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resumo 

 

 

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) permite a 

integração de questões ambientais na gestão global de qualquer instituição, 

constituindo uma excelente oportunidade para a criação de benefícios 

económicos e melhorar a prestação de serviço através da redução de 

impactes no ambiente.  

Esta dissertação pretende fornecer informação que auxilie a gestão dos 

aspetos ambientais, nomeadamente os relacionados com o consumo de 

energia de água e com a produção de resíduos, no âmbito de uma futura 

implementação de um SGA e do cumprimento das diretrizes Nacionais e 

Europeias a nível ambiental no âmbito das instituições públicas de saúde. 

Tendo por objetivo a proposta de soluções ecoeficientes e economicamente 

viáveis a nível de consumos elétrico, de água e na redução da produção de 

resíduos hospitalares. 

Para tal, foi usado como caso de estudo o edifício sede do Centro de Saúde 

do Fundão, onde foi efetuado a análise do consumo dos equipamentos 

elétricos e o levantamento dos pontos de consumo de água, assim como 

uma profunda análise à produção de resíduos hospitalares perigosos. 

Posteriormente efetuou-se uma desagregação dos consumos de energia 

elétrica, de água e criaram-se indicadores da produção de resíduos. A 

informação obtida permitiu elaborar um conjunto de soluções sobre as quais 

recaiu uma avaliação económica, de modo a verificar a viabilidade de 

implementação das mesmas, com recurso à uma análise de custo-benefício 

e ao período de recuperação do investimento. 

Com o estudo efetuado conclui-se que existe um conjunto de soluções que 

podem ser aplicadas para melhorar o desempenho atual do edifício, em que 

em que o período de recuperação do investimento se situa entre 2 meses e 

os 18 anos. Com as soluções estudadas não só se verificam mais valias 

ambientais como também económicas. A análise custo-benefício efetuada 

demonstra ser uma técnica capaz de avaliar a viabilidade económica das 

soluções propostas. Como resultado, a melhoria do desempenho ambiental 

do edifício em estudo conduzem a um aumento do conforto no interior do 

edifício melhorando a prestação dos serviços. 
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abstract 

 

Implementation an Environmental Management System (EMS) enables the 

integration of environmental issues in the global management of any 

institution, providing an excellent opportunity to create economic benefits 

and improve service delivery by reducing impacts on the environment.  

This dissertation aims to provide information to assist the management of 

environmental aspects, namely related to the consumption of energy, water 

and waste production, as part of a future implementation of an EMS and 

compliance with national and European guidelines for environmental 

protection in scope of public health institutions. With the objective of the 

proposed solutions ecofriendly and economically viable level of electric, 

water consumption and reducing the production of hospital waste. 

For this purpose, was used as a case study the headquarters of the Center 

for Health Fundão, was performed to analyze the consumption of electrical 

equipment and the lifting points of water consumption, as well as a thorough 

analysis for the production of hazardous hospital waste. Subsequently we 

performed a breakdown of the consumption of electricity, water and created 

indicators of waste. The information obtained allowed us to elaborate a set 

of solutions on which rested an economic assessment in order to verify the 

feasibility of implementing them, resorting to a cost-benefit analysis and 

payback period of the investment. 

In the study performed concluded that there is a set of solutions that can be 

applied to improve existing performance of the building, wherein when the 

payback period is between 2 months and 18 years. With the solutions 

studied not only has more environmental as well as economic gains. A cost-

benefit analysis be performed demonstrates a technique to assess the 

economic viability of the proposed solutions. As a result, the improvement of 

the environmental performance drives to increase the comfort inside the 

building under study thus improving service. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas décadas de 60 e 70, a mentalidade predominante na prática da administração era 

que as organizações precisavam de preocupar-se apenas com a eficiência dos sistemas 

produtivos, com o mercado em que atuava, considerando os recursos ilimitados (Piva; 

Pilatti e Kovaleski, 2006).  

Atualmente neste período de intensas transformações técnico-científicas e fenómenos de 

desequilíbrios ecológicos, os modos de vida humano, individuais e coletivos, deflagram 

uma progressiva deterioração. As novas problemáticas ecológicas surgem num contexto 

de rutura, de descentralização, de multiplicação de antagonismos e de processos de 

singularização. A natureza não pode ser separada da cultura, sendo necessário aprender 

a pensar “transversalmente” as interações entre ecossistemas e Universos de referência 

sociais e individuais (Guattari, 2001). 

A responsabilidade sobre o ambiente já é uma preocupação real desta geração, que 

procura influenciar as novas gerações para dar continuidades no processo de 

sustentabilidade e de serem responsáveis pelo meio em que se vive, incorporando 

atitudes diárias nas empresas e em toda a sociedade visando garantir a sobrevivência de 

nossa espécie (Piva; Pilatti e Kovaleski, 2006).  

A crescente preocupação com a Gestão Ambiental busca o desenvolvimento de uma 

consciência ecológica de todos os seus agentes e pretende instaurar um processo de 

implementação de uma nova cultura institucional, no caso presente na Administração 

Pública, para o combate ao desperdício e para a procura de uma melhor qualidade do 

ambiente de trabalho, alcançando em simultaneamente benefícios económicos e uma 

melhoria da prestação do serviço, mas respeitando o Ambiente.  

Isto porque é imprescindível que o Estado tenha, também neste domínio, uma atitude 

coerente, responsabilizando-se pela conformação do seu comportamento ao princípio da 

sustentabilidade, tornando-se exemplo de mudança de padrões de consumo e 

adequando as suas ações à ética sócio-ambiental, (Nobre, 2010). 

A Gestão Ambiental é, assim, para o Estado, uma questão estratégica, na medida em 

que, além de contribuir para a preservação do ambiente e, em consequência, da natureza 

e da biodiversidade, permite também reduzir os custos diretos (água, energia e matérias 

primas) e indiretos (multas por danos ambientais). Visa ainda pautar a atuação da 
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organização por critérios de eco-eficiência, incluindo critérios sócio ambientais, nas 

compras e contratação de serviços, (Nobre, 2010). 

O desenvolvimento da consciência ecológica e consequentemente da Gestão Ambiental 

pode envolver os vários sectores da Administração Pública onde se engloba o setor de 

saúde.  

O maior desafio para o sector da saúde é a manutenção do equilíbrio de uma difícil 

equação que envolve a melhoria da qualidade dos serviços prestados com o menor custo 

económico, ambiental e social, presente em todas as etapas, por menos complexas que 

sejam (Esteves, 2007).  

Os cuidados de saúde primários (CSP) são o pilar central do sistema de saúde, 

assumindo importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados.  

Neste trabalho procura-se abordar a Gestão Ambiental no Sector Público em sentido 

geral, para depois centrar a análise na Gestão Ambiental do Sector da Saúde em 

Portugal, em especial num Unidade de Cuidados de Saúde Primários (Centro de Saúde), 

com especial relevância para a gestão dos resíduos hospitalares e para a análise dos 

aspetos ambientais inerentes ao sector, tais como os consumos energético e de água 

abastecida pela rede pública. 

1.1 FATORES QUE JUSTIFICAM O ESTUDO NUMA UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS  

A crescente prática socialmente responsável da utilização dos recursos financeiros 

públicos vem aumentar a necessidade de uma gestão eficaz que age mediando 

interesses da sociedade respondendo às expectativas e pressões da sociedade, 

fortalecendo todas as ações existentes e canalizando-as para um crescimento 

sustentável real. 

Pretende-se contribuir, com o presente trabalho, para o desenvolvimento de um tema 

cada vez mais atual e que ganha especial relevância com a necessidade da 

implementação de programas no sector da saúde tais como do Plano Estratégico de 

Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

(Eco.AP) na Região de Saúde.  
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A necessidade cada vez mais premente de implementar um sistema de gestão que vá de 

encontro aos programas governamentais que assumem a necessidade de dar especial 

atenção à eficiência energética e hídrica, designadamente através da aplicação de 

programas de redução de consumo, emissões e custos, aumentando a qualidade do 

serviço criando boas práticas que permitam a promoção de comportamentos e escolhas 

com menor consumo, posicionado assim a unidade de cuidados de saúde primário como 

uma possível referência na implementação de todo este processo. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo desta dissertação é ressalvar a importância dos Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA) no sector da saúde, através da análise, identificação e avaliação dos 

aspetos ambientais relevantes num centro de saúde, que podem contribuir para a criação 

de uma estratégia que permita a futura implementação de um SGA, criando iniciativas 

ecoeficientes e soluções sustentáveis adaptados à realidade local. 

A proposta das soluções ecoeficientes será auxiliada por uma análise custo-benefício e 

um plano de recuperação de investimento de forma a evidenciar as soluções com 

benefícios ambientais e economicamente viáveis que permitam a redução de emissões 

de consumos de custos e aumentem a qualidade do serviço prestado. 

Como caso de estudo escolheu-se um Centro de Saúde, nomeadamente, o edifício sede 

do Centro de Saúde do Fundão. Em última analise, este trabalho visa promover a 

eficiência e a criação de boas práticas procurando melhorar a qualidade dos serviços 

prestados em termos de conforto e bem-estar aos utentes e trabalhadores, aumentando a 

eficiência energética, o uso racional de água e redução da produção e correta triagem 

dos resíduos hospitalares a fim de reduzir significativamente as exigências sobre os 

recursos naturais e os impactes no meio ambiente, por fim, posicionar o serviço em 

causa como um caso de referência entre os seus pares. 

