupo profissional, com a participação em acções de formação sobre RH, 
com a percepção sobre o próprio comportamento de produção/manipulação de resíduos e 
com a importância que os próprios dão ao assunto. 
 
Na realização da parte prática observou-se que a gestão de resíduos nos hospitais está 
muito dependente da separação dos RH por grupos, uma vez que esta condiciona o seu 
tratamento posterior e, indirectamente, os custos e a segurança de todo o circuito de gestão 
de resíduos. 
 
Os profissionais de saúde que têm mais conhecimento sobre a separação de resíduos por 
grupos são, também, os que apresentam uma percepção mais elevada do conhecimento 
geral sobre os RH e um maior contacto com os mesmos. Estes profissionais referem um 
risco percebido baixo em relação aos resíduos destinados ao recipiente preto, sendo, 
também, os que melhor separam os resíduos para este recipiente, apresentando, contudo, 
algumas dúvidas na separação para o recipiente branco e, sobretudo, para o vermelho.  
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Os enfermeiros são o grupo profissional que separa mais correctamente os RH por grupos. 
Nos resultados obtidos verificou-se, também, que a frequência de acções de formação é, de 
igual forma, um factor importante na aquisição de conhecimento sobre esta temática. 
 
Tabela 6.112. Diferenças entre grupos com diferentes opções de gestão de RH (Q2). 

Maior preferência por Recicladores/ Separação de RH por grupos
reutilizáveis/descartáveis não recicladores correcta/ não correcta

Q2/Q2 Q2/Q2 Q2/Q2

Profissão p.1. n.s. S S
Hospital - S n.s. S
Tempo médio de trabalho no 
hospital p.17 n.s. n.s. n.s.
Frequência de acção de 
formação sobre RH p.10 n.s. S S

Conhecimento percebido sobre 
RH p.13 n.s. n.s. S
Percepção de risco dos RH: p.12

para o ambiente S n.s. n.s.
para a saúde S n.s. n.s.

Produção/manipulação de RH no 
dia-a-dia

p.2

n.s. S S

Preferência por reutilizáveis ou 
descartáveis p.11 n.s. n.s.
Motivos de preferência:         p.11

Índice custo S
Índice risco profissional assoc. S
Índice risco de infecção hosp. S
Índice problemas ambientais S
Índice facilidade utilização n.s.

No serviço, nº médio de 
diferentes RH separados para 
reciclar p.3 n.s. S S
Inqueridos recicladores e não 
recicladores

p.4

n.s. n.s.

Separação correcta ou não: p.9

recipiente preto n.s. n.s. S
recipiente branco n.s. n.s. S

recipiente vermelho n.s. n.s. S
todos os recipientes n.s. n.s.

Índices percepção de risco: p.7

recipiente preto n.s. n.s. S
recipiente branco n.s. S n.s.

recipiente vermelho n.s. S n.s.

Grupos com diferentes opções de gestão de RH

Variáveis sócio-demográficas

Variáveis inerentes à gestão de RH

Variáveis relacionadas com os DM reutilizáveis ou descartáveis

Variáveis relacionadas com a separação de resíduos para reciclar

Variáveis relacionadas com a separação de RH por grupos

 S – significativo; n.s. – não significativo. 

 
 
 

 364



 
Gestão de RH: conhecimentos, opções e percepções  

dos profissionais de saúde 
 

 365

7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho tem como principal objectivo estudar os aspectos psico-sociais e técnicos dos 
resíduos nos hospitais, relacionados, fundamentalmente, com a preferência por DM e outros 
materiais reutilizáveis ou descartáveis, com a separação de resíduos para reciclagem e com 
a separação de RH de acordo com os grupos definidos na legislação. 
 
Com esta finalidade foi efectuada uma revisão bibliográfica que serviu de base à realização 
da parte prática, tendo esta sido baseada em premissas, que constituíram as linhas 
orientadoras do trabalho de investigação. A parte prática subdividiu-se em duas fases, 
sendo recolhida a informação, principalmente, através de observação directa, entrevistas e 
questionários. A primeira fase englobou duas etapas, realizadas com um ano de intervalo, 
tendo na primeira etapa respondido aos questionários 1148 profissionais de saúde e na 
segunda etapa 1010 profissionais. 
 
Na estruturação do trabalho prático entrou-se em consideração com aspectos inerentes aos 
próprios hospitais, como algumas das suas características e a sua localização, aos grupos 
de profissionais de saúde e, também, aos grupos com diferentes opções de gestão de RH. 
Neste capítulo é realizada uma breve síntese conclusiva, sendo, igualmente, apresentadas 
as limitações do estudo e algumas linhas futuras de pesquisa. 
 
 
7.1. SÍNTESE CONCLUSIVA 
 
Devido ao carácter essencialmente exploratório deste trabalho de investigação, foram 
construídas premissas como linhas orientadoras do estudo. Contudo, trata-se, também, de 
um trabalho experimental, pelo que se optou por formular algumas hipóteses, embora 
apenas referentes à última premissa, relativa aos grupos com diferentes opções de gestão 
de RH, informação descrita em pormenor na metodologia.  
 
Neste sub-capítulo é efectuada a análise das grandes premissas e das hipóteses 
consideradas, sendo somente referidas as diferenças com significado estatístico. 
 
Premissa A. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em 

relação às primeiras etapas de gestão de RH variam consoante as 
características dos hospitais (hospitais especializados versus distritais). 

 
Os resultados permitem concluir que, de facto, em muitos aspectos os conhecimentos, 
opções e percepções não são semelhantes entre hospitais especializados e hospitais 
distritais. 
 
Em termos de caracterização da amostra, os profissionais de saúde dos hospitais 
especializados situam-se nas classes etárias mais extremas, ou seja, são mais novos e 
mais velhos que os profissionais dos hospitais distritais, além de no Q2 serem, em média, 
mais velhos e trabalharem há mais tempo no hospital. Nos hospitais especializados o 
número de AAM e técnicos que responderam aos questionários foi maior que nos hospitais 
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distritais, sendo nestes últimos hospitais superior o número de médicos e enfermeiros. 
Também, é diferente o número de tarefas do dia-a-dia realizadas, em média, pelos 
profissionais de saúde, sendo superior nos hospitais distritais. O mesmo acontece nos 
hospitais distritais com a frequência, embora baixa, de acções de formação sobre RH. 
 
Relativamente a aspectos globais da gestão de RH, os profissionais dos hospitais distritais 
conhecem melhor qual o destino dos resíduos dos grupos I e II, enquanto que nos hospitais 
especializados é mais conhecido o destino dos resíduos perigosos (grupos III e IV). Nos 
hospitais especializados os profissionais de saúde têm uma opinião mais positiva sobre o 
seu comportamento em relação aos RH, referindo, também, que os circuitos de limpos e 
sujos estão mais bem definidos, embora não sejam os correctos, e que são mais 
significativas as alterações na gestão de resíduos no seu hospital, nos últimos 5 anos, 
comparativamente aos hospitais distritais. 
 
A percepção de risco dos RH para a saúde é superior para os profissionais dos hospitais 
distritais, tanto em relação a quem recolhe e transporta os resíduos, como aos visitantes. 
Também, o respectivo índice por grupos de risco apresenta valores superiores nos hospitais 
distritais e o mesmo se verifica para a percepção de risco para a saúde em relação ao 
tratamento/destino final do saco branco (grupo III). Os profissionais dos hospitais distritais 
têm, igualmente, a noção que produzem/manipulam mais os RH que os profissionais dos 
hospitais especializados. 
 
A preferência por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis é, em muitos casos, 
diferente entre hospitais especializados e distritais. Em relação ao conhecimento inerente à 
sua utilização nos hospitais, dos 12 exemplos apresentados, em 6 casos foi referido 
preferencialmente o uso de reutilizáveis, correspondendo em 3 situações as percentagens 
mais elevadas aos hospitais especializados e noutras 3 situações aos hospitais distritais. 
Contudo, quando a utilização recai nos descartáveis, as maiores percentagens são sempre 
apresentadas pelos hospitais distritais. 
 
Também, na opinião dos profissionais de saúde deveriam ser utilizados mais DM e outros 
materiais descartáveis, correspondendo a maior opção por descartáveis aos hospitais 
distritais, tanto no Q1 como no Q2. Os profissionais dos hospitais distritais consideram, 
igualmente, que os reutilizáveis apresentam um maior risco de infecção hospitalar (Q1) e 
um risco profissional (Q2) superior. 
 
A separação de resíduos para reciclagem apresenta, também, diferenças entre hospitais 
especializados e distritais. Em média, os profissionais dos hospitais especializados referem, 
no Q1, que são separados um maior número de resíduos para reciclar que nos hospitais 
distritais. Além disso, no Q2 é assinalada a separação, nos hospitais distritais, de mais 
películas radiográficas e pilhas nos serviços, referindo estes profissionais uma maior 
participação na separação de vidro e pilhas, enquanto nos hospitais especializados os 
profissionais assinalam que separam para reciclar mais cartão. 
 
Relativamente à separação de RH por grupos, nos hospitais distritais a separação dos 
resíduos dos grupos I, II e III é efectuada de forma mais correcta enquanto que os 
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profissionais dos hospitais especializados têm menos dúvidas na separação dos resíduos 
do grupo IV. De um modo geral, os profissionais dos hospitais distritais parecem ter um 
maior conhecimento sobre a separação dos resíduos por grupos, sendo as maiores dúvidas 
apresentadas nos hospitais especializados, especialmente entre o recipiente preto e o 
branco e entre o branco e o vermelho. 
 
Os resíduos que induzem maior confusão na sua separação são: as fraldas e resguardos 
descartáveis, não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos, resíduos do 
grupo II mas colocados em grande percentagem no recipiente branco; as peças anatómicas 
não identificáveis, resíduos do grupo III separados para o recipiente vermelho; e os 
fármacos rejeitados, resíduos do grupo IV mas separados preferencialmente para o 
recipiente branco. Nos dois primeiros casos, as maiores percentagens de enganos 
correspondem aos hospitais especializados. Contudo, em relação aos fármacos rejeitados, 
são os profissionais dos hospitais distritais que mais dúvidas apresentam. 
 
Para estes últimos resíduos a percepção de risco associada pelos profissionais de saúde 
não corresponde, também, ao risco expresso na legislação em vigor, podendo esta ser uma 
razão para os erros observados. Os profissionais consideram que tanto as fraldas e 
resguardos, como as peças anatómicas não identificáveis, induzem um risco mais elevado, 
apresentando os fármacos rejeitados um risco bastante mais baixo que os restantes 
resíduos do grupo IV. 
 
Apesar do referido, o risco associado aos resíduos dos grupos I e II é bastante mais baixo e 
semelhante entre si, comparativamente ao risco inerente aos resíduos dos grupos III e IV. 
Os resíduos do grupo IV apresentam uma grande divergência na percepção de risco que 
induzem o que leva a que na globalidade (índice) tenham um risco semelhante ao dos 
resíduos do grupo III. Em todas as situações, a menor percepção de risco corresponde 
sempre aos hospitais distritais, facto que se verifica tanto nas respostas ao Q1 como ao Q2. 
 
Pelos resultados obtidos é possível afirmar que devem ser privilegiadas iniciativas que 
incrementem o conhecimento referente à separação dos RH por grupos, em especial nos 
hospitais especializados, e simultaneamente diminuir, nesses hospitais, a percepção de 
risco inerente a esses resíduos. De igual forma, devem ser amplamente divulgados os 
diferentes destinos dos RH dos vários grupos, em particular dos resíduos do grupo III e nos 
hospitais especializados, também, dos grupos I e II, com a finalidade de aumentar a 
responsabilidade na sua separação, bem como melhorar a percepção do risco real e dos 
respectivos custos. 
 
Os profissionais dos hospitais especializados consideram que produzem/manipulam menos 
RH e que, globalmente, a gestão destes resíduos é efectuada de forma mais correcta que 
nos hospitais distritais. Esta percepção não corresponde aos resultados observados, sendo 
necessário reduzir estas divergências, tornando a gestão de RH nos hospitais 
especializados mais eficiente. Além disso, tanto nos hospitais especializados como nos 
distritais deve ser incentivada a separação dos vários tipos de resíduos para reciclagem, 
procurando, igualmente, diminuir a nítida preferência por DM e outros materiais 
descartáveis que actualmente se observa, em especial nos hospitais distritais.  
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Premissa B. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em 

relação às primeiras etapas de gestão de RH variam consoante a localização 
geográfica dos hospitais (hospitais a Norte versus a Sul). 

 
Os resultados encontrados permitem concluir que existem diferenças entre os 
conhecimentos, opiniões e percepções dos profissionais de saúde dos hospitais a Norte e a 
Sul de Portugal Continental. 
 
Em relação à caracterização da amostra, os profissionais de saúde dos hospitais a Norte 
são mais jovens, apresentando um menor tempo de exercício profissional (Q1) e um menor 
tempo de trabalho no hospital (Q2), em comparação com os profissionais dos hospitais a 
Sul. Nos hospitais a Norte, os profissionais referem ter frequentado, em 2002, menos 
acções de formação/sensibilização sobre RH que os profissionais dos hospitais a Sul, 
embora em ambos os casos a frequência destas acções tenha sido baixa. 
 
Em termos de aspectos globais da gestão de RH, nos hospitais a Sul os profissionais 
apresentam um conhecimento percebido sobre RH superior ao assinalado nos hospitais a 
Norte. Além disso, no Q1 verifica-se um maior conhecimento percebido sobre os RH na 
pergunta realizada no início do questionário do que após a resposta a uma longa lista de 
questões sobre o tema (pergunta efectuada no final do Q1), apesar de existir uma certa 
associação (positiva e de 26%) entre as respostas dadas a estas duas questões. 
 
Também, nos hospitais a Sul o conhecimento em relação ao destino final dos resíduos do 
recipiente preto é mais elevado, sendo, contudo, bastante incipiente o conhecimento 
inerente ao destino dos resíduos do recipiente branco. Os profissionais dos hospitais a 
Norte demonstram conhecer melhor o destino dos RH dos recipientes branco e vermelho.  
 
Embora todos os profissionais discordem com o facto dos RH serem um importante factor 
de infecção hospitalar, esta opinião não é tão acentuada nos hospitais a Sul. De igual 
modo, todos os profissionais considerem fundamental a realização de acções de 
sensibilização sobre RH, apresentando os profissionais dos hospitais a Norte uma maior 
convicção em relação a este assunto.  
 
A percepção de risco inerente aos RH é sempre superior nos hospitais a Norte, tanto 
relativamente aos grupos de profissionais de saúde (Q1), como em relação à saúde dos 
pacientes e ao respectivo índice por grupos de risco (Q1). De igual forma, no Q2 observa-se 
uma maior percepção de risco inerente aos RH a Norte, para a saúde e para o ambiente, de 
um modo geral, mas, também, em relação à recolha dos sacos nos serviços e ao transporte 
dos RH dos serviços para o armazém central. A única excepção, em que a percepção de 
risco é mais elevada nos hospitais a Sul, diz respeito ao tratamento/destino final do saco 
branco. Estes profissionais consideram, também, que produzem/manipulam mais RH, 
embora este facto apenas se verifique no Q1. 
 
A preferência por DM e outros materiais reutilizáveis e descartáveis foi igualmente avaliada 
entre hospitais a Norte e a Sul. Em relação ao conhecimento real da sua utilização nos 
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hospitais, a Norte é mais referido o uso de reutilizáveis, enquanto que a Sul é assinalada 
em maior percentagem a utilização de descartáveis, embora se constate que praticamente 
metade dos materiais estudados existem, ainda, nos hospitais sob a forma de reutilizáveis. 
 
Contudo, na opinião dos profissionais de saúde deveriam ser utilizados mais descartáveis 
comparativamente à realidade actual, sendo esta preferência mais acentuada nos hospitais 
a Sul. Apenas os lençóis e os contentores para os RH dos grupos I e II devem, de acordo 
com a opinião dos profissionais, permanecer reutilizáveis, tanto a Norte como a Sul, embora 
os profissionais dos hospitais a Norte também referiram em maior percentagem a opção por 
reutilizáveis na louça para servir as refeições aos doentes e nos urinóis e arrastadeiras. 
 
Nos hospitais a Norte, os profissionais consideram que os reutilizáveis apresentam mais 
riscos de infecção hospitalar (Q1 e Q2) e, também, um maior risco profissional (Q2). Em 
contrapartida, para estes profissionais a Norte os descartáveis têm, também, associados 
mais problemas ambientais (Q2). 
 
Em relação aos resíduos separados para reciclagem, apenas se registam diferenças com 
significado estatístico no Q2, sendo assinalado que nos serviços dos hospitais a Norte são 
mais separados o papel e os resíduos líquidos, e o vidro é sobretudo separado para 
reciclagem nos hospitais a Sul.  
 
A separação de RH por grupos apresenta, também, diferenças entre hospitais a Norte e a 
Sul. Os profissionais de saúde dos hospitais a Sul referem mais correctamente a separação 
dos resíduos dos grupos I, II e III, enquanto os profissionais dos hospitais a Norte 
assinalam, de forma mais adequada, a separação dos resíduos do grupo IV.  
 
Nos hospitais a Norte, é mais acentuada a confusão entre os resíduos a colocar no 
recipiente preto (grupo II) e no branco (grupo III), sobretudo em relação aos frascos de soro, 
sem qualquer contaminação, depois de utilizados; aos materiais de protecção individual não 
contaminados, depois de utilizados; às fraldas e resguardos descartáveis, não 
contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos, e aos materiais ortopédicos, 
não contaminados e sem vestígios de sangue, depois de utilizados.  
 
Em relação aos resíduos do grupo III, as maiores dúvidas surgem para as peças 
anatómicas não identificáveis, tanto nos hospitais a Norte como a Sul, sendo estes resíduos 
colocados preferencialmente no recipiente vermelho. Grandes dúvidas observam-se, 
também, na separação dos fármacos rejeitados, resíduos do grupo IV. Estes resíduos são 
colocados em maior percentagem no recipiente branco, pelos profissionais dos hospitais a 
Norte, e em maior número no recipiente preto, pelos profissionais dos hospitais a Sul. 
 
Tal como foi referido anteriormente, os resíduos que suscitam mais dúvidas na sua 
separação são os que apresentam uma menor correspondência entre o risco associado 
pelos profissionais de saúde e o risco estipulado pela legislação em vigor. Além disso, os 
profissionais dos hospitais a Sul são os que mais acertam na separação de resíduos em 
relação aos grupos I, II e III, sendo, igualmente, estes profissionais que apresentam a 
menor percepção de risco. Também, para estes profissionais a percepção de risco 
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associada aos resíduos dos grupos I e II é bastante mais baixa que a inerente aos resíduos 
perigosos. 
 
Os resultados anteriores permitem afirmar que se deve incentivar a separação dos RH por 
grupos nos hospitais localizados a Norte, procurando, igualmente, nestes hospitais 
incrementar o conhecimento sobre o seu destino final, especialmente dos grupos I e II. Além 
disso, a percepção de risco relacionada com os RH, de um modo geral e com a separação 
em particular, é também superior nos hospitais a Norte, facto que deve ser ajustado, de 
forma a remover possíveis barreiras a uma correcta gestão de resíduos nestes hospitais. 
 
O conhecimento sobre RH percepcionado pelos profissionais de saúde dos hospitais a 
Norte é, também, mais baixo que o referido pelos profissionais a Sul, facto que é confirmado 
pelos resultados obtidos neste trabalho, devendo as políticas a implementar a nível nacional 
englobar estas diferenças. Além disso, a percepção da utilização e da preferência por 
descartáveis é mais elevada nos hospitais a Sul, enquanto que a Norte, apesar de ser 
superior a preferência por reutilizáveis, são, também maiores os riscos associados à sua 
utilização, aspectos que condicionam a produção de resíduos, ou seja, a sua gestão. 
 
Premissa C. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em 

relação às primeiras etapas de gestão de RH variam de acordo com o grupo 
profissional (médicos, enfermeiros e AAM). 

 
Pode-se afirmar, com base nos resultados obtidos, que de facto existem bastantes 
diferenças entre grupos profissionais em relação aos seus conhecimentos, opções e 
percepções. 
 
Em termos de caracterização da amostra, nos grupos de enfermeiros e AAM predominam 
indivíduos do sexo feminino, verificando-se uma distribuição mais equilibrada no grupo dos 
médicos. De um modo geral, os enfermeiros são mais jovens e os médicos mais velhos, 
apresentando, também, estes últimos profissionais um maior tempo de exercício profissional 
e de trabalho no serviço. A taxa mais baixa de resposta aos questionários corresponde, de 
igual forma, aos médicos, estando estes proporcionalmente menos representados que os 
restantes grupos profissionais.  
 
Os enfermeiros efectuam, em média, um maior número de tarefas no seu dia-a-dia, 
seguidos pelos médicos e com um número mais baixo de tarefas os AAM. Algumas tarefas 
são realizadas pelos médicos e enfermeiros e outras pelos enfermeiros e AAM, no entanto, 
não foram referidas tarefas em que os médicos colaborassem com os AAM. O grupo 
profissional que frequentou mais acções de formação sobre RH, entre 2000 e 2002, foi o 
dos AAM. 
 
Relativamente aos aspectos globais da gestão de RH, os enfermeiros e os AAM assinalam 
um maior conhecimento percebido sobre RH, tendo os médicos a percepção que sabem 
menos sobre o assunto. Além disso, também se verifica que a percepção do conhecimento 
é sempre mais elevada quando a pergunta é efectuada no início do questionário (Q1), do 
que quando é feita após as respostas a uma longa série de questões sobre o assunto.  
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No conhecimento real sobre o destino final dos resíduos, os médicos são os profissionais 
que mais assinalam a resposta “não sei”, correspondendo a maior percentagem de 
respostas certas do recipiente preto aos AAM, e dos recipientes branco e vermelho aos 
enfermeiros e aos AAM. As maiores dúvidas, para todos os grupos profissionais, surgem no 
destino final dos resíduos do recipiente branco, sendo superior a percentagem de respostas 
erradas relativamente às respostas certas. 
 
Os AAM são o grupo profissional que tem uma opinião mais positiva sobre o seu 
comportamento relacionado com os RH. Além disso, consideram que os circuitos de limpos 
e sujos estão um pouco mais bem definidos comparativamente à opinião dos restantes 
grupos profissionais, referindo, também, de forma mais acentuada, que os RH não são um 
importante factor de infecção hospitalar. Todos os profissionais assinalam que devem existir 
acções de sensibilização/informação sobre RH, embora esta opinião seja mais expressa 
pelos AAM. 
 
Para os grupos profissionais, as diferenças para a grande maioria das variáveis 
relacionadas com a percepção de risco são estatisticamente significativas, tanto no Q1 
como no Q2. Os médicos referem sempre um menor risco percebido em relação aos RH, 
tanto para a saúde como para o ambiente, assinalando mesmo que os RH são mais 
perigosos para os profissionais de saúde em geral, do que para a classe médica. Os 
enfermeiros e os AAM apresentam os maiores valores de percepção de risco, sendo, por 
vezes, bastante semelhantes entre si. Em relação à produção/manipulação de RH, os 
enfermeiros assinalam mais este comportamento, sendo os médicos os que menos o 
referem. 
 
A preferência por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis apresenta, também, 
diferenças entre grupos profissionais. No conhecimento real sobre a sua utilização nos 
hospitais, em 6 dos 12 exemplos analisados são assinalados, em maior percentagem, os 
reutilizáveis e nos restantes 6 os descartáveis. Os enfermeiros referem mais os reutilizáveis 
nos contentores para resíduos dos grupos I e II e na louça para servir as refeições a 
doentes infectados ou suspeitos, assinalando os médicos em maior percentagem o uso de 
batas reutilizáveis. A utilização de descartáveis nos hospitais é referida, preferencialmente, 
pelos enfermeiros e pelos AAM.  
 
Em relação à opção por reutilizáveis ou descartáveis, de um modo geral, os médicos têm 
uma maior preferência por reutilizáveis, enquanto que os enfermeiros e, sobretudo, os AAM 
assinalam uma nítida preferência por descartáveis para quase todos os exemplos 
considerados. As únicas excepções correspondem aos contentores para os RH dos grupos 
I e II e aos lençóis, sendo maior a opção por reutilizáveis, por todos os grupos profissionais. 
 
Os AAM são, também, o grupo profissional que no Q1 associa um maior risco de infecção 
hospitalar aos reutilizáveis, bem como uma menor facilidade de utilização, referindo os 
médicos que os descartáveis induzem mais problemas ambientais. No Q2, os médicos e 
enfermeiros consideram que os reutilizáveis apresentam riscos de infecção hospitalar e 
riscos profissionais semelhantes aos descartáveis. Em relação a estes últimos, os médicos 
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são da opinião que a opção por descartáveis induz mais custos e maiores problemas 
ambientais, tendo os AAM uma opinião contrária. Todos os grupos profissionais referem 
que a quantidade de RH tem aumentado bastante nos últimos anos, sendo esta 
constatação mais acentuada nos AAM e menos nos médicos. 
 
Relativamente à separação de resíduos para reciclagem, os AAM são os profissionais que 
referem um maior número de resíduos separados para reciclar no serviço, enquanto que os 
enfermeiros assinalam menos resíduos. As maiores percentagens de separação de 
resíduos mais comuns, como cartão, papel, vidro e resíduos líquidos, correspondem aos 
AAM, referindo os médicos uma maior separação de películas radiológicas e os enfermeiros 
uma separação superior de pilhas. Também, em relação ao comportamento auto-relatado, 
os enfermeiros e os AAM são os profissionais que mais assinalam que participam na 
separação para reciclagem, sendo os médicos os que menos o referem. 
 
Na separação de RH por grupos, os enfermeiros apresentam um maior conhecimento em 
relação a todos os grupos de resíduos, tanto no Q1 como no Q2, correspondendo aos 
médicos as maiores dúvidas na separação dos resíduos do grupo IV. Para todos os grupos 
profissionais, os resíduos que suscitam mais problemas na sua separação são as fraldas e 
resguardos descartáveis, não contaminados por sangue ou por outros produtos suspeitos 
(grupo II), as peças anatómicas não identificáveis (grupo III) e os fármacos rejeitados (grupo 
IV). 
 