1.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho encontra-se estruturado com base em 5 capítulos principais e uma secção de 

anexos. Os capítulos traduzem o cerne da investigação, encontrando-se nos anexos a 

informação complementar à obtenção do presente estudo. 

Em suma, a dissertação apresenta a seguinte estrutura: 
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No Capítulo 1 é feita a introdução do trabalho de investigação, apresentação dos 

objetivos, justificação e estrutura da dissertação; 

No Capítulo 2 é apresentada a organização dos cuidados de saúde em Portugal nos seus 

vários patamares  

No Capítulo 3 é explicado em que consiste um Sistema de Gestão Ambiental e 

apresentado o ponto de situação da Gestão Ambiental no sector público, com particular 

incidência no Sector Público Português e especial destaque para a Gestão Ambiental em 

Unidades de Saúde. É ainda de realçar neste capítulo a particular referência à gestão de 

resíduos em unidade de saúde e a sua integração em termos legislativos. 

No Capítulo 4 é exposta a metodologia utilizada para a elaboração da dissertação, 

nomeadamente para a realização do diagnóstico ambiental assim como para análise 

custo-benefício e ainda para a caracterização e quantificação dos resíduos hospitalares. 

No Capítulo 5 encontra-se a análise e caracterização do caso de estudo onde se engloba 

o diagnóstico ambiental, ou seja todo o processo que levou à identificação de soluções 

ecoeficientes que podem ser implementadas no edifício em estudo. Neste capítulo é 

elaborada a análise custo beneficio para avaliar as soluções propostas e ainda 

apresentado o plano de recuperação do investimento para cada uma das soluções. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do estudo desenvolvido por esta 

dissertação. 
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2 ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE EM PORTUGAL 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define sistema de saúde como “todas as 

atividades que têm como finalidade essencial a promoção, recuperação ou manutenção 

da saúde” (WHO, 2000). Este amplo conceito, que integra diversas atividades 

relacionadas com o fomento da saúde dos cidadãos, como a proteção ambiental, a 

segurança rodoviária ou a segurança alimentar, entre outras, vem sublinhar a 

necessidade de uma coordenação pluridisciplinar e multissectorial para melhorar o nível 

de saúde (Simões, 2004). 

Em Portugal, a oferta da prestação de cuidados de saúde a nível nacional é assegurada 

predominantemente pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). O SNS, criado em 1979, 

integra todos os serviços e entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde, 

designadamente os agrupamentos de centros de saúde, os estabelecimentos 

hospitalares, independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde 

(Decreto-Lei n.º 124/2011), constituindo “um conjunto ordenado e hierarquizado de 

instituições e de serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a 

superintendência ou a tutela do Ministro da Saúde”, que tem como objetivo realizar o 

“direito à proteção da saúde individual e coletiva”(Decreto-Lei n.º 11/93). 

2.2 MINISTÉRIO DA SAÚDE PORTUGUÊS 

O Ministério da Saúde (MS) é o departamento governamental que tem por missão definir 

e conduzir a política nacional de saúde, garantindo uma aplicação e utilização 

sustentáveis dos recursos e a avaliação dos seus resultados, (Decreto-Lei n.º 124/2011). 

São atribuições do MS, segundo o artigo 2.º da Lei Orgânica do Ministério da Saúde: a) 

Assegurar as ações necessárias à formulação, execução, acompanhamento e avaliação 

da política nacional de saúde; b) Exercer, em relação ao SNS, funções de 

regulamentação, planeamento, financiamento, orientação, acompanhamento, avaliação, 

auditoria e inspeção; c) Exercer funções de regulamentação, inspeção e fiscalização 

relativamente às atividades e prestações de saúde desenvolvidas pelo sector privado, 

integradas ou não no sistema de saúde, incluindo os profissionais neles envolvidos. 
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O MS exerce as suas atribuições através de serviços integrados na administração direta 

do Estado, de organismos integrados na administração indireta do Estado, de órgãos 

consultivos, de outras estruturas e de entidades integradas no sector empresarial do 

Estado, conforme se apresenta o organograma da Figura 2.1.  

Prosseguem ainda atribuições do MS, sob a superintendência e tutela do respetivo 

ministro, as cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) – Norte, Centro, Lisboa e 

Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 
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Figura 2.1 – Organograma do Ministério da Saúde. Fonte: URL 2.1.
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2.2.1 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO  

A Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC), onde se encontra integrado o 

Centro de Saúde (C.S.) em estudo, foi criada ao abrigo do Decreto-Lei nº 222/2007 de 29 

de Maio, tem como missão garantir à população da sua área geográfica de intervenção o 

acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos 

disponíveis às necessidades em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de 

Saúde nessa área, (Pimentel et al., 2010). 

A área de jurisdição territorial da ARSC, está organizada em 14 Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS Cova da Beira) do Baixo Vouga I, Baixo Vouga II, Baixo Vouga 

III, Baixo Mondego I, Baixo Mondego II, Baixo Mondego III, Dão Lafões I, Dão Lafões II e 

Dão Lafões III, Pinhal Interior Norte I, Pinhal Interior Norte II, Pinhal Litoral I, Pinhal Litoral 

II e Cova da Beira) e duas unidades locais de saúde (ULS da Guarda e ULS de Castelo 

Branco), (Pimentel et al., 2010). 

O âmbito de jurisdição territorial da ARSC inclui um total de 85 centros de saúde (dos 

quais, 64 centros de saúde integrados nos seus serviços desconcentrados/ ACeS) e de 

20 hospitais, (Pimentel et al., 2010). 

2.2.2 ACES 

Os ACeS criados pelo Decreto-lei nº 28/2008 de 22 de Fevereiro, são serviços públicos 

de saúde constituídos por várias unidades funcionais e que têm por missão garantir a 

prestação de cuidados de saúde à população, permitindo uma gestão rigorosa, 

equilibrada, ciente das necessidades das populações e o desenvolvimento de atividades 

de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados 

e, acima de tudo, a melhoria no acesso aos cuidados de saúde para se poderem alcançar 

maiores ganhos em saúde (ACeS Cova da Beira, 2011). 

Os ACeS são serviços desconcentrados da respetiva ARS, estando sujeitos ao seu poder 

de direção. Assim sendo são serviços de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais, que integram um ou mais Centros de Saúde 

(Decreto-Lei n.º 28/2008). 

O C.S. componente dos ACeS é um conjunto de unidades funcionais de prestação de 

cuidados de saúde primários, individualizado por localização e denominação 

determinada. 
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A reorganização dos centros da saúde em unidades funcionais, designadamente as 

unidades de saúde familiar (USF), as unidades de cuidados de saúde personalizados 

(UCSP), as unidades de cuidados na comunidade (UCC), a unidade de saúde pública 

(USP) e a unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP), foi essencial à 

implementação da reforma dos cuidados de saúde primários (Lourenço et al., 2009). 

2.2.2.1 AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA 

O ACeS Cova da Beira foi criado pela Portaria n.º 274/2009 de 18 de Março. Tem como 

área geográfica de atuação os Concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão pertencentes à 

Sub-região Estatística Cova da Beira (NUTs III), na Região Centro e Distrito de Castelo 

Branco. Iniciou o seu funcionamento em Março de 2009 o que implicou a reorganização 

interna dos Centros de Saúde de Belmonte, Covilhã e Fundão que o constituem. Com 

uma população de aproximadamente 100 000 habitantes (Nº de utentes inscritos), 

conforme se mostra na Tabela 2.1, (ACeS Cova da Beira, 2011). 

Tabela 2.1 – Número de utentes inscritos ACeS Cova da Beira, distribuídos por Concelhos. Fonte:(ACeS 
Cova da Beira, 2011). 

UCSP’S População (nº de utentes inscritos) 

Belmonte 8 401 

Covilhã 59 375 

Fundão 31 603 

 

No contexto do distrito de Castelo Branco, a região da Cova da Beira é uma área de 

grande densidade populacional (65,5 habitantes/km2), onde se destacam os concelhos de 

Belmonte e da Covilhã, com 65,1 habitantes/km2 e 92,9 habitantes/km2, respetivamente. 

No Fundão a densidade populacional é de 43,8 habitantes/km2 (ACeS Cova da Beira, 

2011). 
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3 GESTÃO AMBIENTAL 

Durante o processo de industrialização no Mundo, os recursos naturais foram 

intensamente explorados, ocasionando inúmeros efeitos negativos à natureza e ao 

Homem. A partir da década de 60, percebeu-se que os recursos naturais utilizados eram 

esgotáveis. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a chamada revolução ambiental que 

promoveu significativas mudanças acerca da visão ambiental no Mundo. A humanidade 

percebeu, também, que sua utilização incorreta poderia representar o fim de sua própria 

existência. A partir do surgimento desta consciência ambiental, a ciência e a tecnologia 

passaram a ser questionadas, pois evoluíram com grande velocidade e seus processos 

poderiam ocasionar contaminações ambientais, lesando não só a natureza como também 

a população (Bernardes e Ferreira, 2007), (Apud Cerutia e Silva, 2009). 

A ocorrência de acidentes ambientais significativos foi decisiva para a criação de 

legislação mais restritivas e de ações dentro das empresas, determinando um maior 

controlo sobre suas atividades potencialmente poluidoras (Cerutia e Silva, 2009). 

Como a imagem das empresas que interagiam diretamente com o meio ambiente estava 

abalada diante do mundo na década de 80 e 90, já que eram empresas potencialmente 

poluidoras, essas companhias passaram a integrar e utilizar em todos os níveis de 

hierarquia interna um novo conceito que havia surgido, a gestão ambiental (Cerutia e 

Silva, 2009). 

O termo gestão ambiental é bastante abrangente, por isso de acordo com Burström 

(2000), não há uma definição geralmente aceite de gestão ambiental. No entanto, muitos 

pesquisadores e outros profissionais têm tentado defini-la. North (1997) concentra-se em 

ações físicas, quando ele define gestão ambiental como "o uso e a proteção dos recursos 

naturais através da aplicação de práticas ecologicamente corretas" (Apud Zobel, 2005). 

O objetivo da gestão ambiental é preservar os recursos naturais, o que se torna cada vez 

mais importante face à sua escassez, e evitar mudanças indesejáveis no clima e do 

ambiente. 

Numa economia globalizada, a gestão ambiental é cada vez mais usada pelas 

organizações, já que estas perceberam as enormes vantagens que estas ferramentas 

representam. A gestão ambiental pressupõe o conhecimento pormenorizado da própria 

organização, o que facilita a reengenharia dos processos produtivos aumentando a 

eficiência e a redução de custos, de forma a conseguir vantagens competitivas, a 
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melhoria da imagem pública e uma atitude pró-ativa face a um mercado cada vez mais 

exigente com as questões ambientais. A gestão ambiental permite ainda uma melhoria 

das relações com parceiros estratégicos; o cumprimento da legislação nacional e 

europeia (evitando multas); a sensibilização ambiental dos colaboradores, tornando-os 

melhores cidadãos; e principalmente a redução dos seus impactes ambientais (Lopes; 

Castanheira e Ferreira, 2005). 

A fim de tornar a gestão ambiental das empresas mais estruturada e eficiente, um 

número de ferramentas têm sido desenvolvidos (Welford, 1998), (Apud Zobel, 2005). 

Exemplos de tais ferramentas são sistemas de gestão ambiental (SGA), a auditoria 

ambiental, avaliação de ciclo de vida (ACV) e relatórios ambientais (Zobel, 2005). 

3.1 SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Os sistemas de gestão ambiental (SGA) representam uma nova e sistemática abordagem 

ao desempenho ambiental (Lynne et al., 2005). 

Os SGA são uma metodologia construída a partir de instrumentos de gestão e de 

atividades ambientais. Têm como objetivo a melhoria contínua do comportamento 

ambiental das organizações através da avaliação sistemática, objetiva e periódica dos 

aspetos ambientais da organização, da prestação de informações ao público e outras 

partes interessadas, e da participação ativa dos trabalhadores da organização 

(Regulamento (CE) n.º 761/2001 de 19/03/2001), (Lopes; Castanheira e Ferreira, 2005).  

De acordo com a norma internacional ISO 14001, um SGA é "parte do sistema de gestão 

de uma organização utilizada para desenvolver e implementar a sua política ambiental e 

gerir os seus aspetos ambientais". 

Um SGA desafia a organização a identificar as suas mais importantes questões 

ambientais e resolvê-los através de objetivos e metas (Lynne et al., 2005). 

No entanto, deve-se observar que os SGA não são necessariamente, por si só, garantir a 

proteção do ambiente. Esta é uma ferramenta que permite a melhoria contínua do 

comportamento ambiental e do desempenho. Não é um processo estático, mas dinâmico: 

é um processo de melhoria contínua em que os impactos ambientais são estudados em 

qualquer situação (condições normais e anormais e de emergência) (Lazano e Vallés, 

2007). 
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Existem vários benefícios para a organização que decorrem da implementação do SGA, 

podendo ser internos ou externos às organizações. A comunicação e a implementação 

de um SGA permite a interação entre a gestão e os funcionários, reforçando a motivação 

destes que é visto como um fator importante para as Pequenas e Médias Empresas 

(PME). Os benefícios externos são os resultados positivos da implementação de um 

SGA, nomeadamente: benefícios comerciais, benefícios ambientais, e benefícios em 

termos de comunicação por exemplo com os stakeholders (Zorpas, 2010). 

Apesar de inicialmente haver uma predominância da aplicação de sistemas de gestão 

ambiental ao sector privado, e nomeadamente a organizações de grandes dimensões, os 

resultados positivos que se obtiveram, induziram à sua propagação para outras áreas, 

passando a abranger o setor público e também as pequenas e médias empresas 

(PME’s), (Lopes, 2003), (Apud Carvalho, 2009). 

Embora os SGA tenham surgido como instrumentos de política económica, são 

atualmente utilizados pelas administrações públicas com o objetivo de melhorar a sua 

eficiência e suas relações com os cidadãos (clientes) (Lazano e Vallés, 2007). 

Esta é a razão pela qual SGA são importados a partir do setor privado para a 

administração pública, tornando-se um instrumento de política económica que permite 

alcançar objetivos ambientais (Lazano e Vallés, 2007). 

3.2 GESTÃO AMBIENTAL NO SECTOR PÚBLICO 

(Norén e Malmborg, 2004) concluíram, num estudo sobre implementação do SGA nos 

municípios, que, apesar das diferenças num número de características entre os setores 

público e privado (incluindo o objetivo, metas, financiamento, norma, etc), os SGA pode 

trazer uma série de vantagens para órgãos públicos. Onde se incluem, entre outras, uma 

estrutura distinta, uma melhor definição das responsabilidades, informação mais clara, 

comportamentos ambientais implementadas no trabalho quotidiano, uma maior 

consciencialização das questões ambientais e mais simplicidade na comunicação entre 

os participantes.  

Na Suécia é bastante comum no setor público a implementação de um SGA, mas isso 

não conduz necessariamente a um processo de certificação por terceiros. Em 2006 na 

Suécia, havia 14 órgãos públicos certificados de um total de cerca de 4 000 organizações 

certificadas pela ISO 14001 (Peglau, 2007; sueco EPA, 2006) (Apud Sammalisto, 2007). 

Por razões diferentes, a maioria dos órgãos públicos, até agora, optaram por não solicitar 
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o certificado oficial. Atualmente optam por "autodeclarar" o status de SGA nos seus 

relatórios anuais de gestão ambiental para o Governo Sueco. No entanto, dentro das 

várias seções do setor público, ainda se verifica interesse em implementar SGA existindo 

atualmente uma série de organizações públicas (hospitais, organizações de transportes 

públicos, lavandarias públicas, etc.) que são certificadas. Nos organismos públicos, os 

SGA podem ser visto como um exemplo de uma ferramenta cujo o objetivo é alcançar o 

desenvolvimento sustentável (Cortese, 2003) (Apud Sammalisto, 2007).  

Na União Europeia (UE) as prioridades estratégicas em matéria de gestão ambiental até 

2010 foram definidas no 6º Programa de Ação Comunitário em matéria de Ambiente 

(PACA). 

O 6º PACA inclui os seguintes objetivos em relação a Sistemas de Gestão Ambiental: 

“Promover uma maior adesão ao Sistema Comunitário de Eco Gestão e Auditoria e 

desenvolver iniciativas para encorajar as empresas a publicar relatórios de 

comportamento ambiental ou de sustentabilidade, rigorosos e verificados por entidades 

independentes”(Freitas et al., 2006). 

3.3 GESTÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL PORTUGUESA 

O Estado e as Administrações Públicas, designados por sector público, diferem pela sua 

gestão das organizações que compõem o sector privado. Têm objetivos funcionais 

específicos que lhe conferem vantagens em algumas áreas da sociedade, com uma 

responsabilidade acrescida por gerirem recursos públicos. No entanto têm que enfrentar 

múltiplos desafios, estando sujeitos a esforços contínuos de adaptação a novas formas 

organizacionais que respondam às constantes exigências dessa mesma sociedade. Um 

dos grandes desafios está relacionado com a nova gestão pública que consiste em 

adequar a intervenção pública às mudanças económicas, financeiras e ambientais. Gerir 

implica eficácia e eficiência na afetação de recursos públicos, mas também dos recursos 

naturais. Incluir na nova gestão pública a gestão do ambiente passa a ser um desafio, 

nomeadamente, no que toca às novas formas de contratação pública que passa a adotar 

critérios ecológicos, definidos por lei, para os bens e serviços adquiridos pelos serviços 

públicos (Mira, 2011). 

A nível mundial, os contratos públicos ecológicos são especificamente mencionados no 

Plano de Implementação da Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada em Joanesburgo em dezembro de 2002, que incentiva as autoridades 
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competentes a todos os níveis a terem em conta as considerações de desenvolvimento 

sustentável no processo decisório e a promoverem políticas de contratos públicos que 

incentivem o desenvolvimento e difusão de bens e serviços respeitadores do ambiente 

(Comissão Europeia, 2005). 

As diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 

março de 2004 consolidam e complementam o contexto jurídico. Referem 

especificamente nos seus considerandos e disposições as possibilidades de adotar 

considerações ambientais nas especificações técnicas, critérios de seleção e de 

adjudicação, e cláusulas de execução dos contratos (Comissão Europeia, 2005). 

O concurso público, além da legislação ambiental e social aplicável, pode indicar 

requisitos extra para as características dos produtos e respetivos meios de produção. Por 

exemplo, pode indicar-se que se pretende adquirir papel com uma determinada 

percentagem de matéria reciclada ou eletricidade produzida a partir de fontes renováveis 

(Abreu, [s.d]). 