Os enfermeiros são, também, o grupo profissional que associa aos vários RH uma maior 
percepção de risco, enquanto que os médicos apresentam um risco percebido bastante 
mais baixo para os resíduos perigosos. Contudo, todos os grupos profissionais associam 
aos resíduos dos grupos I e II uma menor percepção de risco, comparativamente à inerente 
aos resíduos dos grupos III e IV.  
 
Os maiores problemas detectados na separação de RH correspondem, também, a 
percepções de risco menos coincidentes com o estipulado na legislação em vigor. É o que 
se verifica, por exemplo, no grupo dos médicos em relação aos resíduos do grupo IV, sendo 
este o grupo profissional que mais refere a sua separação para o recipiente branco, 
associando, igualmente, a estes resíduos uma menor percepção de risco. 
 
Com base nos resultados obtidos, constata-se que os enfermeiros são o grupo profissional 
com maior conhecimento sobre os vários aspectos da gestão de RH. Os médicos têm uma 
percepção bastante real do respectivo conhecimento, que em geral é baixo, apresentando 
os AAM as maiores divergências. Deste modo, devem ser efectuadas acções 
direccionadas, sobretudo, para estes dois últimos grupos, mas adaptadas às suas 
características, aos diferentes graus de contacto com os resíduos, bem como às suas 
expectativas e motivações.  
 
Como foi referido, o grupo dos enfermeiros associa aos RH as maiores percepções de risco, 
apresentando o grupo dos médicos um menor risco percebido. Este facto deve ser 
considerado, também, em futuras políticas relacionadas com os RH, além de ser importante 
investir na aproximação entre o risco percebido pelos profissionais e o risco real. Além 
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disso, a maior preferência por descartáveis verifica-se no grupo dos AAM, devendo ser 
dada grande atenção às razões apresentadas. Esta constatação leva a que devam ser 
avaliadas, com cuidado, as actuais preferências dos profissionais de saúde, devendo ser 
planeadas iniciativas relacionadas com esta temática, direccionadas, em particular, para 
enfermeiros e AAM. 
 
Premissa D. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em 

relação às primeiras etapas de gestão de RH evoluem com o decorrer do 
tempo (entre a 1ª etapa e a 2ª etapa da fase 1). 

 
Em relação à caracterização da amostra, diferenças relevantes apenas se registam na 
variável idade média, sendo no Q2 os médicos mais velhos e os enfermeiros mais novos 
que os correspondentes profissionais que responderam ao Q1. Além disso, nos aspectos 
globais da gestão de RH também só foram encontradas diferenças com significado 
estatístico, entre questionários, no conhecimento percebido dos AAM, tendo este 
aumentado no Q2. 
 
Sobre a preferência por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis, verifica-se que 
do primeiro para o segundo questionário existe uma maior opção por descartáveis. A 
excepção surge, apenas, em relação aos contentores para resíduos dos grupos I e II, em 
que no Q2 é maior a preferência por reutilizáveis, tanto nos hospitais especializados, como 
nos hospitais a Norte e a Sul e para os médicos e enfermeiros. 
 
Na separação dos RH por grupos, em média, o número de respostas certas aumentou 
sempre do Q1 para o Q2, tanto em termos gerais como por grupo de resíduos. A análise por 
tipo de resíduo é bastante mais complexa, uma vez que, em alguns casos, do Q1 para o Q2 
aumentou ligeiramente a separação para o recipiente correcto embora, noutras situações, 
esta tenha decrescido. Em relação à percepção de risco para a saúde e por tipo de resíduo, 
esta decresce entre questionários, sempre que as diferenças têm significado estatístico. 
 
Pelos resultados encontrados observa-se, no intervalo de um ano, um acréscimo acentuado 
na preferência por DM e outros materiais descartáveis, o que demonstra a grande 
receptividade dos profissionais de saúde por esta opção, com as inerentes consequências a 
nível económico e ambiental, caso não sejam efectuados estudos comparativos e 
estabelecidas estratégias orientadoras. 
 
No entanto, no espaço de um ano, verifica-se, igualmente, um acréscimo médio do 
conhecimento sobre a separação de RH por grupos, de acordo com a legislação em vigor, e 
uma diminuição da percepção de risco associada a cada tipo de resíduo, indicadores 
bastante positivos da evolução actual da gestão de RH a nível nacional. Contudo, para que 
esta evolução ocorra de forma mais rápida e eficaz é fundamental que sejam estabelecidas 
políticas que incentivem esta mudança. 
 
Premissa E. Os conhecimentos, opções e percepções dos profissionais de saúde em 

relação às primeiras etapas de gestão de RH variam consoante os grupos com 
diferentes opções de gestão de resíduos. 
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Como foi referido na metodologia, optou-se por apenas operacionalizar esta última premissa 
em hipóteses, agrupadas por profissionais que preferem os DM reutilizáveis ou os 
descartáveis, por profissionais que são ou não recicladores e por profissionais que separam 
correctamente ou não os RH por grupos.  
 
Relativamente aos profissionais de saúde que optam por DM e outros materiais reutilizáveis 
ou descartáveis foram colocadas cinco hipóteses. A hipótese H.1.1. é confirmada, 
concluindo-se que nos hospitais a Norte é maior a preferência por reutilizáveis que nos 
hospitais a Sul.  
 
A hipótese H.1.2. é também verdadeira, observando-se que os profissionais que mais 
optam por descartáveis assinalam, também, uma mais elevada percepção de risco para a 
saúde associada aos RH, comparativamente aos profissionais que preferem sobretudo os 
reutilizáveis. É interessante referir que o mesmo acontece em relação à percepção de risco 
para o ambiente, inerente aos RH. 
 
De igual forma, as hipóteses H.1.3. e H.1.4. são também confirmadas, verificando-se que 
para os profissionais de saúde, os DM e outros materiais descartáveis têm associado um 
menor risco profissional e um menor risco de infecção hospitalar, comparativamente aos 
reutilizáveis. Contudo, a hipótese H.1.5., relativa à preferência por descartáveis ser tanto 
maior quanto mais elevada é a percepção da sua facilidade de utilização, não é confirmada, 
uma vez que a diferença entre os grupos que preferem reutilizáveis ou descartáveis não é 
estatisticamente significativa. 
 
Diferenças com significado estatístico para estes grupos verificam-se, também, em relação 
aos custos e aos problemas ambientais. Os profissionais consideram que os reutilizáveis 
têm custos mais baixos e induzem menos problemas ambientais que a opção por 
descartáveis. 
 
Para testar as diferenças entre os profissionais de saúde recicladores e os não recicladores, 
foram consideradas três hipóteses. A hipótese H.2.1. é confirmada, uma vez que o grupo 
profissional dos médicos é o que menos refere que participa na separação de resíduos para 
reciclagem, no serviço. A hipótese H.2.2. é, também, verdadeira, tendo os recicladores 
assistido a mais acções de formação/sensibilização sobre RH que os não recicladores. 
 
No entanto, a hipótese H.2.3. não é confirmada, não sendo encontradas diferenças com 
significado estatístico entre recicladores e não recicladores, relativamente à perigosidade 
dos resíduos dos grupos I e II. Contudo, diferenças estatisticamente significativas verificam-
se na percepção de risco inerente aos resíduos dos grupos III e IV, apresentando estes 
grupos de resíduos maiores perigosidades para os recicladores. 
 
Também, com significado estatístico, embora não operacionalizado em hipóteses, surgem 
diferenças em relação ao comportamento auto-relatado de produção/manipulação de RH, 
tendo os recicladores a noção que produzem/manipulam mais resíduos. O mesmo acontece 
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com o número médio de diferentes resíduos separados para reciclar no serviço, sendo 
referido pelos recicladores a separação de um maior número de resíduos. 
 
Relativamente aos profissionais que separam correctamente ou não os RH por grupos 
foram construídas cinco hipóteses. A hipótese H.3.1. é confirmada, os enfermeiros são o 
grupo profissional que assinala de forma mais correcta a separação de RH por grupos. 
Também a hipótese H.3.2. é verdadeira, sendo os RH separados mais correctamente pelos 
profissionais de saúde dos hospitais a Sul comparativamente ao que se verifica nos 
hospitais a Norte. 
 
A frequência de acções de formação/sensibilização sobre RH contribui, de igual forma, para 
a separação mais correcta de RH por grupos, facto que confirma a hipótese H.3.3. A 
hipótese H.3.4. é, também, verdadeira, correspondendo o maior conhecimento percebido 
sobre RH a uma mais efectiva separação dos resíduos por grupos. 
 
Além disso, os profissionais que consideram que produzem/manipulam mais RH são os que 
apresentam um maior conhecimento sobre a sua separação por grupos, sendo estes 
profissionais os que mais acertam na separação para o recipiente preto, aumentando 
ligeiramente as dificuldades na separação para o recipiente branco e sobretudo para o 
recipiente vermelho. 
 
Em relação à percepção de risco, a hipótese H.3.5. é, também, confirmada, os profissionais 
de saúde que associam uma menor percepção de risco aos resíduos dos grupos I e II 
separam estes resíduos de forma mais correcta, não se registando diferenças com 
significado estatístico no risco percebido para os restantes grupos de resíduos. 
 
Com base nos resultados obtidos, constata-se que é fundamental estudar o risco real 
inerente à utilização de descartáveis e de reutilizáveis, por tipo de DM e de outros materiais, 
e divulgar os resultados desses estudos, de forma a aumentar a correspondência entre o 
risco percebido e o risco real, para que se tomem opções mais informadas e baseadas em 
investigações sérias, procurando, igualmente, diminuir os custos e os problemas 
ambientais. 
 
Conclui-se, também, que os recicladores estão mais despertos para o problema dos RH, 
verificando-se que a formação e sensibilização sobre o tema é um aspecto importante, 
devendo estas acções englobar todos os grupos profissionais, incluindo o grupo dos 
médicos, uma vez que estes são os que menos realizam este comportamento. 
 
Além disso, os profissionais de saúde mais sensibilizados para os RH separam de forma 
mais correcta os resíduos por grupos. Deve-se incidir na formação, aumentando o 
conhecimento percebido e ajustando o risco associado aos vários tipos de RH. A 
informação deve focar os aspectos relacionados com a separação, particularmente onde 
existem mais dúvidas, o que depende do conhecimento que os profissionais possuem. 
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7.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
Apesar de ter havido a preocupação de realizar um trabalho de investigação o mais 
abrangente possível considera-se que existem algumas limitações, condicionando, de 
alguma forma, a generalização dos resultados obtidos à realidade nacional. Assim e como 
limitações do estudo destacam-se as seguintes: 
 
 A opção pelo método de contrastes na selecção da população e amostra em detrimento 

da representatividade do universo estudado, o que está relacionado com os objectivos 
do estudo e com as dificuldades associadas, neste caso, à determinação de uma 
amostra representativa, que impõem uma certa precaução em relação à generalização 
dos resultados. 

 
 Os critérios utilizados na selecção da população e amostra. O facto de se ter optado por 

hospitais de dimensão média, excluiu os hospitais de maiores dimensões e mais 
complexos e os hospitais considerados de retaguarda, também a inclusão de hospitais 
com características específicas (centros do Instituto Português de Oncologia) levou a 
que não fossem englobados outros hospitais especializados e a selecção de hospitais 
apenas do SNS, induziu a que não fossem considerados os hospitais privados. 
 

 O número de hospitais estudados. Atendendo aos critérios utilizados para a selecção da 
população e amostra (características e localização dos hospitais) o mais correcto teria 
sido o estudo de 8 hospitais e não de 6 hospitais, o que permitiria uma maior 
diferenciação dos grupos de hospitais considerados. A opção por 6 hospitais foi 
motivada pela escassez de recursos materiais e humanos. 
 

 O estudo apenas de hospitais, não englobando as restantes UPCS. Esta opção esteve 
relacionada com a diversidade e especificidade de UPCS existentes. 

 
 Os empregados de limpeza, que também contactam com os RH, não estarem incluídos 

no estudo. Esta opção foi motivada por em muitos hospitais os empregados de limpeza 
serem funcionários de empresas privadas contratadas pelos hospitais, dificultando as 
necessárias autorizações para a realização do estudo, além da dificuldade associada à 
grande rotatividade que se verifica neste grupo profissional. 
 

 Os TSS e os TDT não serem englobados na análise dos resultados onde se estudam as 
diferenças entre grupos profissionais. Facto que esteve relacionado com o número 
reduzido destes técnicos nos hospitais, comparativamente com os médicos, enfermeiros 
e AAM, o que levou a que o número de questionários respondidos fosse muito pequeno, 
não sendo, em alguns casos, representativo dos grupos referidos.  

 
 
7.3. LINHAS FUTURAS DE PESQUISA 
 
Tendo por base o trabalho de investigação realizado, o que possibilitou um conhecimento 
pormenorizado da realidade portuguesa em matéria de gestão de resíduos em hospitais 
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com determinadas características, considera-se importante investigar alguns assuntos, que 
fundamentem a adopção de medidas e de políticas, permitindo que a gestão de RH em 
Portugal se torne mais eficiente, segura e economicamente menos dispendiosa. Neste 
sentido, propõem-se as seguintes linhas de pesquisa: 
 
1. Gestão de RH: 

1.1. Investigar a adaptação das Normas Ambientais (Normas ISO 14000 e EMAS - 
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria) às UPCS portuguesas e, em 
particular, aos hospitais, a exemplo do trabalho efectuado por Muhlich (1999). A 
aplicação das Normas Ambientais às UPCS permitia melhorar o seu desempenho 
ambiental, o que em termos de resíduos possibilitava tornar a sua gestão mais 
responsável e eficiente, induzindo uma diminuição dos custos e incrementando, 
também, a redução da produção de resíduos. 

1.2. Estudar diferentes metodologias de quantificação de RH, algumas por amostragem. 
Este estudo, que poderá criar uma normalização a nível nacional, permite determinar 
os resíduos produzidos em cada UPCS, por serviço/área e na totalidade, além de 
descriminar os RH por grupos e, em certos casos, por tipos de resíduos (e.g. 
resíduos separados para reciclagem). Apenas uma informação correcta da produção 
de resíduos possibilita, também, uma correcta gestão. 

1.3. Estudar possíveis metodologias de caracterização de RH. A caracterização destes 
resíduos, por amostragem, exige particulares cuidados na sua realização, pelo que 
estes procedimentos devem ser bem planeados, efectuados poucas vezes e apenas 
por grandes grupos de UPCS. O conhecimento da diversidade de resíduos 
produzidos permite reorientar as opções da sua gestão (e.g. reduzir a compra de 
determinado produto, separar para reciclagem um novo resíduo). 

1.4. Avaliar o recurso a métodos das ciências sociais para aumentar a eficácia na 
transmissão dos correctos procedimentos na gestão de RH, aos vários grupos 
profissionais. A realização de acções de formação e sensibilização bem 
estruturadas, apelativas e direccionadas para os vários grupos alvo permite alterar 
os conhecimentos, atitudes e comportamentos dos profissionais, além de ser, 
também, fundamental a avaliação de todas as acções realizadas. 

1.5. Conceber formas de avaliação a utilizar na implementação de novas práticas ou 
políticas nas UPCS. Sempre que uma UPCS introduz uma nova prática (e.g. recolha 
selectiva de papel) deve paralelamente ser efectuada a sua avaliação e esta 
divulgada por todos os intervenientes. Para tornar este procedimento mais simples e 
acessível aos vários responsáveis por estas iniciativas nas UPCS devem existir 
linhas orientadoras para a realização das avaliações, contemplando diversas 
hipóteses. 

 
2. Preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis: 

2.1. Avaliar o custo da opção por DM e outros materiais reutilizáveis ou descartáveis, 
englobando todo o circuito, com base em análises de ciclo de vida ou de custo-
benefício. Seleccionar alguns DM e outros materiais e estudar os custos inerentes às 
várias etapas pelas quais passam estes DM e materiais nas UPCS, contemplando 
nomeadamente os custos de aquisição, armazenamento, distribuição, re-
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processamento e correcta eliminação, mas, também, os custos associados ao 
consumo de energia, água e a durabilidade dos DM e de outros materiais. 

2.2. Compilar informação sobre os riscos reais inerentes aos DM e outros materiais 
reutilizáveis ou descartáveis. Para determinados DM e outros materiais organizar a 
informação actual, tendo por base um levantamento bibliográfico, estudos realizados 
em outros países que resultam, algumas vezes, de protocolos entre hospitais e 
fabricantes destes materiais e outros estudos que possam ser efectuados no nosso 
país. Esta informação, centralizada e correctamente divulgada, permitirá que a opção 
entre reutilizáveis e descartáveis seja mais fundamentada. 

2.3. Estudar a viabilidade da inclusão de informação sobre a opção por reutilizáveis ou 
descartáveis nas Comissões de Escolha. As Comissões de Escolha, sobretudo a 
nível nacional embora, também, nas UPCS, deveriam ter acesso aos resultados dos 
estudos sobre a análise de custos e os riscos reais relativamente às diversas 
opções. Contudo, deveria ser avaliada a forma de agilizar e tornar eficiente todo este 
processo. 

2.4. Avaliar a possibilidade de centralizar, por áreas geográficas, as Centrais de 
Esterilização. Esta medida pretende optimizar o funcionamento destes serviços, 
reduzir os custos e induzir um maior controlo. Centrais de Esterilização que 
funcionem correctamente e que tenham a confiança dos profissionais de saúde 
reduzem, também, a preferência por DM descartáveis. 

2.5. Estudar formas de melhorar o funcionamento de alguns serviços nas UPCS, como o 
Serviço de Aprovisionamento, a Farmácia e o Serviço de Lavandaria. Ao procurar 
tornar estes serviços (públicos ou privados) mais eficientes, melhorando a qualidade 
dos serviços prestados, reduzindo os custos e incrementando a percepção que os 
profissionais têm do seu desempenho, permite reduzir as quantidades de produtos 
em stock e, em certos casos, fazer opções mais isentas por reutilizáveis ou 
descartáveis. 

2.6. As linhas de pesquisas referidas em 1.1., 1.4. e 1.5. são consideradas igualmente 
importantes para que as preferências dos profissionais de saúde sejam mais 
fundamentadas. 

 
3. Separação dos resíduos para reciclagem: 

3.1. Avaliar como se pode aumentar a diversidade e quantidade de resíduos enviados 
para reciclagem nas UPCS. Este estudo deve englobar não apenas medidas 
técnicas (e.g. colocação mais adequada dos contentores, melhor sinalética) e psico-
sociais (e.g. acções demonstrativas nos serviços) a implementar para incrementar a 
separação para reciclagem, mas também a avaliação da eficiência de todo o circuito 
dos resíduos separados (e.g. qualidade do material separado, local de 
armazenamento) e os aspectos financeiros. 

3.2. Investigar a possibilidade e os riscos reais de reciclar certos resíduos produzidos nas 
UPCS. Tendo por base uma revisão bibliográfica, os procedimentos actualmente 
efectuados em outros países e a realidade nacional deve ser avaliada a viabilidade e 
os riscos associados de se realizar a reciclagem de, por exemplo, o vidro hospitalar. 

3.3. As linhas de pesquisas referidas em 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. são consideradas também 
importantes para uma correcta separação dos resíduos para reciclagem. 
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4. Separação dos RH por grupos: 
4.1. Estudar a melhor forma de alterar os comportamentos dos profissionais de saúde em 

relação à separação dos RH por grupos. Nesta investigação deverão ser 
considerados os aspectos psico-sociais dos vários grupos de público-alvo, os 
aspectos técnicos (e.g. localização dos contentores, dimensão, sinalética), os 
aspectos económicos, mas, também, a avaliação da separação efectuada (e.g. 
pesagem dos resíduos por grupo e por serviço) e a divulgação dos respectivos 
resultados. Este estudo deve ser direccionado para a realidade portuguesa e por tipo 
de UPCS. 

4.2. Avaliar a implementação da legislação, em revisão, sobre RH. Uma vez que grande 
parte da legislação sobre RH se encontra em revisão, considera-se importante 
acompanhar a sua implementação com estudos que avaliem, tanto a sua rápida 
aplicação como os respectivos pontos fortes e fracos, para que conhecendo a 
realidade nacional seja possível actuar de forma mais selectiva.  

4.3. As linhas de pesquisas referidas em 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. são consideradas 
igualmente importantes para uma correcta separação dos RH por grupos. 
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APÊNDICE A 
 
Metas do Plano Estratégico Sectorial dos Resíduos Hospitalares 
 
 
Tabela 2.18. Metas a atingir nos horizontes 2000 e 2005 (Portugal-Ramos et al., 1999). 
 

Horizonte 2000 
 

 avaliar a necessidade de revisão da legislação relevante e proceder em conformidade, 
nomeadamente o Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto, face à evolução dos preceitos de gestão; 

 estabelecer critérios, baseados em normas, relativos ao conceito de descontaminação, a 
garantir, através dos tratamentos alternativos à incineração; 

 aperfeiçoar o intercâmbio e a comunicação entre os diferentes Organismos Institucionais 
envolvidos na problemática dos RH; 

 implementar uma base informatizada como suporte de informação relativa à produção, 
tratamento e destino final dos RH; 

 elaborar, pelas UPCS, programas de gestão de resíduos apoiados, preferencialmente, em 
Sistemas de Gestão Ambiental; 

 promover acções de formação e informação, no sentido de garantir um registo, triagem, 
recolha selectiva e tratamento adequados;  

 melhorar as condições de funcionamento do sistema de recolha selectiva no interior das 
UPCS, visando o incremento da componente valorizável; 

 criar ou melhorar as instalações para recepção/armazenagem de resíduos; 
 identificar as instalações de incineração de RH perigosos passíveis de requalificação 

ambiental, no máximo de duas; 
 encerrar todas as instalações de incineração identificadas que não obedeçam aos requisitos 

tecnológicos e legais exigíveis, ou que pela sua pequena dimensão não justifiquem a sua 
existência; 

 desenvolver novas instalações de tratamento alternativo à incineração, bem como tratamentos 
específicos para os diferentes fluxos especiais; 

 criar esquemas de quantificação que permitam avaliar os custos reais de gestão de resíduos, 
em cumprimento da legislação ambiental em vigor; 

 avaliar a necessidade de sustentabilidade com instrumentos de financiamento para as várias 
soluções implementadas; 

 incrementar as acções de inspecção conducentes à prossecução das metas anteriormente 
definidas; 

 definir indicadores de cumprimento para avaliar a aplicação das estratégias. 
 

Horizonte 2005 
 

 criar uma base de informação geográfica da produção, tratamento e destino final dos resíduos; 
 avaliar os programas de gestão de resíduos desenvolvidos nas UPCS; 
 continuar a realização de acções de formação e informação; 
 eventual aperfeiçoamento da rede de tratamento, com capacidade para a produção nacional, 

garantindo a adequada monitorização das emissões face à legislação nacional; 
 consolidar um programa de monitorização para avaliar a aplicação das estratégias. 
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APÊNDICE B 
 
Caracterização do universo e população 
 
 
Tabela 5.30. Caracterização dos hospitais Centrais Especializados e Distritais Gerais e dos seis 
hospitais seleccionados, no ano 2001 (adaptado de DGS, 2003c). 
 
 Lotação Doentes Taxa de Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
 praticada saídos ocupação externas   cirúrgicas Sessões Doentes
 (nº camas) (nº) (%) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Distritais Gerais                 

Total 11 591 456 742 75,4 1 596 569 3 570 631 193 561 100 446 30 125
Seleccionados:                 

Hospital 1 518 15 638 67,7 112 636 83 999 6 419 3 971 393
Hospital 3 398 11 832 70,5 104 930 58 929 5 463 3 741 377
Hospital 6 315 13 744 80,9 120 825 119 218 5 981 8 438 6 351

Total selec. (nº) 1 231 41 214 _ 338 391 262 146 17 863 16 150 7 121
                      (%) 10,6 9,0 _ 21,2 7,3 9,2 16,1 23,6
Centrais                 
Especializados                 

Total 2 572 77 738 71,9 565 895 125 888 41 040 42 334 12 106
Seleccionados:                 

Hospital 2 353 10 404 62,6 190 909 _ 5 969 15 568 2 543
Hospital 4 294 8 637 80,5 145 611 6945 4 635 18 015 8 488
Hospital 5 192 5 401 67,6 98 643 _ 3 232 6 566 884

Total selec. (nº) 839 24 442 _ 435 163 6945 13 836 40 149 11 915
                      (%) 32,6 31,4 _ 76,9 5,5 33,7 94,8 98,4
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Tabela 5.31. Caracterização dos hospitais Centrais Especializados e Distritais Gerais e dos seis 
hospitais seleccionados, no ano 2002 (adaptado de DGS, 2004). 
 
 Lotação Doentes Taxa de Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
 praticada saídos ocupação externas   cirúrgicas Sessões Doentes
 (nº camas) (nº) (%) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Distritais Gerais                 

Total 11 756 467 048 75,9 1 716 093 3 682 757 202 331 114 155 28 215
Seleccionados:         

Hospital 1 475 14759 69,0 120 911 89 340 7 337 4 335 430
Hospital 3 383 12911 75,0 123 649 60 817 6 121 3 081 1 453
Hospital 6 335 14098 78,6 126 937 126 632 6 242 8 395 1 588

Total selec. (nº) 1 193 41 768 _ 371 497 276 789 19 700 15 811 3 471
                      (%) 10,1 8,9 _ 21,6 7,5 9,7 13,9 12,3
Centrais                 
Especializados                 

Total 2 015 79 704 73,3 672 168 138 859 42 297 55 378 7 261
Seleccionados:         

Hospital 2 353 11 329 63,1 203 210 - 6 434 18 191 2 711
Hospital 4 290 8 766 81,7 164 915 6 809 5 169 28 827 3 481
Hospital 5 192 5 483 71,3 97 552 - 2 618 6 688 902

Total selec. (nº) 835 25 578 _ 465 677 6 809 14 221 53 706 7 094
                      (%) 41,4 32,1 _ 69,3 4,9 33,6 97,0 97,7

 
Tabela.5.32. Caracterização dos hospitais Centrais Especializados e Distritais Gerais e dos seis 
hospitais seleccionados, no ano 2003 (adaptado de DGS, 2005). 
 