Ao ter em consideração as preocupações ambientais, a contratação pública contribui 

para o desenvolvimento de novas tecnologias, a apresentação de soluções inovadoras, a 

utilização mais eficiente de recursos (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, 

2007). 

A introdução de critérios ambientais nas aquisições públicas tem subjacente uma 

mudança de postura da Administração Pública ao nível das escolhas de bens e serviços 

com vista a proteger o ambiente, conseguindo-se frequentemente uma diminuição de 

custos, na medida em que as compras públicas ambientalmente orientadas resultam em 

poupança de recursos e energia e em redução de resíduos e da poluição, promovendo 

assim comportamentos sustentáveis (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, 

2007). 

As aquisições serão provavelmente o primeiro passo numa gestão responsável dos 

recursos naturais necessária para a implementação de um SGA no sector público visa a 

promoção da preservação ambiental através da introdução da consciência ambiental em 

todas as atividades diárias. Alguns utilizam o SGA para verificar e controlar a política 

ambiental, e outros usam o SGA para expandir a sua atividade, providenciando 

conhecimentos para outros sectores económicos (Nogueiro, 2008). 

Os argumentos de carácter económico, por si só, já seriam suficientes para fundamentar 

a necessidade de que os órgãos da administração pública – e, mais ainda, os do sector 
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de saúde - assumissem o compromisso de velar pela conservação dos recursos naturais 

e a qualidade do meio ambiente. No entanto, instituições públicas que atuam no campo 

da pesquisa e da prestação de serviços saúde ainda carecem de uma política efetiva de 

gestão ambiental (Barata; Kligerman e Gomez, 2007).  

3.4 GESTÃO AMBIENTAL NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Os serviços de saúde dos países desenvolvidos estão sob forte pressão há mais de uma 

década, não apenas pelo aumento dos custos mas, principalmente, pela ineficiência dos 

sistemas de saúde que não conseguem proporcionar um acesso equitativo (Burg, 2006). 

O setor da saúde não pode ser entendido e tratado isoladamente, precisa atentar aos 

processos maiores em desenvolvimento, no seio da sociedade, especialmente o 

movimento da qualidade (Burg, 2006). 

O setor da saúde tem estruturas específicas e complexas que não pertencem à indústria, 

mas sim ao setor de serviços. O que torna tão especial é que a questão mais importante 

no sector da saúde é a segurança: os processos hospitalares têm que ser seguros para 

os utentes e funcionários. A segunda preocupação principal no referido sector é a sua 

rentabilidade económica. Finalmente aparecem as preocupações ambientais (IEC et al., 

[s.d]).  

A implementação da gestão ambiental no sector da saúde não irá diminuir a qualidade 

dos serviços ou o conforto dos utilizadores, mas sim oferecer um "pacote verde" 

melhorando as três dimensões em conjunto (IEC et al., [s.d]). Mas para assegurar uma 

abordagem sustentável, os processos ecológicos têm de ser incluídos na gestão geral 

dos serviços de saúde através de gestão ambiental integrada.  

Os SGA mais eficazes são construídos com a missão da prestação de cuidados de saúde 

de qualidade em mente. Esta missão deve ser utilizada para ajudar a determinar quais as 

questões ambientais de um serviço de saúde são mais significativas. 

O setor de saúde conta com um enorme impacto, que muitas vezes é ignorado ou até 

negligenciado no ambiente com elevados custos provenientes do uso de energia, água e 

eliminação de materiais (IEC et al., [s.d]).  

As implicações ambientais dos materiais de consumo são especialmente sentidas na 

produção de resíduos, dado que o consumo de produtos clínicos, farmacêuticos ou 

outros, decorrem da forma como os processos são planeados e executados, portanto, 
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verifica-se que qualquer iniciativa dirigida na redução da quantidade ou periculosidade 

dos resíduos e outros efluentes e emissões, dependem da combinação de esforços tanto 

da gestão de materiais quanto da gestão de processos (Montabon et al, 2000), (Apud 

Esteves, 2007). 

A gestão ambiental permite reduzir a utilização de recursos e reduzir despesas, o que se 

traduz em ganhos para o Ambiente e para as organizações. A utilização mais racional de 

recursos significa uma redução da sua utilização através de uma gestão mais eficiente 

dos mesmos, nomeadamente a redução de utilização de papel através da simplificação 

de processos, da desmaterialização e da sua reutilização. A redução de impressões 

conduz à redução de consumo de energia e de materiais consumíveis, mas também 

contribui para a redução de emissões de dióxido de carbono (CO2). Um dos benefícios da 

implementação de um sistema de gestão ambiental é a possibilidade de agir 

preventivamente (Martins; Lico e Crespo, 2012).  

3.5 A GESTÃO DE RESÍDUOS EM UNIDADES DE SAÚDE 

Constata-se que a natureza dos problemas de saúde está a mudar a um ritmo 

surpreendente, sendo certo que esta mudança terá um impacte também ao nível dos 

resíduos hospitalares, (Portaria n.º 43/2011). 

Tendências como a urbanização, o aumento da esperança de vida e as mudanças 

globalizadas nos estilos de vida, ao combinar-se entre si poderão conduzir a um aumento 

de determinadas causas de morbilidade e de mortalidade como doenças crónicas e não 

transmissíveis, o que poderá potenciar, não só, um aumento da produção de resíduos, 

como também originar mais resíduos perigosos, (Portaria n.º 43/2011). Na Figura 3.1 são 

apresentadas as tendências relacionadas com a produção de resíduos. 

 

Figura 3.1 – Tendências relacionadas com a produção de resíduos. Fonte: (APA; DGS e DGV, 2011). 
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Os resíduos hospitalares (R.H.) são gerados pelas entidades que desenvolvem 

atividades no sector da prestação de cuidados de saúde (designadas por UPCS – 

Unidades Prestadoras de Cuidados de Saúde) e que abrangem entidades de natureza 

pública ou privada, incluindo: Hospitais, Centros de Saúde e Extensões, Postos de 

Saúde, Clínicas Médicas, Centros de Enfermagem, Consultórios, Clínicas Dentárias, 

Laboratórios, Clínicas Veterinárias e outras, nomeadamente Farmácias. Outras entidades 

a referir enquanto geradoras de resíduos hospitalares são os estabelecimentos que 

desenvolvem atividades de tatuagem e similares e as entidades de ensino (APA e DGS, 

2010). 

A atividade desenvolvida no C.S., a nível de CAE Rev.3, está classificada com os códigos 

86210 e 86220; enquanto o primeiro compreende as consultas e cuidados de saúde 

prestados por médicos de clínica geral nestas unidades, o segundo inclui os cuidados de 

saúde prestados por médicos especialistas nos mesmos locais; ambos os códigos 

incluem ainda atividades desenvolvidas noutras unidades, por médicos de clínica geral e 

especialistas. 

O código 86906 inclui atividades de saúde humana não referidas nos restantes códigos 

identificados, tais como entre outros, atividades exercidas pelos assistentes dentários, 

pelas enfermeiras dentárias de escolas e higienistas, bem como atividades similares.  

O aumento da prestação de cuidados de saúde junto da população conduzirá igualmente 

a uma maior produção de resíduos hospitalares, sobretudo ao nível dos C.S./ ACeS, a 

qual tem sido acompanhada de uma crescente criação de Unidades de Saúde 

específicas, como Unidades de Cuidados Continuados (Portaria n.º 43/2011). 

Cada unidade de saúde é responsável por uma gestão correta gestão de resíduos, sendo 

sua a responsabilidade pelo destino final dos resíduos produzidos, conforme o referido no 

n.º 1 do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.  

Uma preocupação na gestão dos resíduos é que esta deve ser feita de uma forma 

ambientalmente correta, o que significa minimizar impactes ambientais associados aos 

tecnossistemas de gestão de resíduos, nomeadamente contribuir para a conservação de 

recursos naturais e para a diminuição das emissões poluentes (Martinho e Gonçalves, 

2000). 

Dada a natureza, diversidade, perigosidade, grau de risco e consequentes procedimentos 

de manipulação e tratamento diferenciado, a gestão de resíduos hospitalares requererá 

uma atenção acrescida, não só dentro do espaço da unidade de saúde, como nas fases 
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subsequentes realizadas fora desse espaço, até ao destino final e eliminação (Ramos et 

al., 1999). 

O planeamento global do sistema de gestão de R.H. em unidades de saúde deve 

abranger várias vertentes, conforme se refere de seguida: 

Vertente Económica e Financeira, a quantificação dos custos envolvidos é um aspeto a 

considerar devidamente, quer ao nível das infraestruturas e equipamentos, quer ao nível 

dos contratos estabelecidos ou a estabelecer com entidades terceiras, para a gestão em 

conjunto ou de parte do sistema. Aspetos como a prevenção da produção, a correta 

triagem e a valorização da componente reaproveitável, são de crucial importância nesta 

vertente (Ramos et al., 1999).  

Vertente Técnica, refere-se a todos os aspetos de índole técnica relacionados com o 

planeamento, a programação, a implementação e operacionalidade do sistema, em todas 

as suas fases, desde a produção ao tratamento e destino final, passando pelo 

acondicionamento seletivo por grupos de resíduos, armazenamento, transporte, 

incrementando a valorização, e não esquecendo o registo dos resíduos produzidos tanto 

interno, para controlo de custos, como a nível do Sistema Integrado de Registo de 

Resíduos (SIRER) (Ramos et al., 1999). 

Vertente Sanitária é imprescindível a verificação e avaliação sistemática dos riscos reais 

e potenciais em todas as fases do processo, tendo em conta, não só as condições 

ambientais interiores da unidade, como também os grupos de risco (utentes, profissionais 

de saúde e outros) (Ramos et al., 1999).  

Vertente dos Recursos Humanos, a identificação, a definição de responsabilidades do 

pessoal diretamente afeto a alguma ou algumas das fases do sistema, a informação e a 

formação, quer do ponto de vista técnico, quer sanitário, assim com os aspetos de saúde 

ocupacional, são de considerar no sistema (Ramos et al., 1999).  

3.5.1 LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 

Os R.H. resultam da prestação de serviços de saúde ou da realização de pesquisas e 

experiências científicas no campo de medicina constituem um risco ambiental, devido ao 

facto de os microrganismos neles contidos entrarem em contacto com o meio ambiente, 

ou devido à eventual presença de medicamentos fora de prazo. A sua neutralização 

eficaz é de grande importância para o ambiente, mas constitui também um problema 

complexo. Os países da U.E. definem individualmente os métodos autorizados de 
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eliminação dos resíduos hospitalares perigosos, sendo o método mais comum a 

incineração. 

As regras gerais para um sistema eficaz de gestão de resíduos foram redefinidas na nova 

Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, Diretiva 2008/98/CE de 19 de novembro de 2008, 

constitui o enquadramento para as estruturas de gestão de resíduos na U.E.. A Diretiva 

comporta a exigência de que a eliminação dos resíduos se efetue em condições que 

assegurem a proteção do ambiente e da saúde humana. Para além disso, o diploma em 

causa regulamenta as ações que devem ser tomadas, quando estão em causa resíduos 

perigosos, referindo ainda as operações possíveis para a eliminação de resíduos. 

Os países da UE procedem à eliminação dos resíduos hospitalares, sobretudo, por 

incineração em terra, e têm a obrigação de definir e controlar, através de licenciamento, 

as regras de funcionamento e os níveis de emissões autorizados para as unidades de 

incineração de resíduos perigosos. A maioria dos países pondera ampliar a lista de 

tecnologias, introduzindo métodos alternativos de eliminação de R.H., mas, de acordo 

com as análises efetuadas, apenas a incineração garante a segurança epidemiológica, 

sendo considerada o método mais prático e eficaz.(Łukacijewska et al., 2010).  

Em analogia com a diretiva quadro de resíduos revogada (Diretiva n.º 75/442/CEE, do 

Conselho de 15 de julho), a nova Diretiva quadro dos resíduos também impõe a 

necessidade de elaborar um ou mais Planos de Gestão de Resíduos, tendo como 

principal foco a execução dos objetivos e das disposições nela contidas. 

A Decisão 2000/532/CE com as suas três alterações publica uma lista ordenada de 

códigos individualizáveis por um descritivo bastante pormenorizado de várias tipologias 

de resíduo. Caso o resíduo seja considerado perigoso essa distinção a nível de códigos é 

feita com o símbolo “*” (asterisco). O código é composto por seis dígitos, os dois 

primeiros indicam o capítulo, os dois seguintes o subcapítulo, e o conjunto dos seis o 

resíduo. 

Para a presente dissertação tem relevância o Capítulo “18 – Resíduos da Prestação de 

Cuidados de Saúde a Seres Humanos ou Animais e/ou Investigação Relacionada”, que 

se encontra dividido nos Subcapítulos “18 01 – resíduos de maternidades, diagnóstico, 

tratamento ou prevenção de doença em seres humanos” (R.H. Humanos), e o “18 02 – 

resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em animais” 

(R.H. Animais). É de referir que esta lista é conhecida por Lista Europeia de Resíduos 

(LER) e foi transposta para direito interno pela Portaria n.º 209/2004 de 3 de março. 
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3.5.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

O Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto veio disciplinar o mercado dos R.H., logo após o 

eclodir de algumas situações gravosas no Verão de 1996, em que empresas não 

reguladas faziam a gestão e encaminhamento dos RH excedentes para tratamentos e 

destinos “desconhecidos”. Procurou-se, assim, dar resposta, de acordo com os conceitos 

de gestão de resíduos, às necessidades de separação seletiva na origem e de 

diversificação das tecnologias de tratamento. Nesse sentido, e considerando a 

complexidade do sector, os riscos efetivos e a operacionalidade das diversas situações, 

os resíduos foram classificados em quatro grupos, de acordo com a sua origem, grau de 

perigosidade e tratamento adequado (Cordovil, 2008). Essa classificação é devidamente 

exposta no ponto 3.5.3 da presente dissertação. Além da classificação dos RH por 

grupos, o referido Despacho estabelece também os princípios de gestão a que os 

resíduos estão sujeitos no que se refere a acondicionamento, armazenamento, 

transporte e tratamento (Botelho e Pinto, 2010). 

Na sequência do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, a consolidação da estratégia 

de gestão de resíduos no nosso País, em conformidade com as normas nacionais e 

comunitárias, criou um espaço para a elaboração de planos sectoriais de gestão onde se 

inclui o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH). 

Foi publicado, em 1999, o primeiro PERH. Onde desde logo se sentiu a necessidade de 

investir na obtenção de uma informação mais completa, no que respeita aos quantitativos 

e caracterização da produção dos resíduos gerados nas UPCS a seres humanos, dos 

sectores público e privado, e a animais (Tavares, 2004). 

Sendo o PERH 1999-2005, aprovado pelo Despacho conjunto n.º 761/99, de 31 de 

agosto, foi seu objetivo, fornecer aos responsáveis um conjunto de informação para os 

apoiar na tomada de decisão sobre os vários aspetos relacionados com resíduos. Não 

pretendeu apontar soluções particulares para a multiplicidade de situações e realidades 

existentes, mas apenas propor as grandes linhas orientadoras que fizessem convergir as 

soluções parciais mais adequadas, para resolução global desta problemática. 

Estabelecendo o enquadramento estratégico para o período entre 1999 e 2005, com os 

objetivos a alcançar para os anos 2000 a 2005. 

Finda a sua vigência, foi necessário proceder à sua revisão à luz do novo quadro 

legislativo, da evolução tecnológica e de um conhecimento atualizado o que se 

concretizou através da Portaria n.º 43/2011 de 20 de janeiro, para o período de 2011-

2016, onde se abrange também a vertente da saúde animal. 
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Este Plano Estratégico pretende reforçar as medidas em matéria de prevenção de R.H., 

introduzindo a abordagem do ciclo de vida dos produtos e materiais e não apenas a fase 

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

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

económico associado aos mesmos. Incorpora ainda o incentivo à valorização dos 

resíduos e utilização dos materiais resultantes da valorização, no sentido da eliminação 

constituir a última opção de gestão considerada. A salvaguarda da proteção da saúde 

humana na perspetiva da prevenção da doença e promoção da saúde é uma 

preocupação também patente em todo o processo de gestão desta tipologia de resíduos 

(Portaria n.º 43/2011). 

Restam ainda outros diplomas nacionais em vigor que se revelam bastante importantes a 

nível dos RH. Além dos anteriormente referidos é de salientar o Decreto-Lei nº 73/2011 

de 17 de agosto que altera o DL n.º 178/2006 de 5 de setembro e que transpõe a Diretiva 

2008/98/CE de 19 de novembro de 2008. 

O Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro aprova o SIRER, mas a definição de R.H. 

é reformula na alínea hh) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

resíduos hospitalares são então: “os resíduos resultantes de atividades de prestação de 

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

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

envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens”. 

3.5.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Conforme o referido na secção 3.5.2 e de acordo com o Despacho n.º 242/96, publicado 

a 13 de agosto, os resíduos hospitalares encontram-se classificados em quatro grupos, 

consoante as suas características e perigosidade, tal como se apresenta seguidamente. 

De acordo com o Artigo 2.º deste diploma legal são considerados resíduos não perigosos 

os resíduos do Grupo I e do Grupo II e resíduos perigosos os dos Grupo III e do Grupo 

IV, Figura 3.2, (APA e DGS, 2010). 

3.5.3.1 GRUPO I 

A este grupo pertencem os resíduos que não apresentam exigências especiais no seu 

tratamento, são resíduos equiparados a urbanos:  
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a) Resíduos provenientes de serviços gerais (como de gabinetes, salas de reunião. salas 

de convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.); 

b) Resíduos provenientes de serviços de apoio (como oficinas, jardins, armazéns e 

outros); 

c) Embalagens e invólucros comuns (como papel, cartão, mangas mistas e outros de 

idêntica natureza); 

d) Resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confeção e restos de alimentos 

servidos a doentes não incluídos no grupo III. 

3.5.3.2 GRUPO II 

Pertencem a este grupo os resíduos que não estão sujeitos a tratamentos específicos, 

podendo ser equiparados a urbanos: 

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

vestígios de sangue; 

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

c) Material de proteção individual utilizado nos serviços gerais e de apoio, com exceção 

do utilizado na recolha de resíduos; 

d) Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e ou 

comum, com exceção dos incluídos no grupo III e no grupo IV; 

e) Frascos de soros não contaminados, com exceção dos do grupo IV. 