 Lotação Doentes Taxa de Consultas Urgências Intervenções Quimioterapia 
 praticada saídos ocupação externas   cirúrgicas Sessões Doentes
 (nº camas) (nº) (%) (nº) (nº) (nº) (nº) (nº) 
Distritais Gerais                 

Total 11 770 486 961 76,0 _ 3 795 470 227 712 129 492 25 581
Seleccionados:         

Hospital 1 498 18 401 75,7 159 509 124 121 8 814 4 484 492
Hospital 3 384 10 224 73,5 128 106 58 376 6 442 2 736 1 221
Hospital 6 345 13 594 75,2 136 120 125 544 6 040 7 385 1 397

Total selec. (nº) 1 227 42 219 _ 423 735 308 041 21 296 14 605 3 110
                      (%) 10,4 8,7 _ _ 8,1 9,4 11,3 12,2
Centrais         
Especializados         

Total 1 969 79 922 73,5 _ 152 540 45 810 69 998 9 255
Seleccionados:           

Hospital 2 353 11 443 76,0 207 348 _ 7 196 19 334 2 955
Hospital 4 287 8 650 79,7 165 491 7 169 5 893 38 708 4 745
Hospital 5 194 6 208 67,6 103 852 _ 3 904 9 778 1 356

Total selec. (nº) 834 26 301 _ 476 691 7 169 16 993 67 820 9 056
                      (%) 42,4 32,9 _ _ 4,7 37,1 96,9 97,8
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APÊNDICE C 
 
Médicos, enfermeiros e AAM: características inerentes ao grupo profissional 
 
Sendo o acto médico central na produção de cuidados de saúde, existe uma relação de 
superioridade da hierarquia funcional médica sobre as restantes hierarquias. A hierarquia 
médica hospitalar1 tem na base o interno complementar de especialidade, hierarquicamente 
subordinado ao assistente hospitalar. O interno de especialidade detém uma posição 
determinante na dinâmica do trabalho médico, pois é o elemento do pessoal médico com 
mais contacto com o quotidiano do serviço. 
  
Por sua vez o assistente hospitalar, o chefe de serviço e o director de serviço distanciam-se 
progressivamente dos cuidados médicos directos. Normalmente existem relações de 
trabalho entre os internos e o pessoal de enfermagem. Os enfermeiros-chefes estabelecem 
relações de trabalho com os internos para questões de serviço e com os directores de 
serviço para questões relacionadas com o planeamento e organização do serviço. 
 
Os médicos dependem da administração hospitalar, contudo esta tem apenas limitados 
poderes sobre este grupo profissional. No caso dos enfermeiros, estes dependem das 
autoridades de enfermagem colocadas ao nível da administração hospitalar, nomeadamente 
dos enfermeiros supervisores que orientam e supervisionam as actividades dos enfermeiros-
chefes e do enfermeiro director (controla o recrutamento e progressão na carreira de 
enfermagem). 
 
No novo regulamento da carreira de enfermagem existem cinco graus2, que na carreira 
hospitalar tem início na categoria “enfermeiro” e termina em “enfermeiro-supervisor”. É 
importante referir, também, o recente ingresso deste curso no ensino superior3, passando a 
ser um curso de 3 anos, conferindo o grau de bacharelato (entre 1990 e 1999), tendo a partir 
de 1999 passado a licenciatura bi-etápica, com uma duração de 4 anos (Decreto-Lei nº 
353/99). Segundo Lopes (2001), a partir de 1965 passou a ser obrigatório no acesso ao 
curso de enfermagem o 5º ano liceal, em 1979 passou a ser exigido o 11º ano e em 1988, o 
12º ano. 
 
Estas profundas alterações na carreira de enfermagem estão associadas, igualmente, a 
uma crescente transferência de trabalho considerado mais desqualificado (e.g. higienes) 
para grupos profissionais que lhes estão subordinados, como os AAM. A par desta 

 
1 A hierarquia médica hospitalar parte da base do “interno hospitalar”, que percorre os serviços hospitalares, uns 
obrigatoriamente outros por opção, até à realização do exame, a partir do qual é feita a escolha da carreira 
(hospitalar, clínica geral ou saúde pública). Se enveredou pela carreira hospitalar passa a ser “interno 
complementar” de uma especialidade e, após o exame de saída da especialidade, passa a ser especialista, com 
o grau de “assistente hospitalar”. Mediante concurso público o assistente hospitalar passa ao grau de “chefe de 
serviço”. A carreira hospitalar culmina no cargo de “director de serviço” (Carapinheiro, 1998). 
2  Na carreira hospitalar estes graus, da base para o topo, são: “enfermeiro” por concurso documental; 
“enfermeiro graduado” através de concurso público; “enfermeiro especialista” através da aquisição de uma 
especialidade; “enfermeiro-chefe” com especialidade e concurso e finalmente “enfermeiro-supervisor”, através de 
concurso. 
3  O curso é integrado no Ensino Superior Politécnico em 1988 (Decreto-Lei nº 480/88), embora essa integração 
só tenha sido regulamentada em 1990 (Portaria nº 195/90). 
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transferência assiste-se a um enfatizar das funções e saberes que, formal ou informalmente, 
são partilhados com a profissão médica (Lopes, 2001). 
 
Os AAM, são um grupo profissional que deriva das antigas “criadas”, categoria profissional 
não qualificada que ocupava a base da hierarquia do pessoal hospitalar. Actualmente, a 
limpeza passou a ser realizada pelos empregados de limpeza4, alargando-se a base da 
pirâmide hierárquica, pelo aumento da proporção de pessoal não qualificado face ao 
pessoal qualificado, através da formação de pessoal auxiliar que se pudesse ocupar das 
tarefas libertadas das áreas de competência tradicional dos enfermeiros. 
 
Os AAM dependem hierarquicamente dos enfermeiros. Em muitas situações estão 
subordinados ao enfermeiro-chefe, como gestor do serviço, ao enfermeiro responsável, 
como gestor de turno, e ao enfermeiro do doente, como responsável pelos cuidados ao 
doente. Em 1975 foi criada a designação de AAM e reformulada a carreira destes 
trabalhadores não qualificados, ficando estabelecido que não poderiam ter funções apenas 
de limpeza (Mateus, 2001). 
 
Em relação ao grupo profissional dos TSS, todos têm obrigatoriamente licenciatura. Este 
grupo é composto por formações diversificadas, como por exemplo biologia, bioquímica, 
química, física e farmácia. Nos hospitais exercem funções nos laboratórios (e.g. laboratório 
de análises clínicas, laboratório de citologia) ou em serviços especializados (e.g. serviço de 
imuno-hemoterapia, medicina nuclear, radioterapia). 
 
A carreira dos TDT tem tido um percurso a nível académico algo semelhante ao dos 
enfermeiros, sendo um grupo que possui uma escolaridade muito diversificada. Em 1993 
foram criadas as Escolas Superiores de Tecnologia da Saúde passando a conferir o grau de 
bacharelato (Decreto-Lei nº 415/93, de 23 de Dezembro), tendo após 1999 passado a 
licenciatura bi-etápica, com uma duração de 4 anos. 
 
Trata-se de um grupo bastante diversificado (e.g. técnicos de análises clínicas e saúde 
pública, técnicos de radiologia, técnicos de cardiopneumologia, técnicos de medicina 
nuclear, técnicos de fisioterapia). Nos hospitais estes técnicos exercem funções 
essencialmente ao nível dos laboratórios e dos serviços especializados, como medicina 
nuclear e radioterapia.  
 

 
4  Trata-se de um novo corpo profissional não qualificado, isolado do pessoal hospitalar e excluído das relações 
funcionais com as restantes categorias profissionais. Este grupo foi inserido no hospital por razões relacionadas 
com a racionalização do trabalho, pertencendo, na maior parte das situações, a empresas de limpeza 
contratadas pelo hospital. 
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APÊNDICE D 
 
Questionário 1 (Q1) e questionário 2 (Q2) 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

Este questionário destina-se à elaboração de uma tese de doutoramento na Universidade Nova 
de Lisboa relacionada com a GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. Gostaria que 
tentasse responder a todas as perguntas. 

 
 

Obrigada pela sua participação. 
 

UPCS:___ . 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
1. Profissão: Médico/a  1    
 Enfermeiro/a  2 

 Auxiliar Acção Médica  3 

 Outro/a  4 Qual? ________________________________________________ 
 
2. Na sua actividade profissional lida, no dia a dia, com os resíduos hospitalares: 
 (Coloque uma cruz (x) na resposta que considerar mais apropriada). 
 

   Nada  Pouco  Mais ou menos   Bastante  Muito 
 

  1  2  3  4  5 
     
3. Na sua opinião a informação que possui sobre resíduos hospitalares é: 
 

   Nenhuma Escassa Mais ou menos      Adequada   Desenvolvida 
  

  1  2  3  4  5 
     

4. Pensa que nos hospitais, os resíduos hospitalares, 
 (Coloque apenas uma cruz (x) em cada uma das alíneas) 

 

   Não são nada    São pouco Têm média   São perigosos   São muito  
    perigosos    perigosos    perigosidade           perigosos 

 

a. em relação à saúde dos profissionais de 
saúde:  1  2  3  4  5 
 

b. em relação à saúde de quem os recolhe e 
os transporta:  1  2  3  4  5 
 

c. em relação aos doentes:  1  2  3  4  5 
 

d. em relação aos visitantes:  1  2  3  4  5 
 
5. Em que condições é que os resíduos hospitalares são perigosos para a saúde dos profissionais de 
saúde? Dê exemplos. 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 



6. Na sua opinião, 
(Coloque apenas uma cruz (x) em cada uma das alíneas) 

 

   Não têm  Têm algum    Têm um      Têm um   Têm um risco 
      qualquer risco    risco  risco médio   risco elevado        muito 
   para saúde para a saúde  para a saúde    para a saúde    elevado 
 

a. os produtos com toxicidade química, depois 
de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

b. os frascos de soros sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

c. os sacos colectores de fluídos orgânicos e 
respectivos sistemas, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

d. os materiais de protecção individual (como 
luvas) não contaminados, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

e. os resíduos que resultam da administração de 
sangue e derivados (excepto materiais cortantes 
e perfurantes):  1  2  3  4  5 
 

f. as embalagens vazias de medicamentos ou de 
outros produtos de uso clínico e/ou comum (não 
contaminadas):  1  2  3  4  5 
 

g. os resíduos provenientes dos serviços gerais 
(como salas de reuniões, instalações sanitárias):  1  2  3  4  5 
 

h. os fármacos (medicamentos) rejeitados:  1  2  3  4  5 
 

i. as fraldas e resguardos descartáveis não 
contaminados por sangue ou por outros 
produtos suspeitos:  1  2  3  4  5 
 

j. os materiais cortantes e perfurantes (como 
agulhas e catéteres), após utilização:  1  2  3  4  5 
 

l. os materiais ortopédicos (como talas, gessos e 
ligaduras gessadas), não contaminados e sem 
vestígios de sangue, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

m. os materiais de protecção individual, depois 
de utilizados, que tenham tido contacto com 
produtos contaminados (como luvas, máscaras):  1  2  3  4  5 
 

n. os citostáticos e todo o material utilizado na 
sua manipulação e administração:  1  2  3  4  5 
 

o. as peças anatómicas não identificáveis:  1  2  3  4  5 
 

p. os resíduos provenientes da confecção e 
restos de alimentos servidos a doentes não 
infecciosos ou suspeitos:  1  2  3  4  5 
 
7. O Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, do Ministério da Saúde, determina que os resíduos 
hospitalares devem ser acondicionados em recipientes pretos, brancos ou vermelhos, consoante o grupo a 
que pertencem. Relacione os resíduos da pergunta anterior (nº 6) com o recipiente correspondente. 
 

(Coloque a(s) letra(s) correspondente(s) em frente do recipiente que ache apropriado, como Recipiente preto:   q, t ... ). 
 

 a. Recipiente preto: ________________________    
 

 b. Recipiente branco: ________________________    
 

 c. Recipiente vermelho ou contentor para corto-perfurantes: ________________________    
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8. Por favor, descreva resumidamente como são separados, onde são colocados e como se faz o 
armazenamento dos resíduos hospitalares no serviço onde trabalha. 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
9. No seu serviço, acha que: 

       Concordo    Concordo  Nem concordo  Discordo     Discordo 
   totalmente    nem discordo        totalmente 
a. os profissionais de saúde separam os resíduos 
correctamente  1  2  3  4  5 
 

b. separar os resíduos para os diferentes 
recipientes é bastante complicado  1  2  3  4  5 
 

c. muitos erros na separação de resíduos devem-
-se a práticas incorrectas por parte dos 
profissionais de saúde  1  2  3  4  5 
 

d. os circuitos de limpos e sujos, em relação aos 
resíduos, estão correctamente definidos  1  2  3  4  5 
 

e. a quantidade de resíduos tem aumentado nos 
últimos anos  1  2  3  4  5 
 

f. os contentores de corto-perfurantes são peque- 
nos para a quantidade de resíduos aí colocados  1  2  3  4  5 
 

g. os resíduos são um importante factor de 
infecção hospitalar  1  2  3  4  5 
 

h. os resíduos são acondicionados 
correctamente (tipo de recipientes/tamanho)  1  2  3  4  5 
 

i. a localização dos recipientes para os resíduos 
não está feita da melhor forma  1  2  3  4  5 
 

j. deviam haver acções de sensibilização / 
informação sobre os resíduos hospitalares  1  2  3  4  5 
 
10. Foi a alguma acção de formação/sensibilização sobre resíduos hospitalares, nos últimos dois anos? 
 

 Sim   1  Não  2  
 
11. Acha que tudo o que faz no seu dia a dia relacionado com os resíduos hospitalares está correcto? 
 

       Concordo    Concordo  Nem concordo  Discordo     Discordo 
   totalmente    nem discordo        totalmente 
 

  1  2  3  4  5 
 
12. Acha que nos últimos cinco anos tem havido mudanças em relação aos resíduos hospitalares: 
 

       Concordo    Concordo  Nem concordo  Discordo     Discordo 
   totalmente    nem discordo        totalmente 
 

a. no seu serviço  1  2  3  4  5 
 

b. no hospital  1  2  3  4  5 
 
13. Na sua opinião quais os principais riscos, no seu serviço, em termos de resíduos hospitalares? 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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14. No hospital onde trabalha o destino final dos resíduos é: 
   Aterro Autoclavagem Incineração Não sabe 

a. saco preto (grupo I e II)  1  2  3  4 
b. saco branco (grupo III)  1  2  3  4 
c. saco vermelho e/ou contentor corto-perfurantes (grupo IV)  1  2  3  4 
 
15. Pensa que os resíduos hospitalares, são: 
       Muito pouco     Pouco    Mais ou menos  Perigosos        Muito 
   perigosos   perigosos      perigosos             perigosos 
 

a. para si:  1  2  3  4  5 
 

b. para os seus colegas:  1  2  3  4  5 
 

c. para os profissionais de saúde em geral:  1  2  3  4  5 
 

d. para o ambiente:  1  2  3  4  5 
 
16. No seu entender, é preferível utilizar: 
(Coloque uma cruz (x) na resposta que considerar correcta).  De uso único  De uso múltiplo 
  (descartáveis)   (reutilizáveis) 

a. Seringas  1  2 
b. Contentores para corto-perfurantes   1  2 
c. Batas  1  2 
d. Louça para servir as refeições aos doentes  1  2 
e. Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio  1  2 
f. Urinóis e arrastadeiras  1  2 
g. Lâminas de bisturis  1  2 
h. Contentores para os resíduos equiparados a urbanos (grupo I e II)  1  2 
i. Fraldas  1  2 
j. Louça para servir as refeições aos doentes infecciosos ou suspeitos  1  2 
l. Contentores para os resíduos de risco biológico (grupo III)  1  2 
m. Lençóis  1  2 
 
17. No hospital onde trabalha são utilizados, na maior parte dos casos:  
 

(Coloque uma cruz (x) na resposta que considerar correcta).  De uso único  De uso múltiplo   Não sabe 
  (descartáveis)   (reutilizáveis) 

a. Seringas  1  2  3 
b. Contentores para corto-perfurantes  1  2  3 
c. Batas  1  2  3 
d. Louça para servir as refeições aos doentes  1  2  3 
e. Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio  1  2  3 
f. Urinóis e arrastadeiras  1  2  3 
g. Lâminas de bisturis  1  2  3 
h. Contentores para os resíduos equiparados a urbanos (grupo I e II)  1  2  3 
i. Fraldas  1  2  3 
j. Louça para servir as refeições aos doentes infecciosos ou suspeitos  1  2  3 
l. Contentores para os resíduos de risco biológico (grupo III)  1  2  3 
m. Lençóis  1  2  3
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18. Pensa que: 
 

       Concordo    Concordo  Nem concordo  Discordo     Discordo 
   totalmente    nem discordo        totalmente 
 

a. a utilização de descartáveis diminui os riscos 
para a saúde dos profissionais de saúde  1  2  3  4  5 
 

b. o uso de produtos de uso único (descartáveis) 
diminui os gastos económicos  1  2  3  4  5 
 

c. a utilização de produtos de uso múltiplo 
(reutilizáveis) aumenta a probabilidade de 
surgirem infecções hospitalares  1  2  3  4  5 
 

d. a utilização de produtos descartáveis 
aumenta os problemas ambientais em relação 
aos produtos de uso múltiplo (reutilizáveis)  1  2  3  4  5 
 

e. a incerteza quanto à eficácia da desinfecção 
/esterilização é um dos obstáculos à utilização 
de produtos de uso múltiplo (reutilizáveis)  1  2  3  4  5 
 

f. o uso de produtos descartáveis diminui o 
risco de contaminação para o doente  1  2  3  4  5 
 

g. o uso de produtos reutilizáveis (de uso 
múltiplo) aumenta as dificuldades de trabalho 
na sua actividade profissional  1  2  3  4  5 

 
19. Considera suficiente o conhecimento que possui sobre resíduos hospitalares? 
 

   Muito pouco  Pouco Mais ou menos         Muito Completamente 
  

  1  2  3  4  5 
 
20. Diga se alguns destes resíduos são separados para reciclar no seu serviço: 
 

 cartão (como caixas de cartão)  1  películas radiológicas  4  

 papel (p.e. de escrita, computador)  2   pilhas  5  

 vidro (p.e. garrafas, frascos)  3   alguns resíduos líquidos  6  

 outros. Quais? _________________________________________________________________________ 
 

21. Qual o serviço no hospital onde exerce as suas funções?_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

22. Tempo efectivo de exercício profissional  23. Categoria profissional 
 ___________________________________ (anos) ________________________________________________ 
 

24. Ano de nascimento: ________________ 25. Sexo:  Feminino  1 Masculino  2 
 
 
 
 

Obrigada pela sua colaboração 
 

Graça Gonçalves 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
Este questionário faz parte de uma série de instrumentos desenvolvidos para elaboração de 
uma tese de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa relacionada com a GESTÃO DE 
RESÍDUOS HOSPITALARES. Gostaria que tentasse responder a todas as perguntas. 

 
 

Obrigada pela sua participação. 

 

Hospital:___ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
1. Profissão: Médico/a  1 Técnico/a Superior de Saúde  4 
 Enfermeiro/a  2 Técnico/a de Diagnóstico e Terapêutica  5 
 Auxiliar Acção Médica  3 Outra  6 
     Qual? __________________________ 

 
2. Na sua actividade profissional lida, no dia a dia, com os resíduos hospitalares?: 
 (Coloque uma cruz (x) na resposta que considerar mais apropriada). 
 

   Nada  Pouco    Mais ou menos   Bastante  Muito 
 

  1  2  3  4  5 
 

3. No seu serviço separa-se para reciclar? 4. No caso de se separar no seu serviço, você: 
 

    Nunca     Separa Nem separa    Separa    Separa com 
    separa  poucas  muito  com  muita 
 Não Sim     vezes nem pouco     frequência  frequência 

a. cartão (ex. caixas de cartão)  1  2  1  2  3  4  5 

b. papel (ex. de escrita)  1  2  1  2  3  4  5  

c. vidro (ex. garrafas, frascos)  1  2  1  2  3  4  5 

d. películas radiológicas  1  2  1  2  3  4  5 

e. pilhas  1  2  1  2  3  4  5 

f. alguns resíduos líquidos  1  2  1  2  3  4  5 

 
5.1. No seu entender, num hospital quem deve ser responsável pela gestão dos resíduos hospitalares? 
 

 Administração  1 Comissão de Controlo da Infecção  2 
 Comissão de Higiene e Segurança  3 Encarregado dos Serviços Gerais  4 
 Gestor de risco  5 Outro  6 
     Qual? __________________________ 
 
5.2. E no seu hospital, quem (ex. pessoa, comissão, serviço) deve ser responsável pela gestão dos 
resíduos hospitalares? 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 



 

6. Considera que: 

(Coloque apenas uma cruz em cada uma das alíneas)   Não tem  Tem algum   Tem um      Tem um   Tem um risco 
      qualquer risco    risco risco médio   risco elevado          muito 
   para saúde para a saúde para a saúde    para a saúde    elevado 
 

a. nos serviços, a recolha dos sacos de resíduos  1  2  3  4  5 
 

b. o fecho dos contentores de corto-perfurantes  1  2  3  4  5 
 

c. o transporte dos resíduos dos serviços para o 
armazém central do Hospital  1  2  3  4  5 
 

d. o tratamento / destino final do  
  saco preto:  1  2  3  4  5 
 

  saco branco:  1  2  3  4  5 
 

  saco vermelho/contentor de corto-perfurantes  1  2  3  4  5 

 
7. Na sua opinião,    Não têm  Têm algum    Têm um      Têm um   Têm um risco 
      qualquer risco    risco  risco médio   risco elevado        muito 
   para saúde para a saúde  para a saúde    para a saúde    elevado 
 

a. os produtos com toxicidade química, depois 
de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

b. os frascos de soros sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

c. os sacos colectores de fluídos orgânicos e 
respectivos sistemas, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

d. os materiais de protecção individual (como 
luvas) não contaminados, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

e. os resíduos que resultam da administração de 
sangue e derivados (excepto materiais cortantes 
e perfurantes):  1  2  3  4  5 
 

f. as embalagens vazias de medicamentos ou de 
outros produtos de uso clínico e/ou comum (não 
contaminadas):  1  2  3  4  5 
 

g. os resíduos provenientes dos serviços gerais 
(como salas de reuniões, instalações sanitárias):  1  2  3  4  5 
 

h. os fármacos (medicamentos) rejeitados:  1  2  3  4  5 
 

i. as fraldas e resguardos descartáveis não 
contaminados por sangue ou por outros 
produtos suspeitos:  1  2  3  4  5 
 

j. os materiais cortantes e perfurantes (como 
agulhas e cateteres), após utilização:  1  2  3  4  5 
 

l. os materiais ortopédicos (como talas, gessos e 
ligaduras gessadas), não contaminados e sem 
vestígios de sangue, depois de utilizados:  1  2  3  4  5 
 

m. os materiais de protecção individual, depois 
de utilizados, que tenham tido contacto com 
produtos contaminados (como luvas, máscaras):  1  2  3  4  5 
 

n. os citostáticos e todo o material utilizado na 
sua manipulação e administração:  1  2  3  4  5 
 

o. as peças anatómicas não identificáveis:  1  2  3  4  5 
 

p. os resíduos provenientes da confecção e 
restos de alimentos servidos a doentes não  
infecciosos ou suspeitos:  1  2  3  4  5
 2



8. Caso considere que existem erros na separação dos resíduos hospitalares no seu serviço, refira alguns: 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
9. De acordo com a legislação em vigor, os resíduos hospitalares devem ser acondicionados em recipientes 
pretos, brancos ou vermelhos / contentores para cortantes e perfurantes, consoante o grupo a que pertencem. 
Assinale o recipiente correspondente para cada tipo de resíduo abaixo listado: 
 

 (Coloque apenas uma cruz (x) em cada uma das alíneas) 
 

   Recipiente  Recipiente Recipiente Vermelho/   Não sabe 
     Preto  Branco Cont. Corto-perfurantes  
 

a. os fármacos (medicamentos) rejeitados:  1  2  3  4  
 

b. os resíduos provenientes dos serviços gerais 
(como salas de reuniões, instalações sanitárias):  1  2  3  4  
 

c. os materiais de protecção individual, depois 
de utilizados, que tenham tido contacto com 
produtos contaminados (como luvas, máscaras):  1  2  3  4  
 

d. os materiais ortopédicos (como talas, gessos 
e ligaduras gessadas), não contaminados e sem 
vestígios de sangue, depois de utilizados:  1  2  3  4  
 

e. as peças anatómicas não identificáveis:  1  2  3  4  
 

f. as fraldas e resguardos descartáveis não 
contaminados por sangue ou por outros 
produtos suspeitos:  1  2  3  4  
 

g. as embalagens vazias de medicamentos ou de 
outros produtos de uso clínico e/ou comum (não 
contaminadas):  1  2  3  4  
 

h. os materiais cortantes e perfurantes (como 
agulhas e cateteres), após utilização:  1  2  3  4  
 

i. os materiais de protecção individual (como 
luvas) não contaminados, depois de utilizados:  1  2  3  4  
 

j. os citostáticos e todo o material utilizado na 
sua manipulação e administração:  1  2  3  4  
 

l. os resíduos provenientes da confecção e 
restos de alimentos servidos a doentes não 
infecciosos ou suspeitos:  1  2  3  4  
 

m. os resíduos que resultam da administração 
de sangue e derivados (excepto materiais 
cortantes e perfurantes):  1  2  3  4  
 

n. os produtos com toxicidade química, depois 
de utilizados:  1  2  3  4 
 

o. os sacos colectores de fluidos orgânicos e 
respectivos sistemas, depois de utilizados:  1  2  3  4  
 

p. os frascos de soros sem qualquer 
contaminação, depois de utilizados:  1  2  3  4  

 