3.5.3.3 GRUPO III 

Fazem parte deste grupo os R.H. de risco biológico, são resíduos contaminados ou 

suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, 

permitindo posterior eliminação como resíduo urbano, assim este grupo engloba: 

a) Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou 

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

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

investigação, com exceção dos do grupo IV; 

b) Todo o material utilizado em diálise; 
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c) Peças anatómicas não identificáveis; 

d) Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados; 

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

grupo IV; 

f) Sacos coletores de fluidos orgânicos e respetivos sistemas; 

g) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com 

vestígios de sangue; material de prótese retirado a doentes; 

h) Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue; 

I) Material de proteção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio 

geral em que haja contacto com produtos contaminados (como luvas, máscaras. aventais 

e outros). 

3.5.3.4 GRUPO IV 

A este grupo pertence vários tipos de resíduos de incineração obrigatória. 

a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação 

específica; 

b) Cadáveres de animais de experiência laboratorial; 

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

d) Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação especifica; 

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

 
Figura 3.2– Classificação dos resíduos hospitalares em Portugal. Fonte: (APA; DGS e DGV, 2011). 
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3.5.4 SITUAÇÃO NACIONAL

A produção de resíduos hospitalares estimada em Por

foi de cerca de 110 000 toneladas 

Saúde e todos os tipos de resíduos hospitalares

Analisando a produção de resíduos hospitalares por Grupos em 2006, verifica

cerca de 79,1% dos resíduos hospitalares produzidos correspondem ao Grupo I e II 

podem ser equiparados a resíduos sólidos urbanos), cerca de 

Grupo III e apenas cerca de 

conforme se verifica na Figura 

de resíduos hospitalares em Portugal em 2006 

Grupo III e IV) são considerados resíduos perigosos que necessitam de ser submetidos a 

tratamento específico (APA et al., 2010)

Figura 3.3 – Estimativa da distribuição
hospitalares em Portugal. Fonte: 

A maior produção de resíduos hospitalares ocorre nos hospitais do S
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Os hospitais do SNS produzem em média 58% dos resíduos hospitalares 

Grupos, seguidos dos hospitais privados, com uma média de 19%

resíduos caracterizados por outros apresenta cerca de 18%, seguindo

oficiais não públicos, com cerca de 3%, e os restantes 2% referem

Saúde, conforme se verifica na 
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ACIONAL 

A produção de resíduos hospitalares estimada em Portugal Continental no ano de 2006

110 000 toneladas considerando todos os tipos de Hospitais e Centros de 

Saúde e todos os tipos de resíduos hospitalares (APA et al., 2010).  

Analisando a produção de resíduos hospitalares por Grupos em 2006, verifica

79,1% dos resíduos hospitalares produzidos correspondem ao Grupo I e II 

podem ser equiparados a resíduos sólidos urbanos), cerca de 18,9% c

e apenas cerca de 2,1% correspondem a resíduos hospitalares do Grupo IV

Figura 3.3. Constata-se, assim, que da produção total estimada 

de resíduos hospitalares em Portugal em 2006 apenas cerca de 20,9% (resíduos do 

são considerados resíduos perigosos que necessitam de ser submetidos a 

(APA et al., 2010).  

istribuição, por grupos de resíduos e em percentagens, da produção de resíduos 
 Adaptado de (APA e DGS, 2010). 

A maior produção de resíduos hospitalares ocorre nos hospitais do S

menor quantidade associada aos hospitais oficiais não públicos e aos Centros de Saúde. 

Os hospitais do SNS produzem em média 58% dos resíduos hospitalares 

hospitais privados, com uma média de 19%. A proveniência dos 

resíduos caracterizados por outros apresenta cerca de 18%, seguindo

oficiais não públicos, com cerca de 3%, e os restantes 2% referem-se aos Centros de 

conforme se verifica na Figura 3.4, (APA e DGS, 2010). 
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Figura 3.4 - Distribuição da produção de resíduos hospitalares em Portugal pelos diversos sectores da 
prestação de cuidados de saúde. Fonte: Adaptado de (APA e DGS, 2010). 

No período compreendido entre 2001 e 2006 verificou-se um aumento da produção da 

totalidade dos resíduos hospitalares de cerca de 29%. Este aumento é explicado, 

essencialmente, pelo aumento da produção de resíduos do Grupo I e II e do Grupo III. A 

produção de resíduos dos Grupos I e II aumentou entre 2001 e 2006 em cerca de 33%, o 

mesmo acontecendo relativamente à produção de resíduos hospitalares do Grupo III, que 

registou um aumento de cerca de 26% entre 2001 e 2006. A produção de resíduos do 

Grupo IV manifesta, por outro lado, um comportamento inverso, verificando-se uma 

redução de cerca de 35,8% entre 2001 e 2006 (APA e DGS, 2010). 

No que respeita à produção de resíduos hospitalares em 2006 por regiões administrativas 

há a referir que o padrão dominante é o domínio da Região de Lisboa e Vale do Tejo na 

produção dos resíduos dos quatro grupos de resíduos. A Região Norte segue como o 

segundo maior contribuidor e a Região Centro surge invariavelmente na terceira posição 

(APA e DGS, 2010).  

Com menor relevância em termos quantitativos surgem a Região do Alentejo e do 

Algarve (APA e DGS, 2010). 

A quantidade de resíduos recolhidos seletivamente pelas unidades produtoras de 

resíduos hospitalares tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Em 2006 os 

resíduos recolhidos seletivamente representaram cerca de 22% dos resíduos produzidos 

dos Grupos I e II. A percentagem de papel e cartão recolhida seletivamente representa 

mais de 94% da recolha seletiva, julgando-se que tenderá a estabilizar nos próximos 
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anos. Para o vidro, plástico e metais ferrosos e não ferrosos, as percentagens são 

bastante reduzidas, sendo referido no PERH que, no futuro, se prevê ser possível 

conseguir um aumento significativo (APA e DGS, 2010).  

3.5.5 PRODUÇÃO E RECOLHA 

A produção de resíduos é uma consequência inevitável de toda a atividade de prestação 

de cuidados de saúde, à qual deve ser dada especial atenção (Ramos et al., 1999). 

Sendo expectável o aumento da produção de resíduos hospitalares, quer pelo aumento 

da prestação de cuidados de saúde junto da população, quer pelo aumento da utilização 

de material de uso único, (Portaria n.º 43/2011). 

A recolha, sendo uma das primeiras fases do processo, vai condicionar todo o 

desenvolvimento posterior, com implicações de natureza diversa em todo o processo de 

gestão. Esta deverá ser encarada como forma de otimização do tratamento, minimização 

dos custos e sensibilização da população alvo (Ramos et al., 1999).  

Esta operação de recolha desenvolve-se fundamentalmente, nos locais de produção 

dentro da área do estabelecimento, e deve ser desenvolvida de modo a facilitar e atingir 

os objetivos de controlo e minimização de riscos, de proteção dos trabalhadores, de 

operacionalidade dos serviços, de valorização dos resíduos produzidos e até a considerar 

aspetos como preceitos de ordem ética ou de perceção de risco pela opinião pública, ou 

seja, de modo a proteger o ambiente hospitalar, o ambiente em geral e a saúde pública 

(Ramos et al., 1999).  

A triagem e o acondicionamento são os dois aspetos mais relevantes nesta fase, visando 

a redução das diversas parcelas, e a valorização das componentes recicláveis ou 

reutilizáveis, que poderão vir a condicionar os próprios custos (Ramos et al., 1999).  

A identificação do serviço de origem dos resíduos, a identificação dos recipientes, 

embalagens ou contentores, bem como as condições de transporte dentro da unidade 

são aspetos de igual realce (Ramos et al., 1999).  

Estas operações são importantes a nível de todas as categorias de resíduos, sendo de 

especial relevância para os dos resíduos dos grupos III e IV, pelos riscos acrescidos que 

apresentam e pela necessidade de recorrer a tecnologias de tratamento específicas, tais 

como tratamentos de descontaminação, por meios físicos ou químicos ou por incineração 

(Ramos et al., 1999).  
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Quanto aos resíduos dos grupos I e II, equiparados a urbanos, ou que, não estando 

sujeitos a tratamentos específicos, podem ser equiparados a urbanos, a sua gestão, não 

só a nível da fase de recolha, como das restantes, deve ser articulada com a gestão 

implementada pelas entidades responsáveis pelos sistemas de recolha de resíduos 

urbanos na região (Ramos et al., 1999). 

3.5.6 ARMAZENAMENTO 

Após a separação dos resíduos no local da sua produção, é necessário recolhe-los para 

um local de armazenamento no interior da unidade para posteriormente serem enviados 

para tratamento em unidades licenciadas para o efeito (Botelho e Pinto, 2010).  

O armazenamento de resíduos carece de uma atenção especial, principalmente se a 

produção for elevada. 

Este local poderá, no entanto servir só de zona de receção, se houver uma remoção 

diária dos resíduos no local de produção, ou de receção e armazenamento (Ramos et al., 

1999).  

O local de armazenamento de R.H. deve incluir as seguintes condições técnicas e 

estruturais: ventilação natural ou forçada, iluminação natural ou artificial, dispor de 

sistema de abastecimento e drenagem de águas, o qual permita uma fácil higienização 

do espaço e dos contentores, por forma a minimizar o risco de saúde dos profissionais 

no interior da unidade, dos profissionais de tratamento de resíduos e ainda do público 

(Botelho e Pinto, 2010) e (Barreiros e Tavares, 2003). Devendo estar localizado em zona 

de fácil acesso ao exterior (Barreiros e Tavares, 2003). 

3.5.7 RISCOS PARA A SAÚDE E PARA O AMBIENTE 

Como referido anteriormente a correta triagem no momento de produção é um dos 

principais fatores que caracteriza o sucesso de um sistema desta natureza, trazendo 

vantagens óbvias na redução de custo de tratamento/ eliminação. 

Todo o sucesso nesta fase depende da informação dos profissionais de saúde em 

relação aos diferentes grupos de resíduos e dos riscos que cada tipo de resíduo pode 

representar tanto para a saúde humana como para o ambiente e ainda do conhecimento 

de que destino final adequado que é dado a cada um dos grupos de resíduos. 
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3.5.7.1 RISCOS PARA A SAÚDE 

Os riscos para a saúde, decorrentes do contacto com os RH, situam-se em quatro 

âmbitos diferentes (Tavares et al., 2007): 

Riscos biológicos (doenças transmissíveis), devidos a resíduos contaminados, os quais 

contêm microrganismos patogénicos; 

Riscos físicos, devidos a: 

– Resíduos cortantes e perfurantes, podendo causar ferimentos; 

– Substâncias radioactivas; 

– Substâncias inflamáveis e explosivas, podendo causar lesões; 

Riscos químicos, devidos a: 

– Substâncias químicas perigosas e tóxicas, as quais podem ser inaladas, ingeridas ou 

entrar em contacto com a pele; 

– Substâncias carcinogénicas – caso dos resíduos provenientes dos laboratórios de 

investigação; 

 Incómodos psicofisiológicos. 

Todos os indivíduos expostos a RH estão potencialmente em risco, incluindo os 

produtores de resíduos no interior dos C.S./E.S., os transportadores desses resíduos, os 

operadores das instalações de tratamento e destino final e ainda aqueles que estão 

expostos como consequência de um deficiente sistema de gestão (Tavares et al., 2007). 

3.5.7.1.1 Agentes Infecciosos 

Para que um RH esteja contaminado é necessário que contenha microrganismos 

patogénicos e que estes sejam viáveis, isto é, que possam persistir e/ou multiplicar-se 

nesse meio. Estes microrganismos têm uma capacidade limitada para sobreviver no 

ambiente que é específica para cada microrganismo e é uma função da sua resistência 

às condições ambientais, tais como: temperatura, humidade, radiação ultravioleta, 

disponibilidade de substrato de matéria orgânica e a presença de predadores, entre 

outras. Sabe-se que as bactérias são menos resistentes do que os vírus. 

A maior evidência epidemiológica de risco para a saúde resultante da exposição aos RH 

é a transmissão do vírus da imunodeficiência humana (VIH), agente etiológico da 

síndroma de imunodeficiência adquirida (SIDA) e, ainda mais, dos vírus das hepatites B e 

C (VHB e VHC), devido a agulhas de seringas contaminadas com sangue humano, dado 
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que ambos podem ser virulentos até oito dias após a utilização da agulha (WHO, 1994 in 

Pité-Madeira, 1995) (Apud Tavares et al., 2007). Como o VHB e o VHC sobrevivem mais 

tempo fora do organismo humano do que o VIH, a probabilidade de haver contaminação 

pelo contacto com RH é maior nos dois primeiros casos. 

Uma dose infeciosa de VHB e VHC pode sobreviver até uma semana numa gota de 

sangue encerrada no interior de uma agulha hipodérmica. O VIH é muito menos 

resistente, não sobrevivendo mais de 15 minutos quando exposto a etanol a 70% e 

somente 3 a 7 dias à temperatura ambiente, sendo inativado a 56ºC (Tavares et al., 

2007). 

No que concerne à sobrevivência de priões, agentes de doenças neurológicas 

degenerativas (caso da doença de Creutzfeldt-Jakob, do Kuru, entre outras), parecem ser 

muito resistentes à ação de muitos agentes físicos e químicos habitualmente usados para 

descontaminar materiais que contenham microrganismos patogénicos. Desinfetantes 

químicos como o álcool, amónia, fenóis e outros são completamente ineficazes na sua 

descontaminação. Mesmo após temperaturas de 600ºC ainda apresentam alguma 

infecciosidade. A resistência do prião foi comprovada no meio ambiente, especialmente 

no solo, podendo manter-se infecioso pelo menos durante três anos (Tavares et al., 

2007). 

As culturas concentradas de agentes patogénicos e as agulhas contaminadas são os 

resíduos que apresentam um maior risco potencial de transmissão de doença (Prüss; 

Giroult e Rushbrook, 1999). 

Contudo, com exceção dos resíduos que contêm culturas patogénicas ou excreta de 

doentes infetados, o nível microbiano dos RH não é geralmente muito elevado. Além do 

mais, os RH não parecem fornecer um meio favorável para a sobrevivência de 

microrganismos patogénicos, possivelmente pelo facto de conterem frequentemente 

bastantes anti-sépticos (Tavares et al., 2007). 

3.5.7.1.2 Cortantes e perfurantes 

É fundamental a prevenção da ocorrência de ferimentos acidentais, por instrumentos 

como agulhas, lâminas de bisturis, vidros e outros objetos cortantes e perfurantes, por 

ocasião do seu manuseamento, mas também ao longo de todo o circuito dos RH 

(Tavares et al., 2007). 

As agulhas são uma das componentes dos RH que maiores problemas apresentam, 

pelas seguintes razões: 
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– Podem atuar como reservatório de agentes patogénicos, os quais podem sobreviver 

por algum tempo devido à presença de sangue (WHO, 1994 in Pité-Madeira, 1995) (Apud 

Tavares et al., 2007); 

–  Podem ser um caminho direto à corrente sanguínea pela introdução direta na pele. 

A prevenção destes acidentes é isoladamente a medida mais importante que os 

profissionais de saúde podem tomar para evitar as infeções causadas por 

microrganismos patogénicos transmitidos pelo sangue, designadamente as Hepatites B e 

C e a SIDA. 

As agulhas não devem ser recapsuladas, quebradas ou retiradas das seringas 

descartáveis com as mãos, mas devem ser acondicionadas, imediatamente após o seu 

uso, em recipientes resistentes à perfuração. Estes recipientes devem estar facilmente 

acessíveis e localizados o mais perto possível da área em que os objetos cortantes e 

perfurantes são usados. 

3.5.7.1.3 Citostáticos, Outros Fármacos e Químicos 

A gravidade dos perigos inerentes aos citostáticos varia em função da conjugação entre a 

sua toxicidade e a duração da exposição. Esta pode ocorrer quer durante a preparação 

quer durante a administração dos tratamentos. 

As principais vias de exposição a este tipo de produtos são a inalação ou a absorção 

através da pele de poeiras e aerossóis. Contudo, a exposição também pode ocorrer 

através do contacto com fluidos corporais e secreções de utentes durante os ciclos de 

quimioterapia. É de salientar que as fraldas destes doentes podem conter este tipo de 

resíduos, situação esta que pode ser muito relevante nos cuidados 

domiciliários/continuados e também em lares para idosos (Tavares et al., 2007). 

Muitos dos fármacos e químicos usados nos CS/ES são perigosos. Podem ser tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis, reativos e explosivos (Tavares et al., 2007). 

Geralmente, estas substâncias, relativamente ao total de RH produzidos, estão presentes 

em pequenas quantidades, podendo contudo aumentar pela existência de produtos 

químicos e fármacos rejeitados ou fora do prazo de validade (Tavares et al., 2007). 

Este tipo de resíduos pode originar intoxicações, por exposição aguda ou crónica e 

lesões, incluindo queimaduras (Tavares et al., 2007). 

Os desinfetantes são particularmente importantes neste grupo de resíduos, dado serem 

usados em grandes quantidades e serem frequentemente corrosivos. Além disso, os 



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

32  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

químicos reativos podem formar componentes secundários muito tóxicos (Tavares et al., 

2007). 

O carácter bioacumulativo dos produtos químicos é de grande relevância, dado que a sua 

introdução no ambiente, mesmo em pequenas quantidades, vai aumentar a sua 

concentração nos organismos vivos, acumulando-se através da cadeia alimentar 

(Tavares et al., 2007). 

3.5.7.2 RISCOS PARA O AMBIENTE 

Os impactes ambientais dos RH podem sistematizar-se da seguinte forma (Tavares, 

2004) : 

–  Contaminação do biota animal e vegetal; 

– Toxicidade animal e vegetal; 

– Riscos de segurança; 

–  Contaminação das águas, em especial das subterrâneas; 

–  Contaminação do solo; 

–  Contaminação do ar; 

–  Emissão de gases e partículas que contribuem para o aquecimento global (efeito 

estufa) e depleção da camada de ozono; 

–  Contaminação dos alimentos não protegidos; 

–  Propagação de vetores de doença; 

–  Cheiros e aspetos desagradáveis. 

Os resultados de vários estudos têm demonstrado que a concentração de 

microrganismos nos RH não é geralmente mais elevada do que nos resíduos domésticos 

e que as suas taxas de sobrevivência são baixas. Uma das principais preocupações 

relaciona-se com o aumento das suas resistências. 