10. Foi a alguma acção de formação/sensibilização sobre resíduos hospitalares, no último ano? 
 

 Sim   1 Qual? _______________________________________________________________  

 Não  2  

 3



11. No seu entender: 
(Coloque uma cruz (x), em cada alínea, de acordo com a sua opinião). 
  De uso único   De uso múltiplo 
  (descartáveis)    (reutilizáveis) 

a. Os contentores para corto-perfurantes devem ser:  1  2 

b. As batas devem ser:  1  2 
Porque:  Menor    Equivalente  Maior    

 b1. o custo é  1  2  3 

 b2. o risco profissional associado é  1  2  3 

 b3. risco de infecção hospitalar  1  2  3 

 b4. problemas ambientais  1  2  3 

 b5. facilidade de utilização  1  2  3  De uso único De uso múltiplo 

c. A louça para servir as refeições aos doentes deve ser:  1  2 
 

Porque:  Menor    Equivalente  Maior    

 c1. o custo é  1  2  3 

 c2. o risco profissional associado é  1  2  3 

 c3. risco de infecção hospitalar  1  2  3 

 c4. problemas ambientais  1  2  3 

 c5. facilidade de utilização  1  2  3  De uso único De uso múltiplo 

d. Os tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio devem ser:  1  2 

e. Os urinóis e arrastadeiras devem ser:  1  2 
 

Porque:  Menor    Equivalente  Maior    

 e1. o custo é  1  2  3 

 e2. o risco profissional associado é  1  2  3 

 e3. risco de infecção hospitalar  1  2  3 

 e4. problemas ambientais  1  2  3 

 e5. facilidade de utilização  1  2  3  De uso único De uso múltiplo 

f. Os contentores para resíduos equiparados a urbanos devem ser:  1  2 

g. A louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos deve ser:  1  2 
 

Porque:  Menor    Equivalente  Maior    

 g1. o custo é  1  2  3 

 g2. o risco profissional associado é  1  2  3 

 g3. risco de infecção hospitalar  1  2  3 

 g4. problemas ambientais  1  2  3 

 g5. facilidade de utilização  1  2  3  De uso único De uso múltiplo 

h. Os contentores para os resíduos de risco biológico (grupo III) devem ser:  1  2 
 

Porque:  Menor    Equivalente  Maior    

 h1. o custo é  1  2  3 

 h2. o risco profissional associado é  1  2  3 

 h3. risco de infecção hospitalar  1  2  3 

 h4. problemas ambientais  1  2  3 

 h5. facilidade de utilização  1  2  3  De uso único De uso múltiplo 

i. Os lençóis devem ser:  1  2 

j. Os kits de penso devem ser:  1  2 
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12. Na sua opinião,  
   Não têm  Têm algum    Têm um      Têm um   Têm um risco 
      qualquer risco    risco  risco médio   risco elevado    muito elevado 
 

a. As actividades industriais em Portugal: 
 

 em relação à segurança:  1  2  3  4  5 
 

b. Os resíduos industriais perigosos: 
 para o ambiente:  1  2  3  4  5 
 para a saúde:  1  2  3  4  5 

 

c. Os resíduos sólidos urbanos: 
 para o ambiente:  1  2  3  4  5 
 para a saúde:  1  2  3  4  5 

 

d. Os resíduos hospitalares: 
 para o ambiente:  1  2  3  4  5 
 para a saúde:  1  2  3  4  5 

 
13. Considera suficiente o conhecimento que possui sobre resíduos hospitalares? 
 

   Muito pouco  Pouco Mais ou menos         Muito Bastante 
  

  1  2  3  4  5 

 
14. Há cerca de um ano respondeu a um questionário semelhante a este? 
 

 Sim   1  Não  2  Não me lembro  3  
 
15. No seu serviço, as suas tarefas incluem: 
 (Coloque uma cruz (x) apenas nas tarefas que se aplicam ao seu caso). 

 

Avaliação de sinais vitais  1 Cuidados na alimentação  8 Pensos                          15 
Análises clínicas / laboratoriais  2 Despejos e/ou lavagens  9 Preparação e administração  
Colheitas de sangue  3 Gestão de recursos humanos  10    de terapêutica                     16 
Colheitas de produtos biológicos  4 Gestão de recursos materiais  11 Procedimentos invasivos    17 
Colheitas de material para biopsia  5 Intervenções diagnosticas  12 Recolha sacos de resíduos  18 
Consultas  6 Intervenções cirúrgicas  13 Tratamentos  19 
Cuidados de higiene total/parcial  7 Investigação  14 Outros  20 
 

16. Em que serviço neste hospital exerce as suas funções?________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

17. Há quanto tempo trabalha: 18. Categoria profissional 
 a. neste serviço _____________________ (anos) ___________________________________________________ 

 b. neste hospital    _____________________ (anos) 
 

19. Ano de nascimento: ________________ 20. Sexo:  Feminino  1 Masculino  2 
 
 
 
 

Obrigada pela sua colaboração 
 

Graça Gonçalves 
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APÊNDICE A  
 
Circuitos dos dispositivos médicos seleccionados para este estudo 
 
Como foi referido, para todos os DM seleccionados para este trabalho de investigação é 
efectuada uma breve descrição do respectivo circuito nos hospitais e, sempre que possível, 
comparando as duas opções, reutilizável e descartável. 
 

• Urinóis e arrastadeiras 
 
Os urinóis e arrastadeiras são utilizados em doentes que, não sendo incontinentes, têm 
dificuldade de locomoção. São, na maior parte dos casos, reutilizáveis, sendo os urinóis de 
aço inoxidável, plástico ou vidro e as arrastadeiras de aço inoxidável (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Urinóis e arrastadeiras: características e procedimentos observados nos serviços de 
internamento, fase 2 (informação base: observação directa). 
 

 Hospital 3 Hospital 6 
 Medicina I Esp. Médicas Cirurgia I Medicina II 

DM: Reutilizáveis Descartáveis Reutilizáveis Reutilizáveis 
Material: U: plástico 

A: inox 
U/A: cartão plastificado 
A: c/ suporte plástico  

U: plástico e vidro 
A: inox 

U: plástico e vidro 
A: inox 

Lavagem (e 
desinfecção) 
ou eliminação 

U/A: máquina de 
lavar e desinfectar 
(lava 1 U e 1 A de 
cada vez) (10 min.) 

U/A: eliminação na 
maceradora para as 
águas residuais (por 
vez 4 peças) (2 min.) 

U: lavados à mão 
A: lavadas numa 
máquina antiga  
(1 cada vez - 7 mins.) 

U/A: lavados à mão 
A: resíduos saem 
por jacto de água 
na pia (específico) 

Secagem Realizada na 
máquina (mas sai 
molhado) 

 
____________ 

U: armário onde 
escorrem 
A: escorrem sobre 
um pano 

U: escorrem 
A: máquina que 
seca, só para inox 

U – urinóis; A – arrastadeiras. 
 
A sua lavagem e desinfecção é normalmente efectuada nos serviços, pode ser mecânica (o 
que é recomendável) ou manual. Em alguns serviços existem mecanismos para a secagem 
destes DM. No nosso País, o equipamento mecânico para a realização destes 
procedimentos, quando existe normalmente é bastante antigo e não funciona nas condições 
mais adequadas (Tabela 1). 
 
Na Figura 1 apresenta-se o circuito dos urinóis e arrastadeiras reutilizáveis. Estes DM são 
adquiridos pelo serviço de aprovisionamento e requisitados pelos serviços, quando se 
estragam, muito pouco frequente nos de aço inox, são depositados nos recipientes de 
resíduos do grupo I. A verificação deve ser realizada após a lavagem e desinfecção. 
 
Recentemente têm sido disponibilizados no mercado urinóis e arrastadeiras descartáveis 
que rapidamente chegaram ao conhecimento dos profissionais de saúde. Nos seis hospitais 
seleccionados a utilização destes DM descartáveis é efectuada numa medicina do hospital 3 
(utilização em fase de teste) e no hospital de dia do hospital 4.  
 
Estes DM são fabricados em pasta de papel plastificada, de forma a possibilitar uma certa 
impermeabilização (segundo o fabricante, de 24 horas). As arrastadeiras necessitam de um 



suporte em plástico que deve ser lavado e desinfectado sempre que se mude de doente ou 
quando sujo. A lavagem deste suporte é realizada à mão, sendo colocado um desinfectante. 
 

Utilização
Lavagem e desinfecção
(manual ou mecânica)

RH não perigosos
(grupo II)

Serviço de Internamento

Urinóis e arrastadeiras reutilizáveis
Substituição de urinóis e arrastadeiras reutilizáveis (quando se estragam).

S. Aprovisionamento UtilizaçãoUtilização
Lavagem e desinfecção
(manual ou mecânica)

Lavagem e desinfecção
(manual ou mecânica)

RH não perigosos
(grupo II)

RH não perigosos
(grupo II)

Serviço de Internamento

Urinóis e arrastadeiras reutilizáveis
Substituição de urinóis e arrastadeiras reutilizáveis (quando se estragam).

S. AprovisionamentoS. Aprovisionamento

Figura 1. Circuito dos urinóis e arrastadeiras reutilizáveis, nos hospitais 3 e 6. 
 
A empresa que vende estes DM fornece igualmente uma máquina, a maceradora, onde 
devem ser colocados estes dispositivos que através de jactos de água são dissolvidos e 
enviados para as águas residuais. Esta máquina tem a capacidade para 4 dispositivos de 
cada vez. Devido a problemas de entupimento deve ser retirado, por exemplo, o papel 
higiénico e as compressas. A Figura 2 permite visualizar o aspecto destes DM e da 
maceradora. 
 

       
Figura 2. Urinol e arrastadeira descartável e maceradora, comercializados em Portugal pela empresa 
Vernacare (Vernacare, 2004). 
 
No caso dos serviços (e hospitais) optarem por urinóis e arrastadeiras descartáveis, o 
circuito destes DM é alterado, como se pode visualizar na Figura 3. Estes materiais não são 
englobados nos RH, sendo eliminados através das águas residuais. Apenas quando a 
maceradora avaria (e.g. entupimento), estes DM são colocados nos RH não perigosos 
(recipiente preto), o que foi observado no decorrer da fase 2. 
 

 420



No serviço observado foram adquiridos em 20011 cerca de 1600 urinóis e 1800 arrastadeiras 
descartáveis. Contudo, neste serviço tem-se procurado diminuir o consumo através da 
reutilização no mesmo doente dos urinóis e arrastadeiras descartáveis (quando se vai 
despejando o conteúdo, estes DM têm uma duração até 24 horas). 
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Figura 3. Circuito dos urinóis e arrastadeiras descartáveis, no serviço de Especialidades Médicas do 
hospital 3. 

Utilização
Eliminação

(Maceradora)

Águas residuais

S. Internamento

S. Aprovisionamento

Resíduos hospitalares

UtilizaçãoUtilização
Eliminação

(Maceradora)
Eliminação

(Maceradora)

Águas residuaisÁguas residuais

S. Internamento

S. AprovisionamentoS. Aprovisionamento

Resíduos hospitalaresResíduos hospitalares

 
 

• Kits de penso 
 
A denominação de kits, ou conjuntos de penso, é dada aos DM utilizados normalmente 
pelos profissionais de saúde quando fazem um penso a um doente, estando estes DM 
esterilizados e inseridos numa manga mista.  
 
A composição indicativa dos kits de penso apresenta-se na Tabela 2. Saliente-se que os 
materiais enumerados apenas pretendem dar uma noção da composição do kit, uma vez 
que esta varia com as práticas dos serviços (e.g. o kit reutilizável pode ser ou não envolvido 
por uma folha de polipropileno que depois serve de campo durante o procedimento) e, no 
caso dos kits descartáveis, com a empresa fornecedora, acrescido o facto de que as 
empresas estão disponíveis para incorporar as sugestões propostas pelos hospitais. 
 
Nos kits de penso reutilizáveis apenas o tabuleiro e as pinças são de uso múltiplo, devendo 
ser lavados, desinfectados e esterilizados. A embalagem, quando não contaminada, deve 
ser colocada no saco preto (grupo I – resíduos equiparados a urbanos), as compressas, o 
campo (caso exista) e outros possíveis materiais, devem ser depositados de acordo com o 
seu grau de contaminação: no saco preto (grupo II – RH não perigosos) ou no saco branco 
(grupo III – resíduos contaminados biologicamente). 
 
Nos kits de penso descartáveis, em princípio tudo é deitado fora depois da utilização. Neste 
caso também devem ser separados os resíduos que estão contaminados biologicamente 
dos que não estão. A existência de um saco branco nestes kits pode levar ao pressuposto 
que, no final, tudo deve ser colocado nesse saco, o que não está correcto visto que também 
poderão existir materiais não contaminados (e.g. materiais não utilizados ou limpos). 
                                                 
1 Este serviço mudou de instalações em 2001. A maceradora apenas foi instalada nas novas instalações que 
começaram a funcionar em 29 de Abril de 2001. 



 
Tabela 2. Composições possíveis dos kits de penso: reutilizáveis e descartáveis.  
 

Kits de penso 
Reutilizáveis   Descartáveis 

Composição: Material: Composição: Material: 
- tabuleiro de plástico com divisórias R - 2 taças de cartão plastificado D 
- 2 pinças de aço inox R - 1 cuvete de cartão plastificado D 
- conjunto de compressas (e.g. 4, 10) D - 2 pinças de plástico D 
- o kit pode vir envolvido num campo  D - conjunto de compressas (e.g. 4) D 
  de polipropileno    - bolas de gaze (e.g. 4) D 
  (depende das práticas)   - luvas esterilizadas (e.g. 2 pares) D 
    - campo para a mesa D 
    - saco branco para colocarem os RH D 
Embalagem:   Embalagem:   
- manga mista D - de plástico, o seu interior serve de D 
      tabuleiro   
R – reutilizável; D - descartável 

 
Em 2002, o circuito dos kits de penso nos dois hospitais estudados era bastante 
semelhante, uma vez que apenas eram utilizados kits reutilizáveis. Na Figura 4 apresenta-se 
esquematicamente esse circuito. 
 

Compressas, campo de polipropileno e manga mista descartáveis

Tabuleiro e  pinças reutilizáveis
Substituição de tabuleiro e pinças reutilizáveis (e.g. quando se estragam)

S. Aprovisionamento

Utilização

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

S. Internamento

Esterilização

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo II)

S. Esterilização

Compressas, campo de polipropileno e manga mista descartáveis

Tabuleiro e  pinças reutilizáveis
Substituição de tabuleiro e pinças reutilizáveis (e.g. quando se estragam)

S. AprovisionamentoS. Aprovisionamento

UtilizaçãoUtilização

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

S. Internamento

EsterilizaçãoEsterilização

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo II)

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo II)

S. Esterilização

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Circuito de um kit de penso reutilizável, nos hospitais 3 e 6. 
 
Todo o material que constitui o kit de penso reutilizável é adquirido pelo serviço de 
aprovisionamento. Os materiais de uso único (e.g. compressas, manga mista) são entregues 
ao serviço de esterilização e os materiais de uso múltiplo são fornecidos aos serviços que 
prestam os cuidados de saúde (e.g. serviços de internamento), mediante requisição, por 
forma a haver uma maior responsabilização do material reutilizável em circulação. 
 
É no serviço de esterilização que são feitos os conjuntos ou kits de penso, depois do 
material reutilizável ser lavado em máquinas apropriadas. Após montagem e conferência, o 
kit é empacotado na manga mista, selado, referenciado e esterilizado a vapor, em autoclave. 
Habitualmente são os AAM que transportam os DM esterilizados para os respectivos 
serviços. Também são estes profissionais que recolhem os DM sujos, de preferência em 
caixas de inox fechadas, e os conduzem novamente ao serviço de esterilização.  
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O circuito descrito anteriormente só é interrompido quando, na inspecção realizada no 
serviço de esterilização, após lavagem, se detecta que algum material reutilizável do kit de 
penso não está em condições. Neste caso, este material é devolvido ao respectivo serviço, 
sendo este que solicita a sua substituição ao serviço de aprovisionamento, recomeçando 
novamente o ciclo. 
 
Os materiais descartáveis (e.g. compressas, manga mista) que fazem parte do kit 
reutilizável, após utilização nos serviços de internamento, são depositados no saco de 
resíduos respectivo, como anteriormente referido. No serviço de esterilização são colocados 
novos materiais descartáveis quando se procede à montagem do kit. 
 
Caso seja adoptada a utilização de kits de penso descartáveis nos serviços de internamento e 
ambulatório (e.g. previsto para o hospital 6), naturalmente haverá uma alteração no circuito 
destes DM. Na Figura 5 apresenta-se o circuito a adoptar no futuro para os kits de penso 
descartáveis. 
 
 

S. Aprovisionamento Utilização

S. Internamento

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo I e II)

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

S. AprovisionamentoS. Aprovisionamento UtilizaçãoUtilização

S. Internamento

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo I e II)

Resíduos hospitalares não
perigosos (grupo I e II)

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

Resíduos hospitalares
perigosos (grupo III)

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Circuito de um kit de penso descartável, previsto para o hospital 6. 
 

Estes DM passam a ser entregues directamente pelo serviço de aprovisionamento nos 
serviços de internamento, sem passarem pelo serviço de esterilização. Depois de utilizados 
deverão ser depositados no recipiente de RH respectivo, de acordo com o grau de 
contaminação. 
 

• Louça para servir as refeições aos doentes 
 
Normalmente são servidas 4 refeições aos doentes internados (pequeno-almoço, almoço, 
jantar e lanche ou ceia). No hospital 3 é apenas utilizada louça descartável nos doentes 
infecto-contagiosos ou suspeitos. Nos restantes doentes é utilizada louça reutilizável e 
descartável, apresentando-se na Tabela 3 os resultados da observação efectuada na fase 2.  
 
No hospital 6, além dos copos de plástico e das taças descartáveis, que são igualmente 
utilizados no hospital 3, também são usados pratos descartáveis para as refeições e 
talheres em plástico (por não haver talheres em inox em número suficiente). Em ambos é 
reutilizada louça descartável (e.g. taças para a sobremesa) e outros acessórios, como as 
seringas para alimentação.  
 
Nas entrevistas informais realizadas constatou-se que, em muitas situações, a introdução 
dos descartáveis é recente, tendo contudo um grande apoio por parte dos profissionais (e.g. 
enfermeiro chefe, AAM que trabalha na copa).  
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Tabela 3. Louça reutilizável e descartável utilizada para servir as refeições aos doentes, nos hospitais 
3 e 6. 

 Hospital 3 Hospital 6 
Pequeno-almoço e lanche (ou ceia) 
Reutilizável - tabuleiro de plástico 

- chávenas e pires (louça) 
- talheres (inox) 
- caixas de plástico para batidos 

- tabuleiro de plástico 
- chávenas e pires (louça) 
 

Descartável  
 

- talheres em plástico 
- copos de plástico 

Reutilizável / Descartável - seringas para alimentação - seringas para alimentação 
Almoço e jantar 
Reutilizável - tabuleiro de plástico 

- pratos (louça) c/ tampa de plástico 
- taças para sopa (inox) 
- talheres (inox) 
- caixas plástico para batidos 

- tabuleiro em plástico 
- taças para sopa (louça e inox) 
- talheres (inox) 
 

Descartável - copos de plástico 
- taças para sobremesa 
- seringas para alimentação 

- prato alumínio com tampa cartão 
- talheres (alguns) 
- copos de plástico  
- taças para sobremesa 

Reutilizável / Descartável - taças para salada - talheres plástico (alguns) 
- seringas para alimentação 

 
O circuito da louça nos hospitais é apresentado na Figura 6. A louça reutilizável é lavada, 
preferencialmente em máquinas de lavar (embora por vezes seja lavada à mão). A louça 
descartável deve ser colocada nos RH (saco preto), com excepção da proveniente de 
doentes infectados e em que a transmissão da doença seja efectuada por via oral, neste 
caso deve ser colocada no saco branco. Nos casos em que se reutiliza a louça descartável 
deve-se ter um especial cuidado com a sua durabilidade. 
 

Aprovisionamento Utilização

Resíduos hospitalares
equiparados a urbanos (grupo I)

S. Internamento

Cozinha ou copa

Louça reutilizável
Louça descartável
Substituição de louça reutilizável (e.g. por quebra, dano, furto)

AprovisionamentoAprovisionamento UtilizaçãoUtilização

Resíduos hospitalares
equiparados a urbanos (grupo I)

Resíduos hospitalares
equiparados a urbanos (grupo I)

S. Internamento

Cozinha ou copaCozinha ou copa

Louça reutilizável
Louça descartável
Substituição de louça reutilizável (e.g. por quebra, dano, furto)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Circuito da louça para servir as refeições aos doentes, louça reutilizável e descartável, 
hospitais 3 e 6. 
 
No hospital 3, os tabuleiros (com a comida e louça) vêm prontos da cozinha, sendo depois a 
louça também encaminhada para o mesmo destino. No hospital 6, apenas vêm da cozinha 
os pratos servidos, a restante alimentação é distribuída na copa (e.g. vem uma panela de 
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sopa da cozinha que na copa é aquecida e colocada nas taças), bem como a louça nos 
tabuleiros. Neste caso, a louça é lavada também na copa. 
 
Nos dois hospitais estudados na fase 2, o serviço de alimentação é concessionado a 
empresas exteriores. Embora com diferentes sistemas de organização das refeições e 
consequentemente de distribuição da louça (centralizada na cozinha ou distribuída pelas 
copas dos serviços), não foi observado um maior grau de responsabilização no caso em que 
a louça é gerida pela copa. Pelo contrário, constatou-se uma maior utilização de 
descartáveis, lacunas ao nível dos procedimentos (e.g. pouco cuidado no manuseamento da 
louça reutilizável) e uma maior receptividade para a substituição dos reutilizáveis por 
descartáveis. Estes aspectos não foram encontrados na visita realizada à cozinha do 
hospital 3. 
 

• Roupa de cama 
 
A roupa de cama é constituída por resguardos para os colchões, lençóis, fronhas, 
cobertores e colchas. Actualmente nos hospitais tudo é reutilizável, sendo raras as 
excepções (e.g. por vezes é utilizada roupa descartável em doentes infecto-contagiosos). 
No mercado estão disponíveis lençóis descartáveis, facto que foi referido por vários 
profissionais como uma melhoria a introduzir nos hospitais. 
 
Actualmente a roupa de cama hospitalar é lavada em lavandarias exteriores (e.g. hospital 6) 
ou nas lavandarias dos hospitais, embora estas estejam, na maioria das situações, 
concessionadas (e.g. hospital 3)2. Nos dois hospitais estudados o SUCH é a instituição 
responsável pela lavagem da roupa. 
 
Na Figura 7 apresenta-se o circuito da roupa de cama reutilizável, mais comum nos 
hospitais. A roupa é adquirida pelo serviço de aprovisionamento e fornecida à rouparia, que 
geralmente tem a função de armazenamento e distribuição da roupa pelos serviços, de 
acordo com um nível pré-estabelecido. Também é na rouparia que pode ser armazenada a 
roupa suja enquanto não é encaminhada para a lavandaria (não se verificava no hospital 3). 
 
No hospital 3 e em 2002, a rouparia possuía também outras funções. Tinha 4 costureiras 
que arranjavam a roupa danificada (e.g. pijamas descosidos, lençóis com um rasgão), o que 
aumentava grandemente a sua vida útil. Quando a roupa já não tinha arranjo era, então, 
transformada em panos de limpeza. Contudo, está programado o desaparecimento deste 
serviço, uma vez que o hospital não contracta novas costureiras e as existentes estão todas 
muito próximo da reforma. 
 
Nos serviços, os lençóis e fronhas são mudados diariamente, enquanto que os resguardos, 
cobertores e colchas são mudados quando o doente tem alta ou sempre que necessário. A 
roupa suja é colocada em sacos, que devem ter cores diferentes das utilizadas nos sacos 
para os resíduos. Em alguns hospitais a roupa é separada nos serviços, em muito suja (ou 
contaminada), pouco suja e fardamento dos profissionais de saúde (e.g. hospital 5). No 

                                                 
2 Em 2003 a lavandaria do hospital foi encerrada passando a roupa a ser lavada numa lavandaria exterior, de 
maiores dimensões e da responsabilidade do SUCH. 



hospitais observados na fase 2, a roupa suja era colocada toda junta nos sacos, sendo 
depois separada na lavandaria. 
 
As vantagens da separação na fonte são diversas, como, por exemplo, diminuir a 
quantidade de roupa contaminada ou muito suja. Nas lavandarias a roupa é lavada em 
máquinas próprias, sendo normalmente efectuados programas mais demorados para a 
roupa muito suja. Os resguardos, os cobertores e colchas são secos em máquinas de secar, 
enquanto que os lençóis são encaminhados para rolos que os secam e passam. 
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Figura 7. Circuito da roupa de cama reutilizável, hospitais 3 e 6. 
 
A roupa é distribuída pelos serviços diariamente, procurando manter as quantidades de 
roupa pré-estabelecidas (níveis definidos). No hospital 6 existem grandes problemas devido 
à ineficiência na manutenção dos níveis de roupa. No serviço de Cirurgia I foi verificado que 
no espaço de dois meses o serviço tinha menos 100 lençóis, o que leva que seja solicitado 
aos doentes que tragam roupa de casa3. Este facto está relacionado com deficiências na 
gestão da roupa por parte da lavandaria (e.g. desaparecimento de roupa4, troca de roupa 
com outros hospitais) e com alguns furtos que se verificam no hospital (e.g. doentes levam 
roupa para casa). 
 
Caso se procedesse à substituição de alguma roupa de cama reutilizável por descartável, 
como por exemplo, à substituição dos lençóis, estes passariam a ter um circuito equiparado 
ao da Figura 5. O serviço de aprovisionamento fornecia os serviços com lençóis 
descartáveis e estes, após utilização, eram colocados no saco de RH respectivo, preto ou 
branco consoante a contaminação. Como os lençóis são mudados pelo menos uma vez por 
dia, a quantidade de resíduos produzidos aumentaria bastante. 
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3 Quando foi efectuada a observação neste serviço não existiam toalhas de banho e de rosto, os doentes ou 
traziam de casa ou limpavam-se aos lençóis. 
4 Neste hospital a contabilização da roupa é ao peso, ou seja, é pesada a roupa que vai para lavar na lavandaria 
exterior gerida pelo SUCH, sendo descontados 7% na roupa lavada que retorna ao hospital, pois consideram que 
a roupa suja pode ir molhada e conter resíduos no seu interior. 
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• Fardamento dos profissionais de saúde 
 
O fardamento dos profissionais de saúde nos hospitais é em pano reutilizável, variando com 
o grupo profissional e, por vezes, com as actividades que exercem. Muitos grupos 
profissionais usam bata, embora esta tenha formas e cores específicas para cada grupo 
profissional (e.g. a bata dos médicos é diferente da dos enfermeiros, sendo estas duas 
diferentes em forma e cores das dos AAM). 
 
O circuito do fardamento nos hospitais é semelhante ao da roupa de cama reutilizável, 
apresentado na Figura 7. Contudo, além do fardamento habitual, os profissionais de saúde 
utilizam, também, outro fardamento (e.g. batas, aventais, calças, camisas) na realização de 
procedimentos específicos, que requerem um elevado nível de assepsia (e.g. intervenções 
cirúrgicas), ou de procedimentos rotineiros (e.g. higienes). 
 
Nos procedimentos que requerem um elevado nível de assepsia, como no bloco operatório, 
por vezes é utilizada roupa reutilizável, mas a tendência é para ser substituída por 
descartável. Nestes casos, parece ser preferível a roupa descartável, nomeadamente as 
batas (e.g. batas cirúrgicas), uma vez que a roupa de algodão (100%) não constitui uma 
barreira microbiológica, deixando passar a humidade e consequentemente os 
microrganismos. As batas em polipropileno trilaminado por serem impermeáveis, impedem 
que os microrganismos dos profissionais sejam transmitidos para o doente. 
 
Estas batas impermeáveis existem apenas sob a forma de descartáveis. No mercado estão 
disponíveis batas deste género reutilizáveis que, de acordo com o fabricante, resistem a 100 
lavagens e esterilizações. Contudo, no hospital 3 foram testadas perdendo a capacidade de 
impermeabilização ao fim de vinte e poucas reutilizações.  
 
Relativamente a certos procedimentos rotineiros (e.g. higienes, recolha dos sacos dos 
resíduos), tem-se verificado uma crescente utilização de roupa descartável (e.g. aventais, 
batas). Esta roupa é vestida por cima do fardamento, com o intuito de não o sujar ou 
contaminar, sendo depois de usada colocada nos RH. A utilização destes descartáveis é 
realizada por todos os grupos profissionais de uma forma pouco discriminada. 
 
Este procedimento foi observado nos serviços de internamento dos dois hospitais 
seleccionados para a fase 2. As batas descartáveis (e outro fardamento) seguem o circuito 
apresentado na Figura 5, tal como foi descrito para os kits de penso e para os lençóis 
descartáveis. 
 

• Contentores para os RH 
 
Em todos os hospitais estudados os contentores ou suportes para os RH são reutilizáveis, 
com excepção dos destinados aos cortantes e perfurantes, que são descartáveis. Na Figura 
8 é apresentado o circuito dos contentores reutilizáveis para RH. 
 
Os contentores (ou suportes) reutilizáveis servem de base aos sacos descartáveis onde são 
colocados os RH dos vários grupos. Estes contentores, que estão distribuídos pelas várias 



salas dos serviços (e.g. enfermarias, sala de trabalho), sempre que necessário são lavados 
e desinfectados, voltando novamente a ser utilizados. 
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Figura 8. Circuito dos contentores reutilizáveis para RH, hospitais 3 e 6. 
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Quando se estragam, o serviço dá baixa deste material e requisita novos contentores ao 
serviço de aprovisionamento. Como foi referido anteriormente, os contentores existentes nos 
hospitais são de vários tamanhos, materiais, cores, com ou sem tampa e com ou sem pedal.  
 
Em alguns países, por exemplo nos EUA, são também utilizados contentores descartáveis 
para a deposição dos RH. Em Portugal, apenas são descartáveis os contentores para 
cortantes e perfurantes, tendo diversas dimensões, formatos e cores. Alguns estudos, como 
EWG (1998) e Tumberg (1996), têm avaliado a possibilidade de substituição dos 
contentores de corto-perfurantes por reutilizáveis. O principal problema na sua reutilização 
está relacionado com o esvaziamento do seu conteúdo, o que deve ser efectuado 
exclusivamente por processos mecânicos. 
 
Recentemente as entidades que transportam e tratam os RH em Portugal introduziram 
contentores descartáveis para os resíduos perigosos não cortantes e perfurantes. A 
Ambimed disponibiliza contentores descartáveis para os resíduos do grupo III dos pequenos 
produtores, cuja periodicidade de recolha é superior a 3 dias. O SUCH fornece caixas de 
cartão com saco vermelho no seu interior para os resíduos do grupo IV (excepto para os 
cortantes e perfurantes). 
 

• Máscaras de oxigénio 
 
As máscaras de oxigénio são utilizadas quando os doentes estão descompensados em 
termos de oxigénio. Geralmente estão englobadas nos kits completos de venturi (ou 
máscaras completas), DM de terapia respiratória que são de uso único e  individual, ou seja, 
podem ser reutilizados no mesmo doente. Estes kits incluem uma máscara, seis doseadores 
(ou válvulas), tubos de ligação e uma traqueia. Também existem no mercado embalagens 
apenas com a máscara, embora seja pouco utilizada. 
 
As máscaras de oxigénio são colocadas na cara do doente, sendo de uso externo. Nas 
embalagens de compra as máscaras estão desinfectadas. Normalmente são reutilizadas no 



mesmo doente, ou seja, sempre que apresenta secreções são lavadas e novamente 
colocadas no doente. Em geral, as máscaras de oxigénio são utilizadas num doente e 
colocadas depois nos RH, de acordo com a contaminação associada, como se pode 
visualizar na Figura 9. 
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Figura 9. Circuito dos kits completos de venturi descartáveis, nos hospitais 3 e 6. 
 
No hospital 3 é efectuada a sua desinfecção, o que se verifica quando é aberto um kit e não 
é utilizado (na totalidade ou em parte) ou caso se pretenda reutilizar estas máscaras em 
outros doentes (Figura 9). Estes DM não são considerados críticos, por isso desde que seja 
garantida a lavagem e desinfecção podem ser reutilizados. Contudo, apenas resistem a um 
certo número de reutilizações, após o qual o material começa a deformar-se necessitando 
de ser substituído. 
 
Os kits completos de venturi têm, também, diversos doseadores que regulam a 
concentração necessária de oxigénio. Normalmente é utilizado um doseador e os restantes 
permanecem na unidade do doente, uma vez que pode ser preciso alterar a respectiva 
concentração. Na maior parte das situações não são utilizados todos os doseadores, sendo 
deitados fora sem serem utilizados, visto que ao ser aberto um novo kit para outro doente 
este contem novos doseadores. 
 
Actualmente nos hospitais apenas são reutilizáveis as máscaras de ambu que têm uma 
função diferente, são utilizadas em situações de urgência, quando se verifica paragem 
respiratória. Estas máscaras ligam-se ao ambu (bomba de oxigénio). No mercado também 
existem estas máscaras sob a forma descartável. 
 

• Fraldas, seringas e lâminas de bisturi 
 
Actualmente, nos hospitais apenas se utilizam estes DM sob a forma de descartáveis, 
embora há alguns anos tenham existido reutilizáveis. O circuito destes DM nos hospitais é 
semelhante ao descrito para os kits de penso descartáveis, apresentado na Figura 5. Estes 
produtos são fornecidos pelo aprovisionamento, utilizados num só doente e apenas uma 
vez, e depois colocados no respectivo saco de resíduos.  
 
No caso específico das seringas descartáveis para alimentação, por vezes são lavadas e 
novamente utilizadas (e.g. hospital 3, hospital 6). Contudo, estas seringas têm uma função 
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bastante diferente das restantes seringas, auxiliam a colocação da alimentação na boca do 
doente, tendo uma menor perigosidade associada.  
 
Diversos estudos (e.g. ECRI, 1991) têm analisado a possibilidade de reutilização das 
fraldas, através da substituição das actuais fraldas descartáveis por fraldas de pano, 
modernas e reutilizáveis. A difícil aceitação desta opção não parece estar relacionada com 
problemas ao nível dos riscos de infecção ou em termos económicos, mas com aspectos 
inerentes às práticas e rotinas hospitalares e com a percepção de risco dos profissionais de 
saúde. 
 



APÊNDICE B 
 
Grupos de hospitais: tabelas e figuras  
 
 
Tabela 6.45. Categoria profissional, por hospitais a norte e a sul (Q1 e Q2). 

Testes estatísticos
a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;

Q1 Q2 Q1 Q2 c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2
Médicos (%)

Interno hospitalar, Int. complementar 6,45 10,34 19,20 23,60
Assistente hospitalar 32,26 13,79 26,40 14,61 a) χ 2(8) = 5,75; n.s.

Assistente hospitalar graduado 19,35 27,59 16,00 17,98 b) χ 2() = n.d.
Chefe de serviço, Director de serviço 17,74 6,90 13,60 13,48 c) χ 2() = n.d.

Não respostas ou inválidas 24,19 41,38 24,80 30,34 d) χ 2(8) = 4,45; n.s.
Enfermeiros (%)

Enfermeiro (nível 1 ou 2) 2,73 2,65 4,44 6,80
Enfermeiro graduado 15,70 11,36 12,13 6,46 a) χ 2(8) = 4,03; n.s.

Enfermeiro especialista 31,74 36,36 34,02 33,33 b) χ 2(8) = 9,56; n.s.
Enfermeiro chefe, enf.º supervisor 11,95 6,44 9,47 6,46 c) χ 2(8) = 8,27; n.s.

Não respostas ou inválidas 37,88 43,18 39,94 46,94 d) χ 2(8) = 10,47; n.s.
AAM (%) a) χ 2() = n.d.

Auxiliar de acção médica 93,60 87,61 77,78 89,76 b) χ 2() = n.d.
AAM principal, encarregado de sector 1,60 4,42 3,97 4,72 c) χ 2() = n.d.

Não respostas ou inválidas 4,80 7,96 18,25 5,51 d) χ 2() = n.d.
TSS (%)

Estagiário, bolseiro 11,54 21,88 0,00 0,00 a) χ 2() = n.d.
Assistente de 2ª classe ou 1ª classe 15,38 6,25 0,00 0,00 b) χ 2() = n.d.

Ass. principal, coordenador, assessor 26,92 31,25 50,00 80,00 c) χ 2() = n.d.
Não respostas ou inválidas 46,15 40,63 50,00 20,00 d) χ 2() = n.d.

TDT (%)
Técnico 2ª classe 38,89 21,62 11,76 25,00 a) χ 2() = n.d.
Técnico 1ª classe 8,33 5,41 23,53 15,00 b) χ 2() = n.d.

Téc. principal, especialista, coordenador 5,56 8,11 23,53 10,00 c) χ 2() = n.d.
Não respostas ou inválidas 47,22 64,86 41,18 50,00 d) χ 2() = n.d.

Hospitais
a Norte a Sul

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 
N.d. não determinado. 
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Tabela 6.46. Conhecimento real sobre a utilização no hospital e opinião sobre a preferência de 
certos materiais, por hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 

Testes estatísticos
Conhec.: a1) Q1/Q1

Conhec. Conhec. a2) Q1/Q1; b) Q2/Q2;
Q1 Q1 Q2 Q1 Q1 Q2  c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2

Seringas (%) a1) χ2() = n.d.
Reutilizáveis 0,21 0,41 0,00 0,31 a2) χ2() = n.d.
Descartáveis 98,35 99,59 100,00 99,69

"Não sabe" 1,44 0,00
Contentores para corto-perfurantes (%) a1) χ2(2) = 29,20;ρ<0,0000

Reutilizáveis 18,33 17,15 8,54 9,08 9,32 4,91 a2) χ2(1) = 15,25;ρ<0,0001
Descartáveis 74,38 82,85 91,46 87,01 90,68 95,09 b) χ2(1) = 5,23;ρ<0,05

"Não sabe" 7,29 3,91 c) χ2(1)=15,82;p<0,0001
d) χ2(1)=8,08;p<0,005

Batas (%) a1) χ2(2) = 6,88;ρ<0,05
Reutilizáveis 67,03 35,63 38,04 59,17 28,17 24,19 a2) χ2(1)=7,08;ρ<0,01
Descartáveis 31,65 64,38 61,96 39,34 71,83 75,81 b) χ2(1)=21,46;ρ<0,0000

"Não sabe" 1,32 1,49 c) χ2(1) = 0,59; n.s.
d) χ2(1) = 2,27; n.s.

Louça para servir as refeições aos doentes (%) a1) χ2(2) = 14,60;ρ<0,001
Reutilizável 90,13 67,71 60,82 86,96 50,54 44,58 a2) χ2(1)=33,26;ρ<0,0000
Descartável 4,83 32,29 39,18 10,33 49,46 55,42 b) χ2(1)=25,13;ρ<0,0000
"Não sabe" 5,04 2,70 c) χ2(1)=4,86; p<0,05

d) χ2(1)=3,96;p<0,05

Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio (%) a1) χ2(2) = 27,92;ρ<0,0000
Reutilizáveis 19,36 9,94 6,22 20,06 10,26 3,19 a2)  χ2(1) = 0,03; n.s.
Descartáveis 65,96 90,06 93,78 74,57 89,74 96,81 b) χ2(1) = 4,99;ρ<0,05

"Não sabe" 14,68 5,37 c) χ2(1)=4,35; p<0,05
d) χ2(1)=21,16;p<0,0000

Urinóis e arrastadeiras (%) a1) χ2(2) = 20,26;ρ<0,00005
Reutilizáveis 85,84 56,88 44,84 93,65 55,15 43,42 a2)  χ2(1) = 0,33; n.s.
Descartáveis 8,25 43,13 55,16 4,44 44,85 56,58 b) χ2(1) = 0,19; n.s.

"Não sabe" 5,92 1,90 c) χ2(1)=13,55; p<0,0005
d) χ2(1)=14,98;p<0,0005

Lâminas de bisturis (%) a1) χ2(2) = 21,52;ρ<0,00005
Reutilizáveis 3,79 1,68 1,58 2,01 a2)  χ2(1) = 0,16; n.s.
Descartáveis 91,79 98,32 97,63 97,99

"Não sabe" 4,42 0,79
Contentores para RH dos grupos I e II (%) a1) χ2(2) = 15,33;ρ<0,0005

Reutilizáveis 55,53 61,57 70,38 64,96 63,98 69,00 a2)  χ2(1) = 0,67; n.s.
Descartáveis 26,60 38,43 29,62 24,64 36,02 31,00 b) χ2(1) = 0,21; n.s.

"Não sabe" 17,87 10,40 c) χ2(1)=7,93; p<0,005
d) χ2(1) = 3,04; n.s.

Fraldas (%) a1) χ2() = n.d.
Reutilizáveis 0,84 1,88 0,31 0,93 a2)  χ2(1) = 1,87; n.s.
Descartáveis 95,79 98,13 98,90 99,07

"Não sabe" 3,37 0,79
Louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos (%) a1) χ2(2) = 19,63;ρ<0,00005

Reutilizáveis 52,63 11,62 9,05 46,24 9,74 7,61 a2)  χ2(1) = 1,04; n.s.
Descartáveis 26,32 88,38 90.95 38,56 90,26 92,39 b) χ2(1) = 0,64; n.s.

"Não sabe" 21,05 15,20 c) χ2(1) = 1,68; n.s.
d) χ2(1) = 1,56; n.s.

Contentores para RH do grupo III (%) a1) χ2(2) = 10,41;ρ<0,01
Reutilizáveis 29,54 16,63 12,78 26,50 11,41 10,31 a2)  χ2(1)=6,32;ρ<0,05
Descartáveis 45,99 83,37 87,22 55,28 88,59 89,69 b) χ2(1) = 1,40; n.s.

"Não sabe" 24,47 18,21 c) χ2(1) = 0,71; n.s.
d) χ2(1) = 0,34; n.s.

Lençóis (%) a1) χ2(2) =14,21;ρ<0,001
Reutilizáveis 91,40 88,49 81,39 96,35 85,23 82,08 a2)  χ2(1) = 2,53; n.s.
Descartáveis 3,98 11,51 18,61 2,83 14,77 17,92 b) χ2(1) = 0,08; n.s.

"Não sabe" 4,61 1,27 c) χ2(1)=9,31; p<0,005
d) χ2(1) = 2,04; n.s.

Kits de penso (%)
Reutilizáveis 28,01 33,95
Descartáveis 71,99 66,05 b) χ2(1) = 3,89;ρ<0,05

Hospitais
Especializados Distritais

Opinião Opinião

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10.  
N.d. não determinado. 
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Tabela 6.47. Conhecimento real sobre a utilização no hospital e opinião sobre a preferência de 
certos materiais, por hospitais a norte e a sul (Q1 e Q2). 

Testes estatísticos
Conhec.: a1) Q1/Q1

Conhec. Conhec. a2) Q1/Q1; b) Q2/Q2;
Q1 Q1 Q2 Q1 Q1 Q2  c) Norte Q1/Q2; d) Sul Q1/Q2

Seringas (%) a1) χ2() = n.d.
Reutilizáveis 0,19 0,19 0,00 0,50 a2) χ2() = n.d.
Descartáveis 98,87 99,81 99,66 99,50

Não sabe 0,94 0,34
Contentores para corto-perfurantes (%) a1) χ2(2) = 6,73;ρ<0,05

Reutilizáveis 15,78 12,79 6,42 10,62 12,54 6,90 a2)  χ2(1) = 0,02; n.s.
Descartáveis 78,71 87,21 93,58 84,15 87,46 93,10 b) χ2(1) = 0,09; n.s.

Não sabe 5,51 5,23 c)  χ2(1)=11,32; p<0,001
d)  χ2(1)=9,95;p<0,005

Batas (%) a1) χ2(1) = 77,36;ρ<0,0000
Reutilizáveis 76,08 39,43 37,83 50,00 24,24 24,60 a2) χ2(1) = 29,85;ρ<0,0000
Descartáveis 22,75 60,57 62,17 48,36 75,76 75,40 b) χ2(1) = 19,55;ρ<0,00001

Não sabe 1,18 1,64 c) χ2(1) = 0,26; n.s.
d) χ2(1) = 0,02; n.s.

Louça para servir as refeições aos doentes (%) a1) χ2(2) = 49,87;ρ<0,0000
Reutilizável 94,08 65,14 62,56 83,13 51,5 43,56 a2) χ2(1) = 21,38;ρ<0,0000
Descartável 1,91 34,86 37,44 13,43 48,5 56,44 b) χ2(1) = 34,25;ρ<0,0000

Não sabe 4,01 3,44 c) χ2(1) = 0,70; n.s.
d) χ2(1) = 6,92;p<0,01

Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio (%) a1) χ2(2) = 5,66; n.s.
Reutilizáveis 18,04 10,02 4,85 21,31 10,22 4,48 a2) χ2(1) = 0,01; n.s.
Descartáveis 70,63 89,98 95,15 71,13 89,78 95,52 b) χ2(1) = 0,07; n.s.

Não sabe 11,32 7,56 c)  χ2(1) = 9,22; p<0,005
d)  χ2(1) = 12,97;p<0,0005

Urinóis e arrastadeiras (%) a1) χ2(2) = 27,91;ρ<0,0000
Reutilizáveis 92,94 70,91 61,47 87,91 42,74 28,92 a2) χ2(1) = 89,02;ρ<0,0000
Descartáveis 2,29 29,09 38,53 9,50 57,26 71,08 b) χ2(1) = 99,92;ρ<0,0000

Não sabe 4,77 2,59 c) χ2(1) = 9,49; p<0,005
d) χ2(1) = 22,31;p<0,0000

Lâminas de bisturis (%) a1) χ2(2) = 4,21; n.s.
Reutilizáveis 2,11 1,90 2,9 1,84 a2) χ2(1) = 0,01; n.s.
Descartáveis 94,64 98,10 95,57 98,16

Não sabe 3,26 1,53
Contentores para RH dos grupos I e II (%) a1) χ2(2) = 7,78;ρ<0,05

Reutilizáveis 60,42 66,09 72,37 61,35 60,17 67,22 a2) χ2(1) = 4,137;ρ<0,05
Descartáveis 23,17 33,91 27,63 27,56 39,83 32,78 b) χ2(1) = 2,89; n.s.

Não sabe 16,41 11,09 c) χ2(1) = 4,39; p<0,05
d) χ2(1) = 5,66;p<0,05

Fraldas (%) a) χ2() = n.d.
Reutilizáveis 0,76 1,52 0,34 1,17 (a1) χ2(1) = 0,26; n.s.
Descartáveis 95,98 98,48 98,98 98,83

Não sabe 3,25 0,68
Louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos (%) a1) χ2(2) = 76,87;ρ<0,0000

Reutilizáveis 60,96 12,67 7,83 38,28 8,67 8,75 a2) χ2(1) = 4,77;ρ<0,05
Descartáveis 20,58 87,33 92,17 44,66 91,33 91,25 b) χ2(1) = 0,26; n.s.

Não sabe 18,46 17,07 c) χ2(2) = 6,05; p<0,05
d) χ2(1) = 0,00; n.s.

Contentores para RH do grupo III (%) a1) χ2(2) = 22,00;ρ<0,00005
Reutilizáveis 34,04 15,87 15,65 22,20 11,66 7,76 a2) χ2(1) = 4,19;ρ<0,05
Descartáveis 44,68 84,13 84,35 57,17 88,34 92,24 b) χ2(1) = 14,21;ρ<0,0005

Não sabe 21,28 20,63 c) χ2(1) = 0,01; n.s.
d) χ2(1) = 4,58;p<0,05

Lençóis (%) a1) χ2(2) =2,45; n.s.
Reutilizáveis 93,90 90,82 84,67 94,51 82,94 79,13 a2) χ2(1) = 14,94;ρ<0,005
Descartáveis 2,67 9,18 15,33 3,43 17,06 20,87 b) χ2(1) = 4,89;ρ<0,05

Não sabe 3,43 2,06 c) χ2(1) = 8,66; p<0,005
d) χ2(1) = 2,61; n.s.

Kits de penso (%)
Reutilizáveis 29,62 32,39
Descartáveis 70,38 67,61 b) χ2(1) = 0,85; n.s.

Não sabe

Hospitais
a Norte a Sul

Opinião Opinião

Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. 
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Tabela 6.48. Opinião relativa à opção por DM reutilizáveis ou descartáveis, por grupos de hospitais 
(Q1). 

Testes estatísticos
Especializ. Distritais a Norte a Sul a) Q1/Q1

3. Risco de infecção hospitalar: "A utilização de
 produtos reutilizáveis aumenta a probabilidade Esp./Dist.:a) F(1,1126)=9,03;p<0,005
de surgirem infecções hospitalares" (p.18c) 3,95 4,12 4,02 4,07 Norte/Sul: a) F(1,1126) = 0,75; n.s.
"A incerteza quanto à eficácia da desinfecção/
esterilização é um dos obstáculos à utilização Esp./Dist.: a) F(1,1117) = 2,47; n.s.
de produtos reutilizáveis" (p.18e) 3,62 3,72 3,75 3,61 Norte/Sul: a) F(1,1117)=5,63;ρ<0,05
5. Facilidade de utilização: "O uso de
reutilizáveis aumenta as dificuldades de trabalho Esp./Dist.: a) F(1,1121) = 0,87; n.s.
na sua actividade profissional" (p.18g) 3,18 3,12 3,17 3,13 Norte/Sul: a) F(1,1121) = 0,41; n.s.

1. Custos: "O uso de produtos descartáveis Esp./Dist.: a) F(1,1116) = 0,53; n.s.
diminui os gastos económicos" (p.18b) 2,86 2,91 2,86 2,91 Norte/Sul: a) F(1,1116) = 0,58; n.s.
2. Risco profissional: "A utilização de
 descartáveis diminui os riscos para a saúde Esp./Dist.: a) F(1,1131) = 1,22; n.s.
dos profissionais de saúde" (p.18a) 4,39 4,44 4,37 4,46 Norte/Sul: a) F(1,1131) = 3,21; n.s.
3. Risco de infecção hospitalar: "O uso de
 produtos descartáveis diminui o risco de Esp./Dist.: a) F(1,1128) = 3,72; n.s.
contaminação para o doente" (p.18f) 4,37 4,45 4,40 4,43 Norte/Sul: a) F(1,1128) = 0,39; n.s.
4. Problemas ambientais: "A utilização de
descartáveis aumenta os problemas ambientais Esp./Dist.: a) F(1,1117) = 1,05; n.s.
em relação aos produtos reutilizáveis" (p.18d) 3,60 3,66 3,59 3,67 Norte/Sul: a) F(1,1117) = 1,93; n.s.

Opção por DM descartáveis (valor médio, escala de 1 a 5):

Opção por DM reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 5):

Hospitais

      
Tabela 6.49. Índice global inerente à opção por reutilizáveis ou descartáveis, por grupos de hospitais 
(Q2). 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul b) Q2/Q2 
Grau de vantagem relacionado com a opção por reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
          Esp./Dist.:b) F(1,581) = 2,55; n.s. 
  2,32 2,26 2,27 2,31 Norte/Sul: b) F(1,581) = 1,14; n.s. 
Grau de vantagem relacionado com a opção por descartáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
          Esp./Dist.:b) F(1,796) = 3,60; n.s. 
  2,36 2,29 2,30 2,34 Norte/Sul: b) F(1,796) = 1,67; n.s. 

 
Tabela 6.50. Opinião sobre o aumento da quantidade de RH , por grupos de hospitais (Q1). 
 

 Hospitais Testes estatísticos 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul a) Q1/Q1 
Opinião relacionada com o aumento da quantidade de RH (valor médio, escala de 1 a 5): 
          Esp./Dist.: a) F(1,1127) = 0,36; n.s. 
  4,20 4,22 4,20 4,22 Norte/Sul: a) F(1,1127) = 0,27; n.s. 

 
Tabela 6.51. Número de inquiridos que referiram separar os diferentes tipos de resíduos para reciclar 
no serviço, por grupos de hospitais (Q1 e Q2). 

 Hospitais Hospitais 
 Especializ. Distritais a Norte a Sul 
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 
Separação para reciclagem (%) 
Cartão 52,22 69,80 46,95 68,77 42,99 67,44 54,75 70,90 
Papel 43,35 57,76 29,88 41,95 33,58 54,83 37,54 44,96 
Vidro 34,48 57,14 21,80 50,77 26,57 47,27 27,87 59,70 
Películas radiológicas 15,52 16,12 12,96 23,95 13,10 16,81 14,92 23,13 
Pilhas 20,77 20,20 29,12 47,51 19,56 30,25 30,82 37,87 
Alguns resíduos 
líquidos 6,25 46,53 3,51 42,34 4,43 49,37 4,92 39,93 
Outros 8,47   0,30   7,75   0,33   
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Tabela 6.5 ero de respostas or grup H, no p is esp s e distritais 2. Núm certas p os de R s hos ita ecializado
(Q1 e Q2). 
 Hospitais 
 Especializ. Distritais 
  Preto Branco Vermelho Preto Branco Vermelho 
Nº respostas Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

certas (%)  1   1  1  11,49 16,94     2  2  6,65 7,76 2,70 3,88 3,96 6,32 9,91 7,66 3,63 7,20

2 1 14,90 14,52 21,43 11,74 20,31 18,14 18,97 4,31 16,53 11,02 7,01 6,90 
3 11,90 16,53 15,32 21,02 24,60 41,02 7,77 10,73 25,30 36,21 22,71 37,93 

4 8,87 10,82 9,68 18,16 14,92 25,10 8,23 9,77 17,99 28,16 5,18 11,11 
5 9,27 12,04         9,91 9,39         
6 7,46 17,05         1 16,31 7,05         

7 9,07 35,25         16,92 35,25         

Não resposta 32,46 47,78 25,51 32,46 5,92 29,88 35,06 7,66 30,34 4,79 4,60 4,60 
Nº médio 3,87 4,16 2,42 2,58 2,53 2,79 4,85 5,11 2,79 2,92 2,19 2,35 

  Tes ta stes es tístico  
Nº respostas a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2 
certas (%) a) (P) 000 c  χ2(14)=57,52;ρ<0,0 ) (P) χ2(14)=90,04;ρ<0,0000

  a) (B) χ2(8)=43,36;ρ<0,0000 c) (B) χ2(8)=57,30;ρ<0,0000 
  a) (V) χ2(8)=54,66;ρ<0,0000 c) (V) χ2(8)=133,78;ρ<0,0000 
  b) (P) χ2(14)=78,16;ρ<0,0000 d) (P) χ2(14)=145,44;ρ<0,0000 
  b) (B) χ2(8)=89,71;ρ<0,0000 d) (B) χ2(8)=135,43;ρ<0,0000 
  b) (V) χ2(8)=51,41;ρ<0,0000 d) (V) χ2(8)=137,28;ρ<0,0000 

Nº médi a  o ) (P) F(1,793)=52,05;ρ<0,0000 c) (P) F(1,779)=4,35;ρ<0,05 
  a) (B) F(1,683)=20,90;ρ<0,0000 c) (B) F(1,622) = 3,63; n.s. 
  a) (V) F(1,790)=23,70;ρ<0,0000 c) (V) F(1,794)=4,40;ρ<0,05 
  b) (P) F(1,793)=52,05;ρ<0,0000 d) (P) F(1,756)=4,27;ρ<0,05 
  b) (B) F(1,683)=20,90;ρ<0,0000 d) (B) F(1,906)=3,97;ρ<0,05 

  d  b) (V) F(1,790)=12,05;ρ<0,0005 ) (V) F(1,952)=10,63;ρ<0,005
NR/ns. Não respondeu/ “não te branco; V: rec sabe”; P: recipiente preto; B: recipien ipiente vermelho. 
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Tabela 6.53. Número de respostas certas por grupos de RH, nos hospitais a norte e a sul (Q1 e Q2). 
 

 Hospitais 
 a Norte a Sul 
  Preto Branco Vermelho Preto Branco Vermelho 
Nº respostas Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

certas (%)  1 6,83 11,55 13,47 14,50 12,36 21,43 0,04 2,99 9,02 7,28 23,77 22,95 
2 15,68 15,55 15,50 22,27 17,71 13,87 0,05 6,53 10,66 19,59 17,21 16,23 
3 15,31 18,70 16,42 22,90 26,75 38,87 0,04 8,96 25,08 34,14 20,66 39,93 
4 8,30 10,50 7,01 19,12 10,89 20,38 0,09 10,07 20,98 27,05 8,03 15,67 
5 9,04 12,61         0,10 8,96         
6 7,20 11,34         0,17 20,34         
7 5,17 11,34         0,21 36,94         

NR/ns 32,47 8,40 47,60 21,22 32,29 5,46 0,30 5,22 34,26 11,94 30,33 5,22 
Nº médio 3,58 3,84 2,32 2,59 2,64 2,62 5,16 5,37 2,88 2,92 2,14 2,51 

  Testes estatísticos 
Nº respostas a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 c) a Norte Q1/Q2; d) a Sul Q1/Q2 
certas (%) a) (P) χ2(14) = 149,44; ρ<0,0000 c) (P) χ2(14) = 98,29; ρ<0,0000 

  a) (B) χ2(8) = 72,05; ρ<0,0000 c) (B) χ2(8) = 91,22; ρ<0,0000 
  a) (V) χ2(8) = 27,72; ρ<0,0000 c) (V) χ2(8) = 133,64; ρ<0,0000 
  b) (P) χ2(14) = 149,06; ρ<0,0000 d) (P) χ2(14) = 131,63; ρ<0,0000 
  b) (B) χ2(8) = 44,34; ρ<0,0000 d) (B) χ2(8) = 88,48; ρ<0,0000 
  b) (V) χ2(8) = 4,42; n.s. d) (V) χ2(8) = 147,04; ρ<0,0000 

Nº médio a) (P) F(1,793) = 153,22;ρ<0,0000 c) (P) F(1,800) = 3,66; n.s. 
  a) (B) F(1,683) = 51,27;ρ<0,0000 c) (B) F(1,657) = 10,98;ρ<0,001 
  a) (V) F(1,790) = 49,54;ρ<0,0000 c) (V) F(1,815) = 1,29; n.s. 
  b) (P) F(1,793) = 52,05;ρ<0,0000 d) (P) F(1,935) = 2,93; n.s. 
  b) (B) F(1,683) = 20,90;ρ<0,0000 d) (B) F(1,871) = 0,31; n.s. 

  b) (V) F(1,1046) = 12,05;ρ<0,0005 d) (V) F(1,931) = 22,76;ρ<0,0000 
NR/ns. Não respondeu/ “não sabe”; P: recipiente preto; B: recipiente branco; V: recipiente vermelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 6.54. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por hospitais especializados e 
distritais (Q1). 

    

Testes estatísticos
Resíduos considerados (%) a) Q1/Q1

P B V NR P B V NR
g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 53,63 10,48 0,20 35,69 57,16 8,47 0,46 33,90 a) χ2(6) = 2,65; n.s.
p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 50,51 8,89 1,41 39,19 48,55 13,17 2,30 35,99 a) χ2(6) = 6,70; n.s.

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 29,41 32,25 3,04 35,29 52,62 15,23 0,46 31,69 a) χ2(6) = 84,37; ρ<0,0000

d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 30,65 30,85 1,81 36,69 49,77 17,76 0,77 31,70 a) χ2(6) = 50,07; ρ<0,0000
f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 44,04 16,57 2,42 36,97 54,55 11,09 0,92 33,44 a) χ2(6) = 17,46; ρ<0,01
i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 24,14 34,08 3,85 37,93 34,21 29,43 0,92 35,44 a) χ2(6) = 22,90; ρ<0,001
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 29,23 28,02 1,81 40,93 45,94 16,85 1,23 35,99 a) χ2(6) = 39,04; ρ<0,0000
c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 5,06 42,51 16,40 36,03 2,47 55,62 9,24 32,67 a) χ2(6) = 27,49; ρ<0,0005
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 3,85 38,46 20,85 36,84 1,54 50,08 14,13 34,25 a) χ2(6) = 22,30; ρ<0,005
m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 3,86 27,44 32,11 36,59 2,15 51,08 12,31 34,46 a) χ2(6) = 94,16; ρ<0,0000
o. Peças anatómicas não identificáveis 4,04 18,59 37,17 40,20 1,53 26,07 34,66 37,73 a) χ2(6) = 14,61; ρ<0,05
a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 3,25 14,63 44,72 37,40 3,86 31,38 29,98 34,78 a) χ2(6) = 49,95; ρ<0,0000
h. Fármacos rejeitados 7,27 31,31 18,18 43,23 19,88 32,20 9,24 38,67 a) χ2(6) = 49,54; ρ<0,0000
j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,40 2,42 62,63 34,55 0,15 1,85 67,49 30,51 a) χ2(6) = 3,55; n.s.
n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 1,62 7,09 53,24 38,06 2,47 19,88 43,76 33,90 a) χ2(6) = 39,60; ρ<0,0000

Hospitais
Especializados Distritais

 
 P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
 NR – não respondeu 
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Tabela 6.55. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por hospitais especializados e 
distritais (Q2). 

    

Testes estatísticos
Resíduos considerados (%) b) Q2/Q2

P B V ns NR P B V ns NR
g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 78,73 11,04 1,02 4,09 5,11 87,21 7,95 1,36 1,74 1,74 b) χ2(8) = 18,16; ρ<0,05
p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 70,14 13,29 4,29 7,57 4,70 73,06 17,25 3,10 3,88 2,71 b) χ2(8) = 12,57; n.s.

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 46,93 37,91 6,76 3,69 4,71 70,06 24,76 1,92 1,15 2,11 b) χ2(8) = 62,65; ρ<0,0000

d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 39,34 45,90 6,76 4,10 3,89 62,62 30,64 3,85 0,58 2,31 b) χ2(8) = 61,69; ρ<0,0000
f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 58,20 23,77 7,58 5,33 5,12 75,49 15,37 4,28 1,75 3,11 b) χ2(8) = 36,51; ρ<0,00001

i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 38,24 43,35 9,41 4,29 4,70 56,78 36,05 3,88 1,36 1,94 b) χ2(8) = 46,78; ρ<0,0000
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 47,95 32,17 4,92 9,63 5,33 66,67 27,17 1,73 3,08 1,35 b) χ2(8) = 54,60; ρ<0,0000
c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 4,50 55,21 30,27 4,50 5,52 5,19 75,38 14,81 1,92 2,69 b) χ2(8) = 53,12; ρ<0,0000
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 1,87 52,28 36,72 4,15 4,98 0,58 72,31 23,27 1,73 2,12 b) χ2(8) = 45,63;ρ<0,0000
m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 2,47 56,79 33,74 3,50 3,50 2,69 82,12 12,69 1,15 1,35 b) χ2(8) = 82,72; ρ<0,0000
o. Peças anatómicas não identificáveis 4,54 29,90 43,09 14,64 7,84 5,24 41,17 40,19 7,96 5,44 b) χ2(8) = 21,77; ρ<0,005
a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 0,82 16,53 68,98 7,76 5,92 1,74 34,69 54,84 5,62 3,10 b) χ2(8) = 48,06; ρ<0,0000
h. Fármacos rejeitados 12,88 39,47 28,83 12,27 6,54 28,90 37,76 17,34 10,79 5,20 b) χ2(8) = 46,53; ρ<0,0000
j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,41 1,02 92,24 2,65 3,67 1,15 3,08 91,15 1,92 2,69 b) χ2(8) = 8,29; n.s.
n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 1,44 11,73 73,05 8,44 5,35 1,55 26,55 61,82 6,01 4,07 b) χ2(8) = 36,03;ρ<0,0000

Hospitais
Especializados Distritais

 
 P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
 n.s. – “não sabe”; NR – não respondeu 
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Tabela 6.56. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por hospitais a norte e a sul (Q1). 
 

   

Testes estatísticos
Resíduos considerados (%) a) Q1/Q1

P B V NR P B V NR
g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 53,53 11,15 0,19 35,13 57,50 7,74 0,49 34,27 a) χ2(6) = 5,19; n.s.
p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 47,40 11,71 2,42 38,48 51,15 10,98 1,48 36,39 a) χ2(6) = 2,60; n.s.

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 26,16 36,73 2,60 34,51 57,28 9,93 0,66 32,12 a) χ2(6) = 162,66; ρ<0,0000
d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 27,09 35,62 1,48 35,81 54,26 12,62 0,98 32,13 a) χ2(6) = 117,28; ρ<0,0000
f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 44,05 18,03 2,23 35,69 55,28 9,41 0,99 34,32 a) χ2(6) = 25,87; ρ<0,0005

i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 19,93 40,97 2,61 36,50 38,68 22,98 1,82 36,53 a) χ2(6) = 63,61; ρ<0,0000
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 25,42 33,02 2,41 39,15 50,49 11,64 0,66 37,21 a) χ2(6) = 113,08; ρ<0,0000
c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 4,28 43,58 17,32 34,82 2,97 55,61 7,92 33,50 a) χ2(6) = 30,15; ρ<0,00005
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 2,79 35,32 24,91 36,99 2,31 53,71 10,05 33,94 a) χ2(6) = 59,39; ρ<0,0000
m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 3,53 28,81 31,41 36,25 2,32 51,66 11,42 34,60 a) χ2(6) = 92,54; ρ<0,0000
o. Peças anatómicas não identificáveis 4,10 15,08 41,53 39,29 1,31 29,67 30,66 38,36 a) χ2(6) = 44,59; ρ<0,05
a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 4,12 18,73 40,82 36,33 3,14 28,93 32,40 35,54 a) χ2(6) = 18,57; ρ<0,005
h. Fármacos rejeitados 10,22 34,76 14,31 40,71 18,15 29,21 12,05 40,59 a) χ2(6) = 16,30; ρ<0,05
j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,37 2,04 64,50 33,09 0,17 2,15 66,17 31,52 a) χ2(6) = 0,82; n.s.
n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 2,05 8,19 53,63 36,13 2,15 19,80 42,74 35,31 a) χ2(6) = 33,86; ρ<0,00001

Hospitais
a Norte a Sul

 
P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
NR – não respondeu 
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Tabela 6.57. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por hospitais a norte e a sul (Q2). 
 

   

Testes estatísticos
Resíduos considerados (%) b) Q2/Q2

P B V ns NR P B V ns NR
g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 83,09 8,88 1,27 2,96 3,81 83,08 9,96 1,13 2,82 3,01 b) χ2(8) = 0,84; n.s.
p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 63,85 19,45 4,44 7,82 4,44 78,57 11,65 3,01 3,76 3,01 b) χ2(8) = 27,59; ρ<0,001

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 39,58 46,74 6,32 2,74 4,63 76,03 17,23 2,43 2,06 2,25 b) χ2(8) = 140,69; ρ<0,0000
d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 33,76 54,22 5,91 2,53 3,59 66,98 23,64 4,69 2,06 2,63 b) χ2(8) = 117,32; ρ<0,0000
f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 56,99 27,33 7,20 3,81 4,66 76,04 12,45 4,72 3,21 3,58 b) χ2(8) = 45,498; ρ<0,0000
i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 33,12 49,68 9,77 3,18 4,25 60,67 30,71 3,75 2,43 2,43 b) χ2(8) = 79,34; ρ<0,0000
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 43,04 40,51 4,01 8,65 3,80 70,54 19,89 2,63 4,13 2,81 b) χ2(8) = 79,40; ρ<0,0000
c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 2,96 60,04 28,96 3,17 4,86 6,53 70,52 16,42 3,17 3,36 b) χ2(8) = 29,94; ρ<0,0005
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 1,05 54,43 36,92 2,95 4,64 1,33 70,08 23,30 2,84 2,46 b) χ2(8) = 28,90;ρ<0,0005
m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 2,94 60,92 31,09 2,52 2,52 2,26 77,92 15,47 2,08 2,26 b) χ2(8) = 37,97; ρ<0,00001
o. Peças anatómicas não identificáveis 2,56 29,91 47,01 13,46 7,05 6,95 40,79 36,84 9,21 6,20 b) χ2(8) = 28,52; ρ<0,0005
a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 1,05 23,63 62,66 7,81 4,85 1,50 27,82 60,90 5,64 4,14 b) χ2(8) = 4,28; n.s.
h. Fármacos rejeitados 14,35 44,09 24,89 11,39 5,27 27,15 33,71 21,16 11,61 6,37 b) χ2(8) = 28,56; ρ<0,0005
j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,42 1,48 92,62 1,90 3,59 1,12 2,61 90,86 2,61 2,80 b) χ2(8) = 4,24; n.s.
n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 1,06 16,49 68,29 9,51 4,65 1,89 21,93 66,35 5,10 4,73 b) χ2(8) = 11,87; n.s.

Hospitais
a Norte a Sul

 
P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
n.s. – “não sabe”; NR – não respondeu 
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Tabela 6.58. Conhecimento real da separação de RH por grupos por hospitais especializados e 
distritais, em relação ao Q1 e ao Q2. 
 

    

Testes estatísticos

Resíduos considerados (%) c) Especializ. Q1/Q2;
P B V P B V P B V P B V d) Distritais Q1/Q2

g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 83,39 16,30 0,31 86,71 12,16 1,13 86,48 12,82 0,70 90,36 8,23 1,41

a) χ2(2)=4,09; n.s.; 
b)χ2(2)=6,14;ρ<0,05

p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 83,06 14,62 2,33 79,95 15,15 4,90 75,84 20,57 3,59 72,42 25,60 1,98

a) χ2(2)=3,29; n.s.; 
b)χ2(2)=0,72; n.s.

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 45,45 49,84 4,70 51,23 41,39 7,38 77,03 22,30 0,68 72,42 25,60 1,98

a) χ2(2)=6,37;ρ<0,05; 
b)χ2(2)=4,69; n.s.

d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 48,41 48,73 2,87 42,76 49,89 7,35 72,87 26,01 1,12 64,48 31,55 3,97

a) χ2(2)=8,11;ρ<0,05; 
b)χ2(2)=12,23;ρ<0,005

f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 69,87 26,28 3,85 64,99 26,54 8,47 81,94 16,67 1,39 79,35 16,16 4,50

a) χ2(2)=6,59;ρ<0,05; 
b)χ2(2)=7,53;ρ<0,05

i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 38,89 54,90 6,21 42,02 47,64 10,34 52,98 45,58 1,43 58,72 37,27 4,01

a) χ2(2) = 5,90; n.s.; 
b)χ2(2)=10,50;ρ<0,01

l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 49,49 47,44 3,07 56,39 37,83 5,78 71,77 26,32 1,91 69,76 28,43 1,81

a) χ2(2) = 8,23; ρ<0,05; 
b)χ2(2)=0,51; n.s.

c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 7,91 66,46 25,63 5,00 61,36 33,64 3,66 82,61 13,73 5,44 79,03 15,52

a) χ2(2) = 7,15; ρ<0,05; 
b)χ2(2)=2,48; n.s.

e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 6,09 60,90 33,01 2,05 57,53 40,41 2,34 76,17 21,50 0,60 75,20 24,20

a) χ2(2) = 10,97; ρ<0,005; 
b)χ2(2)=5,73; n.s.

m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 6,09 43,27 50,64 2,65 61,06 36,28 3,29 77,93 18,78 2,76 84,22 13,02

a) χ2(2) = 25,26; ρ<0,0000; 
b)χ2(2)=6,25;ρ<0,05

o. Peças anatómicas não identificáveis 6,76 31,08 62,16 5,85 38,56 55,59 2,46 41,87 55,67 6,05 47,53 46,41
a) χ2(2) = 4,07; n.s.; 

b)χ2(2)=11,41;ρ<0,005
a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 5,19 23,38 71,43 0,95 19,15 79,91 5,92 48,10 45,97 1,91 38,00 60,08

a) χ2(2) = 14,96; ρ<0,001; 
b)χ2(2)=23,02;ρ<0,00001

h. Fármacos rejeitados 12,81 55,16 32,03 15,87 48,61 35,52 32,41 52,51 15,08 34,40 44,95 20,64
a) χ2(2) = 3,01; n.s.; 
b)χ2(2)=6,28;ρ<0,05

j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,62 3,70 95,68 0,44 1,09 98,47 0,22 2,66 97,12 1,21 3,23 95,56

a) χ2(2) = 6,25; ρ<0,05; 
b)χ2(2)=3,43; n.s.

n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 2,61 11,44 85,95 1,67 13,60 84,73 3,73 30,07 66,20 1,72 29,53 68,75

a) χ2(2) = 1,45; n.s.; 
b)χ2(2)=3,57; n.s.

Hospitais
Especializados Distritais

Q1 Q2 Q1 Q2

 
 P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
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Tabela 6.59. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por hospitais localizados a norte e 
a sul, em relação ao Q1 e ao Q2. 
 

     

Testes estatísticos

Resíduos considerados (%) c) a Norte: Q1/Q2;
P B V P B V P B V P B V d) a Sul: Q1/Q2

g. Resíduos provenientes dos serviços 
gerais 82,52 17,19 0,29 89,12 9,52 1,36 87,47 11,78 0,75 88,22 10,58 1,20

a)χ2(2)=12,39;ρ<0,005; 
b)χ2(2)=0,74;n.s.

p. Resíduos provenientes da 
confecção e restos de alimentos 
servidos a doentes não infecciosos ou 
suspeitos 77,04 19,03 3,93 72,77 22,17 5,06 80,41 17,27 2,32 84,27 12,50 3,23

a) χ2(2) = 1,84; n.s.; 
b)χ2(2)=4,42; n.s.

b. Frascos de soro sem qualquer 
contaminação depois de utilizados 39,94 56,09 3,97 42,73 50,45 6,82 84,39 14,63 0,98 79,45 18,00 2,54

a) χ2(2) = 4,41; n.s.; 
b)χ2(2)=5,28; n.s.

d. Materiais de protecção individual 
não contaminados, depois de 
utilizados 42,20 55,49 2,31 35,96 57,75 6,29 79,95 18,60 1,45 70,28 24,80 4,92

a) χ2(2) = 8,91; ρ<0,05; 
b)χ2(2)=15,03;ρ<0,001

f. Embalagens vazias de 
medicamentos ou de outrosprodutos 
de uso clínico e/ou comum, não 
contaminados 68,50 28,03 3,47 62,27 29,86 7,87 84,17 14,32 1,51 81,58 13,36 5,06

a) χ2(2) = 7,66; ρ<0,05; 
b)χ2(2) = 8,33; ρ<0,05

i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue ou por 
outros produtos suspeitos 31,38 64,52 4,11 35,78 53,67 10,55 60,94 36,20 2,86 63,78 32,28 3,94

a) χ2(2)=15,24;ρ<0,0005; 
b)χ2(2)=1,99; n.s.

l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 
sangue, depois de utilizados 41,77 54,27 3,96 49,16 46,27 4,58 80,42 18,54 1,04 75,81 21,37 2,82

a) χ2(2) = 4,70; n.s.; b)χ2(2) 
= 4,79; n.s.

c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos sistemas, 
depois de utilizados 6,57 66,86 26,57 3,22 65,29 31,49 4,47 83,62 11,91 6,99 75,45 17,56

a) χ2(2) = 6,30; ρ<0,05; 
b)χ2(2) = 9,05; ρ<0,05

e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e derivados 
(excepto materiais cortantes e 
oerfurantes) 4,42 56,05 39,53 1,14 58,90 39,95 3,49 81,30 15,21 1,40 74,00 24,60

a) χ2(2)=8,28;ρ<0,05; 
b)χ2(2)=15,31;ρ<0,0005

m. Materiais de protecção individual, 
depois de utilizados, que não tenham 
tido contacto com produtos 
contaminados 5,54 45,19 49,27 3,10 64,16 32,74 3,54 78,99 17,47 2,37 81,46 16,17

a) χ2(2)=28,70;ρ<0,0000; 
b)χ2(2)=1,46; n.s.

o. Peças anatómicas não identificáveis 6,75 24,85 68,40 3,23 37,63 59,14 2,13 48,14 49,73 8,22 48,22 43,56
a) χ2(2)=15,75;ρ<0,0005; 

b)χ2(2)=15,65;ρ<0,000

a. Produtos com toxicidade química 
depois de utilizados 6,47 29,41 64,12 1,21 27,05 71,74 4,87 44,87 50,26 1,67 30,83 67,50

a) χ2(2)=16,40;ρ<0,0005; 
b)χ2(2)=29,25;ρ<0,0000

h. Fármacos rejeitados 17,24 58,62 24,14 17,22 52,91 29,87 30,56 49,17 20,28 33,11 41,10 25,80
a) χ2(2) = 3,16; n.s.; b)χ2(2) 

= 5,86; n.s.
j. Materiais cortantes e perfurantes, 
após utilização 0,56 3,06 96,39 0,45 1,56 97,99 0,24 3,13 96,63 1,18 2,76 96,06

a) χ2(2) = 2,10; n.s.; b)χ2(2) 
= 2,79; n.s.

n. Citóstáticos e todo o material 
utilizado na sua  manipulação e 
administração 3,21 12,83 83,97 1,23 19,21 79,56 3,32 30,61 66,07 2,10 24,32 73,58

a)χ2(2)=8,49; ρ<0,05; 
b)χ2(2)=6,08; ρ<0,05

Hospitais
a Norte a Sul

Q1 Q2 Q1 Q2

 
  P – recipiente preto; B – recipiente branco; V – recipiente vermelho ou contentor de cortantes e perfurantes. 
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Tabela 6.60. Percepção de risco por tipo de RH, nos hospitais especializados e distritais (Q1 e Q2). 

a) Q1/Q1; b) Q2/Q2  c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2
Q1 Q2 Q1 Q2

G. I g. Resíduos provenientes dos serviços a) F(1,1128) = 0,78; n.s. c) F(1,960) = 0,00; n.s.
gerais 2,03 2,03 1,97 1,81 b) F(1,978)=11,46;ρ<0,001 d) F(1,1146)=8,00;ρ<0,005
p. Resíduos provenientes da confecção 
e restos de alimentos servidos a 2,37 2,40 2,33 2,21 a) F(1,1135) = 0,34; n.s. c) F(1,965) = 0,14; n.s.
doentes não infecciosos ou suspeitos b) F(1,992) = 6,14;ρ<0,05 d) F(1,1162) = 2,74; n.s.

G. II b. Frascos de soro sem qualquer a) F(1,1143) = 7,18;ρ<0,01 c) F(1,967) = 1,69; n.s.
contaminação depois de utilizados 1,71 1,80 1,58 1,70 b) F(1,990)=9,71;ρ<0,005 d) F(1,1166) = 0,22; n.s.
d. Materiais de protecção individual não a) F(1,1138) = 0,38; n.s. c) F(1,972) = 1,01; n.s.
contaminados, depois de utilizados 2,07 2,14 2,02 1,90 b) F(1,994) = 11,43;ρ<0,001 d) F(1,1160) = 3,40; n.s.
f. Embalagens vazias de medicamentos 
ou de outros produtos de uso clínico 1,93 2,00 1,76 1,75 a) F(1,1137) = 7,82;ρ<0,01 c) F(1,960) = 0,98; n.s.
 e/ou comum, não contaminados b) F(1,980)=13,08;ρ<0,0005 d) F(1,1157) = 0,00; n.s.
i. Fraldas e resguardos descartáveis 
não contaminados por sangue 2,60 2,58 2,38 2,40 a) F(1,1137) = 9,20;ρ<0,005 c) F(1,963) = 0,10; n.s.
ou por outros produtos suspeitos b) F(1,985) = 4,89;ρ<0,05 d) F(1,1159) = 0,04; n.s.
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem vestígios de 2,17 2,08 1,95 1,92 a) F(1,1135) = 12,06;ρ<0,001 c) F(1,962) = 1,73; n.s.
sangue, depois de utilizados b) F(1,988) = 5,73;ρ<0,05 d) F(1,1161) = 0,28; n.s.

G. III c. Sacos colectores de fluidos 
orgânicos e respectivos 4,06 3,89 4,02 3,68 a) F(1,1140) = 0,46; n.s. c) F(1,960) = 6,76; ρ<0,01
sistemas, depois de utilizados b) F(1,983) = 8,61;ρ<0,005 d) F(1,1163)=28,77;ρ<0,0000
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e 3,89 3,91 3,98 3,93 a) F(1,1133) = 1,55; n.s. c) F(1,959) = 0,11; n.s.
derivados (excepto corto-perfurantes) b) F(1,985) = 0,06; n.s. d) F(1,1159) = 0,43; n.s.
m. Materiais de protecção individual, 
dp de utilizados, que não tenham tido 4,31 4,18 4,17 3,95 a) F(1,1137) = 6,36;ρ<0,05 c) F(1,973) = 5,03; ρ<0,05
contacto com produtos contaminados b) F(1,996)=10,86;ρ<0,005 d) F(1,1160)=12,24;ρ<0,0005
o. Peças anatómicas não identificáveis a) F(1,1121) = 2,56; n.s. c) F(1,945) = 0,09; n.s.
depois de utilizados 4,33 4,35 4,42 4,31 b) F(1,959) = 0,32; n.s. d) F(1,1135) = 3,74; n.s.

G. IVa. Produtos com toxicidade química (a) F(1,1132)=10,91;ρ<0,001 c) F(1,962) = 3,19; n.s.
depois de utilizados 4,27 4,17 4,10 4,00 b) F(1,978) = 7,14;ρ<0,01 d) F(1,1148) = 3,17; n.s.
h. Fármacos rejeitados a) F(1,1113)=13,68;ρ<0,0005 c) F(1,937) = 0,07; n.s.

3,08 3,10 3,81 2,67 b) F(1,963)=28,46;ρ<0,0000 d) F(1,1139) = 3,36; n.s.
j. Materiais cortantes e perfurantes, a) F(1,1136) = 2,26; n.s. c) F(1,958) = 3,35; n.s.
após utilização 4,70 4,61 4,76 4,50 b) F(1,979) = 2,25; n.s. d) F(1,1157)=29,86;ρ<0,0000
n. Citóstáticos e todo o material utilizado a) F(1,1121) = 1,58; n.s. c) F(1,957) = 0,05; n.s.
na sua manipulação e administração 4,61 4,60 4,54 4,45 b) F(1,980) = 7,06;ρ<0,01 d) F(1,1144) = 3,15; n.s.

Percepção de risco em relação aos seguintes resíduos (valor médio, escala de 1 a 5):

Especializ. Distritais
Hospitais Testes estatísticos
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Tabela 6.61. Percepção de risco por tipo de RH, nos hospitais a norte e a sul (Q1 e Q2). 
 

Testes estatísticos Testes estatísticos
a) Q1/Q1; b) Q2/Q2  c) Esp. Q1/Q2; d) Dist. Q1/Q2

Q1 Q2 Q1 Q2

G. I g. Resíduos provenientes dos serviços a) F(1,1128)=10,16;ρ<0,005 c) F(1,988) = 3,39; n.s.
gerais 2,10 1,98 1,91 1,86 b) F(1,978) = 3,59; n.s. d) F(1,1118) = 0,69; n.s.
p. Resíduos provenientes da confecção a) F(1,1135)=30,52;ρ<0,0000 c) F(1,1005) = 1,60; n.s.
e restos de alimentos servidos a 2,56 2,46 2,16 2,16 b) F(1,992)=14,71;ρ<0,0005 d) F(1,1122) = 0,00; n.s.
doentes não infecciosos ou suspeitos

G. II b. Frascos de soro sem qualquer a) F(1,1143)=27,67;ρ<0,0000 c) F(1,1004) = 0,72; n.s.
contaminação depois de utilizados 1,78 1,83 1,51 1,56 b) F(1,990)=16,28;ρ<0,0001 d) F(1,1129) = 1,56; n.s.
d. Materiais de protecção individual não a) F(1,1138)=39,31;ρ<0,0000 c) F(1,1008) = 2,52; n.s.
contaminados, depois de utilizados 2,26 2,15 1,84 1,90 b) F(1,994)=12,34;ρ<0,0005 d) F(1,1124) = 0,79; n.s.
f. Embalagens vazias de medicamentos a) F(1,1137)=9,67;ρ<0,005 c) F(1,1004) = 1,58; n.s.
ou de outros produtos de uso clínico 1,93 2,01 1,74 1,74 b) F(1,980)=15,98;ρ<0,0001 d) F(1,1113) = 0,00; n.s.
 e/ou comum, não contaminados
i. Fraldas e resguardos descartáveis a) F(1,1137)=53,91;ρ<0,0000 c) F(1,1001) = 1,17; n.s.
não contaminados por sangue 2,75 2,67 2,23 2,32 b) F(1,985)=18,50;ρ<0,00005 d) F(1,1121) = 1,35; n.s.
ou por outros produtos suspeitos
l. Materiais ortopédicos, não a) F(1,1135)=60,59;ρ<0,0000 c) F(1,1001) = 4,60;ρ<0,05
contaminados e sem vestígios de 2,30 2,15 1,82 1,86 b) F(1,988)=20,19;ρ<0,00001 d) F(1,1122) = 0,32; n.s.
sangue, depois de utilizados

G. III c. Sacos colectores de fluidos a) F(1,1140)=13,61;ρ<0,0005 c) F(1,1001)=14,51;ρ<0,0005
orgânicos e respectivos 4,15 3,91 3,94 3,67 b) F(1,983)=10,78;ρ<0,005 d) F(1,1122)=17,31;ρ<0,00005
sistemas, depois de utilizados
e. Resíduos que resultam da a) F(1,1133) = 3,09;ρ<0,05 c) F(1,994) = 0,00; n.s.
administração de sangue e 4,02 4,02 3,87 3,84 b) F(1,985) = 6,25;ρ<0,05. d) F(1,1124) = 0,15; n.s.
derivados (excepto corto-perfurantes)
m. Materiais de protecção individual, a) F(1,1137)=22,40;ρ<0,0000 c) F(1,1009) = 5,60; ρ<0,05
dp de utilizados, que não tenham tido 4,37 4,23 4,11 3,91 b) F(1,996)=21,44;ρ<0,0000 d) F(1,1124)=9,96;ρ<0,005
contacto com produtos contaminados
o. Peças anatómicas não identificáveis a) F(1,1121) = 5,83;ρ<0,05 c) F(1,988) = 0,00; n.s.
depois de utilizados 4,46 4,46 4,32 4,22 b) F(1,959)=13,52;ρ<0,0005 d) F(1,1092) = 2,62; n.s.

G. IV a. Produtos com toxicidade química a) F(1,1132)=8,341;ρ<0,005 c) F(1,997) = 1,63; n.s.
4,26 4,18 4,10 3,99 b) F(1,978)=8,84;ρ<0,005 d) F(1,1113) = 3,83; n.s.

h. Fármacos rejeitados a) F(1,1113)=8,94;ρ<0,005 c) F(1,992) = 0,02; n.s.
3,03 3,04 2,82 2,72 b) F(1,963)=15,99;ρ<0,0001 d) F(1,1084) = 1,59; n.s.

j. Materiais cortantes e perfurantes, a) F(1,1136) = 1,71; n.s. c) F(1,1002) = 4,26;ρ<0,05
após utilização 4,76 4,66 4,71 4,45 b) F(1,979)=14,22;ρ<0,0005 d) F(1,1113)=26,79;ρ<0,0000
n. Citóstáticos e todo o material utilizado a) F(1,1121) = 6,71;ρ<0,01 c) F(1,999) = 0,35; n.s.
na sua manipulação e administração 4,64 4,61 4,51 4,44 b) F(1,980) = 9,92;ρ<0,005 d) F(1,1102) = 1,66; n.s.

Percepção de risco em relação aos seguintes resíduos (valor médio, escala de 1 a 5):

Hospitais
a Norte a Sul
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APÊNDICE C 
 
Grupos de profissionais: tabelas e figuras 
 
Tabela 6.87. Categoria profissional, por grupos profissionais (Q1 e Q2). 
 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2;  

 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1/Q2: c) Med.; d) Enf.; e) AAM

Categorias profissionais (%) 
Int. hospitalar, Int. complementar 14,97 20,34        a) χ 2() = n.d. 

Assistente hospitalar 28,34 14,41        b) χ 2() = n.d. 
Assistente hospitalar graduado 17,11 20,34        c) χ 2(8) = 10,12; n.s. 

Chefe de serviço, Director serviço 14,97 11,86          

Não respostas ou inválidas 24,60 33,05          

Enfermeiro (nível 1 ou 2)    3,65 4,84    a) χ 2() = n.d. 
Enfermeiro graduado    13,79 8,78    b) χ 2() = n.d. 

Enfermeiro especialista    32,96 34,77    d) χ 2(8) = 16,41; ρ<0,05 

Enfermeiro chefe, Enf. supervisor    10,62 6,45      

Não respostas ou inválidas    38,99 45,16      

AAM        85,66 88,75 a) χ 2() = n.d. 
AAM principal, encarregado sector        2,79 4,58 b) χ 2() = n.d. 

Não respostas ou inválidas        11,55 6,67 e) χ 2(4) = 4,41; n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. N.d. não determinado. 
 
Tabela 6.88. Tempo efectivo de exercício profissional e tempo de trabalho no serviço e no hospital, 
por grupos profissionais (Q1 e Q2). 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 

  Médicos Enfermeiros AAM a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 
Q1 - Tempo efectivo de exercício profissional (%) 

< 1 ano 2,22 4,80 8,41   
1 - 4 anos 13,33 18,21 31,42  
5- 9 anos 5,56 25,00 16,81  

10 - 14 anos 20,00 20,70 14,60  
15 - 19 anos 14,44 9,77 7,96   
20 - 24 anos 16,67 6,95 5,31   

25 a 29 anos 16,67 6,29 12,39 a) χ2(14)=109,08; ρ<0,0000 

> 29 anos 11,11 8,28 3,10   
Tempo médio (anos) 15,40 12,07 11,86 a) F(2,994) = 9,20; ρ<0,0005
Q2 - Tempo de trabalho (%) 

  Serv. Hosp. Serv. Hosp. Serv. Hosp.   
< 1 ano 9,57 7,21 9,33 5,60 12,26 5,26   

1 - 4 anos 19,13 18,92 41,71 24,90 32,08 22,49  
5- 9 anos 19,13 18,02 27,81 26,25 25,00 19,62Serv.: 

10 - 14 anos 20,87 18,02 12,19 17,18 16,51 20,57 b) χ 2(6) = n.d. 
15 - 19 anos 17,39 19,82 4,95 10,04 6,13 10,53Hosp.: 

20 - 24 anos 9,57 11,71 1,90 5,41 2,83 6,22 b) χ 2(14) = 31,75; ρ<0,005 

25 a 29 anos 2,61 4,50 1,71 4,05 2,83 9,09   
> 29 anos 1,74 1,80 0,38 6,56 2,36 6,22   

Tempo médio 10,34 11,57 6,01 10,42 7,67 11,90S: b)F(2,849)=22,65;ρ<0,000 
(anos)             H: b) F(2,835) = n.s. 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. N.d. não determinado. 

 



 446

Tabela 6.89. Número de tarefas do dia-a-dia, por grupos profissionais (Q2). 
 

 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
Nº tarefas (%)         

1 tarefa 6,03 1,56 7,23   
2 tarefas  4,31 2,92 9,36   
3 tarefas  6,90 1,95 25,53   
4 tarefas  10,34 2,92 22,13   
5 tarefas  7,76 2,53 16,60   
6 tarefas  12,07 4,28 8,51   
7 tarefas  12,93 5,45 4,68   
8 tarefas  12,93 10,12 1,70   
9 tarefas  11,21 16,93 2,13   

10 tarefas  6,03 17,51 0,43   
11 tarefas  6,03 10,51 0,85   
12 tarefas  0,86 8,56 0,43   
13 tarefas  1,72 7,39 0,00   
14 tarefas  0,86 4,67 0,43 b) χ2(28) = n.d. 
15 tarefas  0,00 2,72 0,00   

Nº médio de tarefas 6,57 9,45 4,07 b) F(2,913)=225,85;ρ<0,0000 
Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. N.d. não determinado. 

 
Tabela 6.90. Condições de perigosidade (p.5) e principais riscos (p.13), por grupos profissionais (Q1).  
 
 Profissionais de saúde 
 Médicos Enfermeiros AAM 
  p.5 p.13 p.5 p.13 p.5 p.13 

Responderam à questão (%) 81,28 72,19 79,56 70,68 75,30 62,15
1. Manipulação/manuseamento dos RH não adequado 40,13 21,48 41,63 20,18 23,81 14,10
2. Separação não adequada dos RH ou falta de separação 15,13 8,89 17,73 13,45 14,81 3,21
3. Acondicionamento dos RH não adequado 27,63 8,15 42,63 12,78 38,10 9,62
4. Recolha e/ou transporte interno não efectuado da melhor 
forma 17,11 8,15

14,14 12,56 12,17 7,69

5. Destino final dos RH não adequado 3,29  2,79  0,53  
6. Formação/informação sobre RH deficiente e falta de 
profissionalismo 5,92 8,89

6,77 4,26 2,65 6,41

7. Protecção não adequada ou falta de utilização de 
protecção 4,61  

8,17  11,11  

8. Riscos inerentes aos próprios RH (ou grupos de RH)   26,67  29,82  30,77
9. Riscos de infecção ou contaminação   12,59  17,04  29,49
10. Outras condições/outros riscos 7,24 20,00 3,19 8,74 4,23 8,97

Resposta inválida 23,03 6,67 11,16 3,81 19,05 7,69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 6.91. Conhecimento real sobre a utilização no hospital e opinião sobre a preferência de certos 
materiais, por grupos profissionais (Q1 e Q2).  
 

 

Testes estatísticos Testes estatísticos
Conhec.: a1) Q1/Q1 Q1/Q2: 

Conhec. Conhec. Conhec. a2) Q1/Q1; b) Q2/Q2; c) Med.; d) Enf.; e) AAM
Q1 Q1 Q2 Q1 Q1 Q2 Q1 Q1 Q2

Seringas (%)
Reutilizáveis 0,00 0,00 0,00 0,32 0,42 0,41 a1) χ2() = n.d.
Descartáveis 100,00 100,00 100,00 99,68 98,74 99,59 a2) χ2() = n.d.

"Não sabe" 0,00 0,00 0,84
Contentores para corto-perfurantes (%)

Reutilizáveis 9,89 10,33 5,22 12,42 12,64 6,23 17,37 15,00 7,76 a1) χ2(4)=35,24;ρ<0,0000 c) χ2(1) = 0,59; n.s.
Descartáveis 78,02 89,67 94,78 84,84 87,36 93,77 79,66 85,00 92,24 a2) χ2(2) = 2,07; n.s. d) χ2(1)=13,70;p<0,0005

"Não sabe" 12,09 2,74 2,97 b) χ2(2) = 0,98; n.s. e) χ2(1) = 6,11;p<0,05

Batas (%)
Reutilizáveis 72,41 56,28 54,87 56,01 21,84 20,57 59,91 20,68 24,77 a1) χ2(4)=21,31;ρ<0,0005 c) χ2(1) = 0,06; n.s.
Descartáveis 26,44 43,72 45,13 43,30 78,16 79,43 37,39 79,32 75,23 a2) χ2(2)=91,18;ρ<0,0000 d) χ2(1) = 0,28; n.s.

"Não sabe" 1,15 0,69 2,70 b) χ2(2)=57,06;ρ<0,0000 e) χ2(1) = 1,10; n.s.

Louça para servir as refeições aos doentes (%)
Reutilizável 90,06 68,28 64,29 91,84 58,67 52,92 83,91 45,23 41,20 a1) χ2() = n.d. c) χ2(1) = 0,50; n.s.
Descartável 4,97 31,72 35,71 6,85 41,33 47,08 13,91 54,77 58,80 a2) χ2(2)=23,99;ρ<0,0000 d) χ2(1) = 3,83;p<0,05
"Não sabe" 4,97 1,31 2,17 b) χ2(2)=16,93;ρ<0,0005 e) χ2(1) = 0,75; n.s.

Tubos de ventilação ou máscaras de oxigénio (%)
Reutilizáveis 23,33 13,59 0,90 19,45 9,53 4,09 20,89 8,79 6,17 a1) χ2(4)=42,02;ρ<0,0000 c) χ2(1)=13,86; p<0,0005
Descartáveis 63,33 86,41 99,10 78,44 90,47 95,91 71,11 91,21 93,83 a2) χ2(2) = 3,14; n.s. d) χ2(1)=13,09;p<0,0005

"Não sabe" 13,33 2,11 8,00 b) χ2(2) = 5,17; n.s. e) χ2(1) = 1,15; n.s.

Urinóis e arrastadeiras (%)
Reutilizáveis 90,56 61,96 50,00 94,50 54,59 47,78 88,34 53,36 30,18 a1) χ2() = n.d. c) χ2(1)=4,03; p<0,05
Descartáveis 5,00 38,04 50,00 4,85 45,41 52,22 9,87 46,64 69,82 a2) χ2(2) = 3,75; n.s. d) χ2(1)=5,20;p<0,05

"Não sabe" 4,44 0,65 1,79 b) χ2(2)=21,77;ρ<0,00005 e) χ2(1)=25,31;p<0,0000

Lâminas de bisturis (%)
Reutilizáveis 3,28 1,61 0,65 0,97 6,01 3,75 a1) χ2() = n.d.
Descartáveis 96,17 98,39 99,35 99,03 90,56 96,25 a1) χ2() = n.d.

"Não sabe" 0,55 0,00 3,43
Contentores para RH dos grupos I e II (%)

Reutilizáveis 60,34 67,76 84,07 64,59 64,96 70,96 52,68 50,21 54,11 a1) χ2(4)=41,01;ρ<0,0000 c) χ2(1)=9,66; p<0,005
Descartáveis 16,76 32,24 15,93 24,75 35,04 29,04 37,95 49,79 45,89 a2) χ2(2)=18,81;ρ<0,0001 d) χ2(1) = 4,57;p<0,05

"Não sabe" 22,91 10,66 9,38 b) χ2(2)=34,03;ρ<0,0000 e) χ2(1) = 0,67; n.s.

Fraldas (%)
Reutilizáveis 0,00 1,09 0,81 1,62 0,43 1,25 a1) χ2() = n.d.
Descartáveis 98,90 98,91 99,03 98,38 97,84 98,75 a2) χ2(2) = 0,36; n.s.

"Não sabe" 1,10 0,16 1,73
Louça para servir as refeições aos doentes infectados ou suspeitos (%)

Reutilizáveis 45,30 23,12 20,54 53,14 7,58 6,13 49,14 7,82 5,75 a1) χ2(4)=69,21;ρ<0,0000 c) χ2(1) = 0,27; n.s.
Descartáveis 20,99 76,88 79,46 36,3 92,42 93,87 40,52 92,18 94,25 a2) χ2(2)=39,34;ρ<0,0000 d) χ2(1) = 0,93; n.s.

"Não sabe" 33,70 10,56 10,34 b) χ2(2)=28,23;ρ<0,0000 e) χ2(1) = 0,79; n.s.

Contentores para RH do grupo III (%)
Reutilizáveis 15,08 14,67 5,50 31,63 12,89 10,75 31,08 13,87 14,88 a1) χ2(4)=52,35;ρ<0,0000 c) χ2(1)=5,76; p<0,05
Descartáveis 46,93 85,33 94,50 52,39 87,11 89,25 54,05 86,13 85,12 a2) χ2(2) = 0,44; n.s. d) χ2(1) = 1,23; n.s.

"Não sabe" 37,99 15,98 14,86 b) χ2(2) = 6,63;ρ<0,05 e) χ2(1) = 0,10; n.s.

Lençóis (%)
Reutilizáveis 93,37 86,49 84,21 93,37 89,16 86,12 91,91 79,75 72,32 a1) χ2() = n.d. c) χ2(1) = 0,30; n.s.
Descartáveis 1,66 13,51 15,79 2,94 10,84 13,88 5,11 20,25 27,68 a2) χ2(2) = 13,03;ρ<0,005 d) χ2(1) = 2,44; n.s.

"Não sabe" 4,97 0,16 2,98 b) χ2(2)=20,86;ρ<0,00005 e) χ2(1) = 3,49; n.s.
Kits de penso (%)

Reutilizáveis 23,89 37,45 30,45
Descartáveis 76,11 62,55 69,55

"Não sabe" b) χ2(2) = 9,18;ρ<0,05

Profissionais de saúde
Médicos AAM

Opinião Opinião
Enfermeiros

Opinião

 
 Números a carregado significam que o número de dados nestas células é inferior a 10. N.d. não determinado. 
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Tabela 6.92. Motivos relacionados com a preferência por DM reutilizáveis ou descartáveis analisados 
por DM ou outro material, por grupos profissionais (Q2). 
 Profissionais de saúde Testes estatísticos 
 Médicos Enfermeiros AAM b) Q2/Q2 
 Preferência por DM reutilizáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
Batas     resto não significativo 

b5 - facilidade de utilização 2,26 2,13 1,88 b) F(1,192) = 4,16; p<0,05 
Louça     resto não significativo 

c2 - risco profissional associado 1,98 1,84 1,68 b) F(1,371) = 7,17;p<0,001 
c4 - problemas ambientais 1,15 1,34 1,41 b) F(1,381) = 3,63; p<0,05 

c5 - facilidade de utilização 2,28 2,00 1,83 b) F(1,374) = 6,51; p<0,005 
Urinóis e arrastadeiras     resto não significativo 

e3 - risco de infecção 2,16 2,22 1,88 b) F(1,317) = 6,26; p<0,005 
e4 - problemas ambientais 1,26 1,43 1,69 b) F(1,319) = 6,56; p<0,005 

Louça doentes infectados     resto não significativo 
g5 - facilidade de utilização 2,40 2,15 1,64 b) F(1,55) = 5,49; p<0,01 

Contentores g. III     resto não significativo 
h2 - risco profissional associado 2,00 2,08 1,46 b) F(1,78) = 12,84;p<0,00005 

h3 - risco infecção 2,17 1,92 1,54 b) F(1,78) = 6,05; p<0,005 
Preferência por DM descartáveis (valor médio, escala de 1 a 3): 
Batas     resto não significativo 

b4 - problemas ambientais 2,05 1,92 1,36 b F(1,517) = 25,84; p<0,0000 
b5 - facilidade de utilização 2,16 2,11 1,82 b) F(1,537) = 5,78; p<0,005 

Louça     resto não significativo 
b4 - problemas ambientais 2,27 1,96 1,50 b) F(1,333) = 14,72; p<0,0000 

b5 - facilidade de utilização 2,23 2,11 1,85 b) F(1,344) = 5,52; p<0,05 
Urinóis e arrastadeiras     resto não significativo 

e1 - custos 2,60 2,39 2,17 b) F(1,369) = 6,06; p<0,005 
e4 - problemas ambientais 2,15 1,89 1,49 b) F(1,389) = 13,86; p<0,0000 

e5 - facilidade de utilização 1,96 2,15 1,91 b) F(1,394) = 5,58; p<0,05 
Louça doentes infectados     resto não significativo 

g1 - custos 2,60 2,34 2,25 b) F(1,620) = 5,13; p<0,05 
g4 - problemas ambientais 2,39 1,93 1,52 b) F(1,650) = 30,02; p<0,0000 

g5 - facilidade de utilização 2,15 2,11 1,90 b) F(1,665) = 4,26; p<0,05 
Contentores g. III     resto não significativo 

h4 - problemas ambientais 2,03 1,75 1,46 b) F(1,623) = 13,61; p<0,0000 
h5 - facilidade de utilização 2,34 2,03 1,82 b) F(1,621) = 11,46; p<0,00001 

 
Tabela 6.93. Número de inquiridos que referiram separar os diferentes tipos de resíduos para reciclar 
no serviço, por grupos  profissionais (Q1 e Q2). 

 Profissionais de saúde 
 Médicos Enfermeiros AAM 
 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 
Resíduos separados para reciclar nos serviços (em %) 
Cartão 36,90 46,61 45,17 66,13 65,74 87,08 
Papel 42,78 50,00 27,10 43,73 43,43 53,75 
Vidro 14,97 29,66 24,72 51,43 40,24 71,67 
Películas radiológicas 12,83 28,81 11,41 18,28 19,12 19,17 
Pilhas 16,04 30,51 26,78 39,43 27,89 26,25 
Alguns resíduos líquidos 2,67 33,90 3,96 42,83 6,37 49,17 
Outros 0,53  3,33  4,38  
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Tabela 6.94. Número de respostas certas por grupos de RH e por grupos profissionais (Q1 e Q2). 

Nº respostas Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
certas (%)  1 4,81 6,78 9,63 15,25 34,22 40,68 5,07 5,56 9,35 8,24 17,12 17,74 5,18 7,08 13,94 11,67 11,55 23,33

2 9,09 8,47 13,90 16,95 12,83 16,95 9,83 11,11 13,79 23,12 19,33 13,98 10,36 11,25 7,97 17,08 15,14 15,00
3 6,42 15,25 17,11 25,42 17,11 24,58 9,67 12,54 26,62 31,18 28,84 48,75 8,76 15,00 13,15 28,33 15,14 31,25
4 9,09 10,17 17,65 24,58 4,28 9,32 9,98 10,39 17,59 25,81 11,41 17,20 4,78 9,58 7,57 20,00 7,57 21,25
5 10,70 7,63 11,41 10,22 3,98 11,67
6 15,51 14,41 13,31 17,38 10,36 15,00
7 11,23 21,19 17,91 28,32 6,77 25,00

NR/ns 33,16 16,10 41,71 17,80 31,55 8,47 22,82 4,48 32,65 11,65 23,30 2,33 49,80 5,42 57,37 22,92 50,60 9,17
Nº médio 4,54 4,57 2,73 2,72 1,88 2,03 4,61 4,82 2,78 2,84 2,45 2,67 4,00 4,61 2,34 2,74 2,38 2,56

Nº respostas
certas (%)

Nº médio

Testes estatísticos
Q1/Q2: c) Médicos; d) Enfermeiros; e) AAM

e) (B) F(1,290) = 9,77;ρ<0,005
e) (V) F(1,340) = 2,12; n.s.

e) (P) F(1,351) = 7,44;ρ<0,01

e) (P) χ2(14) = 132,26; ρ<0,0000
e) (B) χ2(8) = 72,28; ρ<0,0000
e) (V) χ2(8) = 09,18; ρ<0,0000

b) (B) F(2,772) = 1,20; n.s. d) (B) F(1,916) = 1,03; n.s.
b) (V) F(2,868) = 17,93;ρ<0,0000 d) (V) F(1,1027) = 12,79;ρ<0,0005

a) (V) F(2,733) = 16,93;ρ<0,0000 c) (V) F(1,234) =1,30; n.s.
b) (P) F(2,856) = 1,28; n.s. d) (P) F(1,1018) = 2,89; n.s.

a) (P) F(2,735) = 4,97;ρ<0,01 c) (P) F(1,222) = 0,01; n.s.
a) (B) F(2,638) = 8,07;ρ<0,0005 c) (B) F(1,204) = 0,01; n.s.

b) (B) χ2(12) = 30,66; ρ<0,005 d) (B) χ2(8) = 83,35; ρ<0,0000
b) (V) χ2(12) = 90,01; ρ<0,0000 d) (V) χ2(8) = 139,61; ρ<0,0000

a) (V) χ2(12) = 106,22; ρ<0,0000 c) (V) χ2(8) = 23,67; ρ<0,005
b) (P) χ2(21) = 37,17; ρ<0,05 d) (P) χ2(14) = 90,64; ρ<0,0000

a) (P) χ2(21) = 80,30; ρ<0,0000 c) (P) χ2(14) = 19,82; n.s.
a) (B) χ2(12) = 66,55; ρ<0,0000 c) (B) χ2(8) = 19,30; ρ<0,05

Preto Branco Vermelho
Enfermeiros AAMMédicos

Profissionais de saúde

Preto Branco Vermelho Preto Branco Vermelho

a) Q1/Q1; b) Q2/Q2
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abela 6.95. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por grupos profissionais (Q1). T
 

Resíduos considerados Testes estatísticos
P B V NR P B V NR P B V NR a) Q1/Q1

G.I g. Resíduos provenientes 
dos serviços gerais 50,27 11,76 1,07 36,90 64,70 9,74 0,32 25,24 36,40 6,40 0,00 57,20 a) χ2(9)=85,60; ρ<0,0000
p. Resíduos provenientes 
da confecção e restos de 45,99 12,30 1,60 40,11 57,26 12,60 1,59 28,55 30,68 8,37 2,79 58,17 a) χ2(9)=72,86; ρ<0,0000
alimentos servidos a doentes 
não infecciosos ou suspeitos

G.II b. Frascos de soro sem
qualquer contaminação 49,20 13,37 1,60 35,83 48,96 26,00 0,96 24,08 27,60 16,00 2,40 54,00 a) χ2(9)=86,36; ρ<0,0000
depois de utilizados
d. Materiais de protecção 
individual não contaminados, 43,32 17,65 2,14 36,90 48,73 25,32 0,64 25,32 26,69 19,12 1,20 52,99 a) χ2(9)=70,31; ρ<0,0000
depois de utilizados
f. Embalagens vazias de
medicamentos ou de outros 45,70 15,59 2,15 36,56 59,27 12,94 1,60 26,20 33,20 11,20 0,80 54,80 a) χ2(9)=70,29; ρ<0,0000
produtos de uso clínico e/ou 
comum, não contaminados
i. Fraldas e resguardos 
descartáveis não contaminados 29,95 25,67 1,60 42,78 34,13 37,02 2,08 26,76 20,88 22,49 1,61 55,02 a) χ2(9)=66,98; ρ<0,0000
contminados por sangue ou
por outros produtos suspeitos
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem 39,57 15,51 4,28 40,64 45,70 24,36 1,11 28,82 25,90 15,14 0,40 58,57 a) χ2(9)=82,47; ρ<0,0000
vestígios de sangue, 
depois de utilizados

G.III c. Sacos colectores de
fluidos orgânicos 3,23 48,92 11,29 36,56 4,17 58,17 11,22 26,44 2,79 34,66 11,16 51,39 a) χ2(9)=53,70; ρ<0,0000
respectivos sistemas, 
depois de utilizados
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e
derivados (excepto materiais 4,28 44,39 12,83 38,50 1,44 54,40 17,92 26,24 3,59 25,10 15,54 55,78 a) χ2(9)=87,43;ρ<0,0000
cortantes e oerfurantes)
m. Materiais de protecção 
individual, depois de utilizados, 3,24 41,62 17,84 37,30 3,04 49,60 20,96 26,40 2,01 24,10 16,06 57,83 a) χ2(9)=80,16; ρ<0,0000
que não tenham tido contacto 
com produtos contaminados
o. Peças anatómicas não
identificáveis 1,61 25,27 31,18 41,94 3,18 26,75 39,49 30,57 1,99 15,94 23,90 58,17 a1) χ2(9)=59,56; ρ<0,0000

G.IV a. Produtos com toxicidade 
química depois de utilizados 5,88 32,62 21,93 39,57 3,07 26,49 43,13 27,30 2,40 14,00 30,00 53,60 a) χ2(9)=78,32; ρ<0,0000
h. Fármacos rejeitados

16,67 30,65 11,83 40,86 16,03 37,50 14,58 31,89 11,55 18,73 9,16 60,56 a) χ2(9)=63,51; ρ<0,0000
j. Materiais cortantes e 
perfurantes, após utilização 0,54 1,08 64,86 33,51 0,32 1,75 74,20 23,73 0,00 2,02 44,76 53,23 a) χ2(9)=73,18; ρ<0,0000
n. Citóstáticos e todo o 
material utilizado na sua 5,41 24,32 30,81 39,46 0,96 15,68 57,92 25,44 2,40 5,60 34,40 57,60 a) χ2(9)=126,83;ρ<0,0000
manipulação e administração

Profissionais de saúde
Médicos Enfermeiros AAM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 451

abela 6.99. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por grupos profissionais (Q2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
 

Resíduos considerados Testes estatísticos
P B V ns NR P B V ns NR P B V ns NR b) Q2/Q2

G.I g. Resíduos provenientes 
dos serviços gerais 69,83 17,24 0,00 6,90 6,03 86,64 8,30 1,26 1,81 1,99 83,68 7,53 2,09 2,93 3,77 b) χ2(12)=30,47;ρ<0,005
p. Resíduos provenientes 
da confecção e restos de 65,81 17,09 0,85 10,26 5,98 75,18 16,01 3,06 3,78 1,98 70,89 12,66 6,33 5,91 4,22 b) χ2(12)=30,72;ρ<0,005
alimentos servidos a doentes 
não infecciosos ou suspeitos

G.II b. Frascos de soro sem
qualquer contaminação 58,47 25,42 3,39 6,78 5,93 61,51 32,37 3,06 1,26 1,80 55,65 30,54 8,37 2,09 3,35 b) χ2(12)=34,18;ρ<0,001
depois de utilizados
d. Materiais de protecção 
individual não contaminados, 46,61 44,07 1,69 5,08 2,54 54,95 38,38 4,14 1,44 1,08 55,23 28,03 7,95 2,09 6,69 b) χ2(12)=60,83;ρ<0,0000
depois de utilizados
f. Embalagens vazias de
medicamentos ou de outros 57,63 22,03 5,93 8,47 5,93 72,83 18,84 4,71 1,81 1,81 64,71 18,91 6,30 3,36 6,72 b) χ2(12)=50,12;ρ<0,0000
produtos de uso clínico e/ou 
comum, não contaminados
i. Fraldas e resguardos 
descartáveis não contaminados 38,98 40,68 5,08 8,47 6,78 51,53 39,82 6,13 1,26 1,26 48,10 36,71 7,59 2,95 4,64 b) χ2(12)=38,93;ρ<0,0005
contminados por sangue ou
por outros produtos suspeitos
l. Materiais ortopédicos, não 
contaminados e sem 47,46 33,90 1,69 11,02 5,93 60,61 29,14 2,52 5,40 2,34 61,60 24,89 5,49 4,64 3,38 b) χ2(12) = 20,03; ρ<0,05
vestígios de sangue, 
depois de utilizados

G.III c. Sacos colectores de
fluidos orgânicos 3,39 61,86 19,49 7,63 7,63 5,77 72,07 18,20 1,98 1,98 5,00 60,00 27,08 2,92 5,00 b) χ2(12)=33,76;ρ<0,001
respectivos sistemas, 
depois de utilizados
e. Resíduos que resultam da 
administração de sangue e 3,42 58,12 22,22 10,26 5,98 1,27 68,54 27,12 1,45 1,63 0,42 55,08 36,02 2,54 5,93 b) χ2(12)=56,26;ρ<0,0000
derivados (excepto materiais 
cortantes e oerfurantes)
m. Materiais de protecção 
individual, depois de utilizados, 2,56 72,65 14,53 5,98 4,27 2,70 73,51 21,80 1,26 0,72 2,51 62,76 28,87 2,51 3,35 b) χ2(12)=31,23;ρ<0,005
que não tenham tido contacto 
com produtos contaminados
o. Peças anatómicas não
identificáveis 4,24 32,20 40,68 16,95 5,93 3,25 38,88 44,48 9,58 3,80 10,59 34,75 29,24 12,71 12,71 b) χ2(12)=55,85;ρ<0,0000

G.IV a. Produtos com toxicidade 
química depois de utilizados 4,27 33,33 40,17 15,38 6,84 0,54 25,23 67,57 4,50 2,16 2,10 24,37 60,08 5,88 7,56 b) χ2(12)=60,25;ρ<0,0000
h. Fármacos rejeitados

18,64 45,76 13,56 14,41 7,63 24,91 39,17 23,29 9,39 3,25 20,00 29,17 25,83 14,17 10,83 b) χ2(12)=40,58;ρ<0,0001
j. Materiais cortantes e 
perfurantes, após utilização 0,85 2,54 88,14 5,93 2,54 0,54 1,25 95,52 1,43 1,25 1,26 4,18 84,94 2,51 7,11 b) χ2(12)=151,74;ρ<0,0000
n. Citóstáticos e todo o 
material utilizado na sua 2,56 33,33 44,44 13,68 5,98 0,91 16,36 76,00 4,91 1,82 1,67 20,00 62,08 7,50 8,75 b) χ2(12)=132,78;ρ<0,0000
manipulação e administração

Profissionais de saúde
Médicos Enfermeiros AAM
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upos 
profissionais, em relação ao Q1 e ao Q2. 
 

Tabela 6.97. Conhecimento real da separação de RH por grupos, por grupos profissionais por gr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testes estatísticos
Resíduos considerados Q1/Q2: 

P B V P B V P B V P B V P B V P B V c) Med.; d) Enf.; e) AAM

G.I g. Resíduos provenientes c) χ2(2) = 1,75; n.s.
dos serviços gerais 79,66 18,64 1,69 80,20 19,80 0,00 86,54 13,03 0,43 90,06 8,63 1,31 85,05 14,95 0,00 89,69 8,07 2,24 d) χ2(2) = 7,05; ρ<0,05

e) χ2(2) = 5,90; n.s.
p. Resíduos provenientes c) χ2(2) = 0,78; n.s.
da confecção e restos de 76,79 20,54 2,68 78,57 20,41 1,02 80,13 17,63 2,23 79,77 16,98 3,24 73,33 20,00 6,67 78,87 14,08 7,04 d) χ2(2) = 0,95; n.s.
alimentos servidos a doentes e) χ2(2) = 1,83; n.s.
não infecciosos ou suspeitos

G.II b. Frascos de soro sem c) χ2(2) = 2,60; n.s.
qualquer contaminação 76,67 20,83 2,50 66,99 29,13 3,88 64,48 34,25 1,27 63,45 33,40 3,15 60,00 34,78 5,22 58,85 32,30 8,85 d) χ2(2) = 4,04; n.s.
depois de utilizados e) χ2(2) = 1,48; n.s.
d. Materiais de protecção c) χ2(2) = 9,54; ρ<0,01
individual não contaminados, 68,64 27,97 3,39 50,46 47,71 1,83 65,25 33,90 0,85 56,38 39,37 4,25 56,78 40,68 2,54 60,55 30,73 8,72 d) χ2(2)=16,16;ρ<0,0005
depois de utilizados e) χ2(2) = 6,85; ρ<0,05
f. Embalagens vazias de c) χ2(2) = 1,56; n.s.
medicamentos ou de outros 72,03 24,58 3,39 67,33 25,74 6,93 80,30 17,53 2,16 75,56 19,55 4,89 73,45 24,78 1,77 71,96 21,03 7,01 d) χ2(2) = 6,32; ρ<0,05
produtos de uso clínico e/ou e) χ2(2) = 4,39; n.s.
comum, não contaminados
i. Fraldas e resguardos c) χ2(2) = 1,75; n.s.
descartáveis não contaminados 52,34 44,86 2,80 46,00 48,00 6,00 46,61 50,55 2,84 52,87 40,85 6,28 46,43 50,00 3,57 52,05 39,73 8,22 d) χ2(2)=13,31;ρ<0,005
contminados por sangue ou e) χ2(2) = 4,69; n.s.
por outros produtos suspeitos
l. Materiais ortopédicos, não c) χ2(2) = 7,07; ρ<0,05
contaminados e sem 66,67 26,13 7,21 57,14 40,82 2,04 64,21 34,23 1,57 65,69 31,58 2,73 62,50 36,54 0,96 66,97 27,06 5,96 d) χ2(2) = 2,07; n.s.
vestígios de sangue, e) χ2(2) = 6,36; ρ<0,05
depois de utilizados

G.III c. Sacos colectores de c) χ2(2) = 0,99; n.s.
fluidos orgânicos 5,08 77,12 17,80 4,00 73,00 23,00 5,66 79,08 15,25 6,00 75,05 18,95 5,74 71,31 22,95 5,43 65,16 29,41 d) χ2(2) = 2,53; n.s.
respectivos sistemas, e) χ2(2) = 1,67; n.s.
depois de utilizados
e. Resíduos que resultam da c) χ2(2) = 1,56; n.s.
administração de sangue e 6,96 72,17 20,87 4,08 69,39 26,53 1,95 73,75 24,30 1,31 70,71 27,99 8,11 56,76 35,14 0,46 60,19 39,35 d) χ2(2) = 2,25; n.s.
derivados (excepto materiais e) χ2(2)=14,50;ρ<0,001
cortantes e oerfurantes)
m. Materiais de protecção c) χ2(2) = 5,98; n.s.
individual, depois de utilizados, 5,17 66,38 28,45 2,86 80,95 16,19 4,13 67,39 28,48 2,76 75,00 22,24 4,76 57,14 38,10 2,67 66,67 30,67 d) χ2(2) = 7,27; ρ<0,05
que não tenham tido contacto e) χ2(2) = 3,16; n.s.
com produtos contaminados
o. Peças anatómicas não c) χ2(2) = 0,95; n.s.
identificáveis 2,78 43,52 53,70 5,49 41,76 52,75 4,59 38,53 56,88 3,76 44,89 51,36 4,76 38,10 57,14 14,20 46,59 39,20 d) χ2(2) = 3,87; n.s.

e) χ2(2)=11,20;ρ<0,005

G.IV a. Produtos com toxicidade c) χ2(2) = 5,19; n.s.
química depois de utilizados 9,73 53,98 36,28 5,49 42,86 51,65 4,22 36,44 59,33 0,58 27,03 72,39 5,17 30,17 64,66 2,43 28,16 69,42 d) χ2(2)=27,06;ρ<0,0000

e) χ2(2) = 1,99; n.s.
h. Fármacos rejeitados c) χ2(2) = 0,96; n.s.

28,18 51,82 20,00 23,91 58,70 17,39 23,53 55,06 21,41 28,51 44,83 26,65 29,29 47,47 23,23 26,67 38,89 34,44 d) χ2(2) = 9,48; ρ<0,01
e) χ2(2) = 3,92; n.s.

j. Materiais cortantes e c) χ2(2) = 0,37; n.s.
perfurantes, após utilização 0,81 1,63 97,56 0,93 2,78 96,30 0,42 2,30 97,29 0,55 1,29 98,16 0,00 4,31 95,69 1,39 4,63 93,98 d) χ2(2) = 1,58; n.s.

e) χ2(2) = 1,65; n.s.
n. Citóstáticos e todo o c) χ2(2) = 2,88; n.s.
material utilizado na sua 8,93 40,18 50,89 3,19 41,49 55,32 1,29 21,03 77,68 0,97 17,54 81,48 5,66 13,21 81,13 1,99 23,88 74,13 d) χ2(2) = 2,20; n.s.
manipulação e administração e) χ2(2) = 7,23; ρ<0,05

Q1 Q2

Profissionais de Saúde
Médicos Enfermeiros AAM

Q1 Q2 Q1 Q2



 453

Médicos

Q2
Q1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos servidos a doentes
não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois de utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de
utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros produtos de uso
clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue
ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de
sangue, depois de utilizados

Recipiente Preto
(%)Recipiente Branco

Recipiente Vermelho

 

Enfermeiros

Q1
Q2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos servidos a doentes
não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois de utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de
utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros produtos de uso
clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue
ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de
sangue, depois de utilizados

(%)
Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 

AAM

Q1
Q2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

g. Resíduos dos serviços gerais

p. Resíduos da confecção e restos de alimentos servidos a doentes
não infecciosos ou suspeitos

b. Frascos de soro sem qualquer contaminação depois de utilizados

d. Materiais de protecção individual não contaminados, depois de
utilizados

f. Embalagens vazias de medicamentos e de outros produtos de uso
clínico e/ou comum, não contaminados

i. Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados por sangue
ou por outros produtos suspeitos

l. Materiais ortopédicos, não contaminados e sem vestígios de
sangue, depois de utilizados

(%)
Recipiente Preto
Recipiente Branco
Recipiente Vermelho

 
Figura 6.54. Conhecimento real - grupos I e II, por grupos profissionais, em relação ao Q1 e ao Q2. 
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Figura 6.55. Conhecimento real - grupo III, por grupos profissionais, em relação ao Q1 e ao Q2. 
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Figura 6.56. Conhecimento real - grupo IV, por grupos profissionais, em relação ao Q1 e ao Q2. 
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Tabela 6.98. Percepção de risco por tipo de RH, em relação aos profissionais de saúde (Q1 e Q2). 
 

 

 
 

Q1/Q2: 
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 a) Q1/Q1; b) Q2/Q2 c) Med.; d) Enf.; e) AAM

G. I g. Resíduos provenientes dos serviços a) F(2,1046) = 1,00; n.s. c) F(1,294) = 0,86; n.s.
gerais b) F(2,881) = 2,42; n.s. d) F(1,1170) = 0,54; n.s.

1,90 1,81 2,01 1,97 2,01 1,82 e) F(1,463) = 3,35; n.s.
p. Resíduos provenientes da confecção a) F(2,1052)=22,81;ρ<0,0000 c) F(1,296) = 0,20; n.s.
e restos de alimentos servidos a b) F(2,895) = 7,07;ρ<0,001 d) F(1,1172) = 0,02; n.s.
doentes não infecciosos ou suspeitos 1,97 1,92 2,30 2,31 2,75 2,45 e) F(1,479) = 5,32;ρ<0,05

G. II b. Frascos de soro sem qualquer a) F(2,1061) = 5,97;ρ<0,005 c) F(1,296) = 0,69; n.s.
contaminação depois de utilizados b) F(2,893) = 3,70;ρ<0,05 d) F(1,1177) = 1,66; n.s.

1,46 1,53 1,70 1,76 1,61 1,61 e) F(1,481) = 0,00; n.s.
d. Materiais de protecção individual não a) F(2,1054) = 2,58; n.s. c) F(1,298) = 1,40; n.s.
contaminados, depois de utilizados b) F(2,897) = 0,07; n.s. d) F(1,1175) =0,06; n.s.

1,88 2,03 2,06 2,04 2,12 2,01 e) F(1,478) =0,79; n.s.
f. Embalagens vazias de medicamentos a) F(2,1054) = 5,15;ρ<0,01 c) F(1,295) = 1,93; n.s.
ou de outros produtos de uso clínico b) F(2,883) = 4,45;ρ<0,05 d) F(1,1170) = 0,09; n.s.
 e/ou comum, não contaminados 1,75 1,91 1,91 1,93 1,68 1,68 e) F(1,472) = 0,00; n.s.
i. Fraldas e resguardos descartáveis a) F(2,1054) = 2,06; n.s. c) F(1,295) = 0,12; n.s.
não contaminados por sangue b) F(2,888) = 4,40;ρ<0,05 d) F(1,1170) = 0,38; n.s.
ou por outros produtos suspeitos 2,33 2,37 2,52 2,57 2,42 2,28 e) F(1,477) = 1,22; n.s.
l. Materiais ortopédicos, não a) F(2,1053) = 4,88;ρ<0,01 c) F(1,295) = 0,00; n.s.
contaminados e sem vestígios de b) F(2,891) = 1,88; n.s. d) F(1,1170) = 1,02; n.s.
sangue, depois de utilizados 1,82 1,82 2,09 2,03 2,07 2,03 e) F(1,479) = 0,18; n.s.

G. II c. Sacos colectores de fluidos a) F(2,1058) = 20,14;ρ<0,0000 c) F(1,293) = 1,89; n.s.
orgânicos e respectivos b) F(2,886) = 10,38;ρ<0,00005 d) F(1,1176)=22,18;ρ<0,0000
sistemas, depois de utilizados 3,68 3,51 4,17 3,91 3,92 3,58 e) F(1,475) = 9,15;ρ<0,005
e. Resíduos que resultam da a) F(2,1051) = 34,42;ρ<0,0000 c) F(1,295) = 1,93; n.s.
administração de sangue e b) F(2,888) = 9,95;ρ<0,00005 d) F(1,1173) = 4,66;ρ<0,05
derivados (excepto corto-perfurantes) 3,32 3,51 4,08 3,94 4,05 4,10 e) F(1,471) = 0,22; n.s.
m. Materiais de protecção individual, a) F(2,1054) = 8,77;ρ<0,0005 c) F(1,300) = 4,89;ρ<0,05
dp de utilizados, que não tenham tido b) F(2,899) = 8,11;ρ<0,0005 d) F(1,1175) = 5,91;ρ<0,05
contacto com produtos contaminados 3,96 3,70 4,29 4,15 4,20 4,00 e) F(1,478) = 3,30; n.s.
o. Peças anatómicas não identificáveis a) F(2,1039) = 18,20;ρ<0,0000 c) F(1,292) = 2,27; n.s.
depois de utilizados b) F(2,862) = 9,15;ρ<0,0005 d) F(1,1160) = 1,16; n.s.

4,25 4,08 4,51 4,45 4,08 4,19 e) F(1,449) = 1,02; n.s.

G. IVa. Produtos com toxicidade química a) F(2,1050) = 41,51;ρ<0,0000 c) F(1,294) = 0,30; n.s.
depois de utilizados b) F(2,882) = 15,07;ρ<0,0000 d) F(1,1163) = 9,32;ρ<0,005

3,67 3,60 4,32 4,16 4,18 4,17 e) F(1,474) = 0,04; n.s.
h. Fármacos rejeitados a) F(2,1031) = 1,15; n.s. c) F(1,293) = 0,04; n.s.

b) F(2,868) = 1,78; n.s. d) F(1,1153) = 0,22; n.s.
2,80 2,77 2,94 2,91 2,85 2,73 e) F(1,453) = 0,80; n.s.

j. Materiais cortantes e perfurantes, a) F(2,1052) = 15,90;ρ<0,0000 c) F(1,297) = 8,29;ρ<0,005
após utilização b) F(2,882) = 7,17;ρ<0,001 d) F(1,1171) = 24,47;ρ<0,0000

4,64 4,37 4,82 4,63 4,56 4,42 e) F(1,466) = 2,34;ρ<0,005
n. Citóstáticos e todo o material utilizado a) F(2,1038) = 75,73;ρ<0,0000 c) F(1,295) = 1,47; n.s.
na sua manipulação e administração b) F(2,884) = 44,63;ρ<0,0000 d) F(1,1169) = 8,83;ρ<0,005

4,11 3,96 4,82 4,72 4,29 4,40 e) F(1,458) = 1,29; n.s.

Profissionais de Saúde
Médicos AAM

Percepção de risco em relação aos seguintes resíduos (escala de 1 a 5):

Enfermeiros
Testes estatísticos
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