Na avaliação da sobrevivência ou disseminação de microrganismos patogénicos no 

ambiente, o papel dos vetores, tais como roedores e insetos, deve ser considerado. Tal 

aplica-se à gestão de RH quer no interior quer no exterior dos C.S./E.S.. 
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Um impacte relevante dos RH no ambiente, diz respeito aos aspetos microbiológicos, 

toxicológicos e genotóxicos que, associados ao volume de efluentes produzidos e que 

colocam questões sobre o risco potencial destes efluentes para a saúde e para o 

ambiente. Os efeitos, de carácter cumulativo, que algumas das substâncias podem gerar, 

a longo prazo, nos ecossistemas recetores, não são desprezáveis (Noronha, 2000). 

Muitas destas substâncias ficam absorvidas nos RH, entrando assim no seu circuito. É 

fundamental a existência de um controlo adequado do processo associado à gestão 

eficiente dos RH no seu todo, dada a forma como estes se interligam e pelos riscos para 

a saúde e para o ambiente em que estão envolvidos (Leprat, 1999). 

Os citostáticos também provocam impactes relevantes no ambiente, pois atuam como 

mutagénicos para os seres vivos, podendo ser letais para alguns organismos. É essencial 

um especial cuidado no manuseamento deste tipo de resíduos, dado que qualquer 

descarga destes resíduos no ambiente pode originar consequências ecológicas 

desastrosas (Prüss et al, 1999) (Apud Tavares et al., 2007). 

Os resíduos químicos rejeitados no sistema de esgotos têm efeitos adversos nas 

operações de tratamento que ocorrem nas estações de tratamento de águas residuais, 

uma vez que destroem a flora biológica, afetando assim o seu funcionamento, e 

provocam efeitos tóxicos nos ecossistemas dos cursos de água que os recebem 

(Noronha, 2000). 

Problemas idênticos podem ser causados por resíduos farmacêuticos, onde se incluem 

antibióticos e outras drogas, metais pesados, como o mercúrio, cuja utilização entrou já 

em desuso, fenóis, desinfetantes e anti-sépticos. A nível dos ecossistemas naturais 

importa ainda atender-se ao facto de que os metais pesados, além dos possíveis efeitos 

de toxicidade aguda, são bio-acumulativos, com todas as consequências decorrentes a 

nível da cadeia alimentar (Tavares et al., 2007). 
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4 METODOLOGIA 

4.1  METODOLOGIA PARA A DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E ANÁLISE DE CUSTO-
BENEFÍCIO 

Para o desenvolvimento da presente dissertação, procurou-se obter informação junto da 

Direção do ACeS Cova da Beira, e dos diversos serviços do C.S.. Foi gentilmente cedida 

informação relativa à faturação de energia elétrica e água da rede pública da produção de 

resíduos hospitalares perigosos, do número de consultas, tratamentos e injetáveis 

administrados. Toda a informação era referente ao período de 2009 a 2011. Foi ainda 

facultado o número de trabalhadores em exercício no edifício sede do C.S., o número e 

tipo de equipamentos elétricos e eletrónicos existentes no referido edifício. 

Foi ainda necessário a realização de um questionário informal por entrevista com os 

trabalhadores de forma a perceber como, porquê e quando eram executadas 

determinadas tarefas que tinham implicações diretas tanto no consumo energético como 

no consumo da água, no anexo A.1 encontram-se as questões expostas.  

Procedeu-se ao levantamento de todos os pontos de consumo de água, nomeadamente 

torneiras, autoclismos, equipamentos, aspersores de rega e verificados os equipamentos 

com fugas ou perdas.  

Quanto ao consumo energético efetuou-se ainda o cadastro de todas as lâmpadas e 

luminárias existentes e o seu modo de funcionamento, verificando-se a necessidade de 

acordo com o local e a luz natural existente da necessidade do funcionamento das 

mesmas. 

Verificou-se também as janelas e a caixilharia de modo a perceber o tipo de vidro 

instalados, duplo ou simples, e se existiam desajustes na caixilharia que contribuíssem 

para as perdas energéticas do edifício pela caixilharia.  



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

36  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

4.2 METODOLOGIA PARA A QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

HOSPITALARES 

4.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como qualquer estudo experimental, requer um método de trabalho que defina quais são 

os critérios de planificação e preparação do mesmo e qual o procedimento prático a 

aplicar. Importa conhecer, assim, um pouco da sua história – origem dos resíduos, 

quantidades produzidas, meios de recolha, operações de tratamento disponíveis, 

informação e sensibilização dos seus produtores relativamente à responsabilidade 

partilhada nesta matéria (Cruz, 2005). 

O conhecimento das quantidades de resíduos, bem como das suas características, é 

fundamental para o planeamento e gestão eficiente dos sistemas de recolha, 

armazenamento, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos (Martinho e 

Gonçalves, 2000). 

No desenvolvimento do presente trabalho foi indispensável e fundamental a colaboração 

das assistentes operacionais a exercer funções no edifício sede do C.S.. 

4.2.2 RESÍDUOS A INTEGRAR NA METODOLOGIA  

Conforme foi referido anteriormente a classificação atual dos resíduos hospitalares por 

grupos encontra-se estabelecida no Despacho 242/96, de 13 de agosto. Os dois 

primeiros grupos equiparados a urbanos e o terceiro e quarto grupo considerados 

resíduos perigosos. Dentro dos resíduos dos grupos I e II podem ainda identificar-se 

fileiras, fluxos de resíduos, resíduos com especificidade e ainda uma categoria residual 

de outros resíduos. 

Existem algumas considerações importantes e referidas no Despacho 242/96 de 13 de 

agosto, que devem ser tidas aquando da planificação e implementação de um sistema de 

gestão de resíduos Hospitalares.  

A triagem e o acondicionamento devem ter lugar junto do local de produção (Despacho 

242/96). Os RH devem ser devidamente acondicionados de modo a permitir uma 

identificação clara da sua origem e do seu grupo (Despacho 242/96):  

a) Os resíduos dos grupos I e II em recipientes de cor preta (Despacho 242/96); 
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b) Os resíduos do grupo III em recipientes de cor branca, com indicativo de risco 

biológico (Despacho 242/96); 

c) Os resíduos do grupo IV em recipientes de cor vermelha com exceção dos materiais 

cortantes e perfurantes que devem ser acondicionados em recipientes, contentores, 

imperfuráveis (Despacho 242/96). 

Os resíduos pontiagudos e corto-perfurantes devem ser embalados em recipientes 

imperfuráveis, no caso especifico em estudo de cor amarela e tampa vermelha. 

Relativamente a estes resíduos tem de existir uma correta triagem entre os que 

pertencem ao grupo III – algodões e seringas – e os que devem ser integrados no grupo 

IV – bisturis e agulhas (Tavares, 2004). 

Os contentores utilizados para armazenagem e transporte dos resíduos dos grupos III e 

IV devem ser facilmente manuseáveis, resistentes, estanques, mantendo-se 

hermeticamente fechados, laváveis e desinfetáveis, se forem de uso múltiplo (Despacho 

242/96). 

4.2.3 DIMENSÃO ESPACIAL DO ESTUDO 

A análise espacial do estudo corresponde ao edifício sede do C. S. do Fundão, nos seus 

diferentes módulos e salas de tratamento. 

4.2.4 AUDITORIA INICIAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

Com o objetivo de conhecer o ponto de situação relativamente à triagem dos resíduos 

foram realizadas as primeiras auditorias às diversas salas onde se prestam cuidados de 

saúde personalizados (sala de vacinas, sala de tratamento, sala de enfermagem, 

gabinetes de planeamento) e dos quais resultam resíduos dos diversos Grupos. 

Com base em diversos documentos disponíveis e adaptando à realidade existente no 

C.S. e aos objetivos da dissertação, foi elaborado uma lista de verificação, ver Anexo A.2 

do presente trabalho, de forma a uniformizar o processo de verificação em cada um dos 

módulos/locais. 

A lista de verificação foi aplicada nas salas onde são prestados cuidados de saúde 

personalizados. Para cada um dos locais de produção as variáveis são as seguintes: 



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

38  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

- Triagem dos resíduos – separação correta dos resíduos pelos grupos definidos no 

Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto; 

- Valorização dos resíduos hospitalares do Grupo I e II – resíduos encaminhados para 

posterior valorização e existência de ecoponto nas proximidades do C.S. para a sua 

deposição; 

- Condições de acondicionamento no local de produção – existência de recipientes 

(sacos e suportes, contentores para corto-perfurantes) adequados a cada tipo de 

resíduos produzidos e sistema de fecho dos sacos; 

4.2.5 DIMENSÃO TEMPORAL DO ESTUDO 

Para além de toda a informação disponível referente aos anos 2009, 2010 e 2011, 

procedeu-se a uma campanha de quantificação e caracterização dos resíduos 

hospitalares, com o intuito de gerar conhecimento que possa contribuir para alcançar a 

promoção das boas práticas, no sentido da redução da produção e da correta triagem 

dos resíduos hospitalares. 

Nos dois pontos seguintes é descrito o decurso da quantificação e da caracterização dos 

resíduos produzidos na unidade sede do C.S. Fundão.  

4.2.5.1 QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES 

Para efeitos da quantificação dos resíduos hospitalares, importará ter em conta os grupos 

previstos no Despacho n.º 242/96 e os Códigos LER publicados na Portaria n.º 209/2004 

(Portaria n.º 43/2011). 

A quantificação de resíduos além de ser uma obrigatoriedade legal permitirá avaliar os 

custos reais de gestão de resíduos, em cumprimento da legislação ambiental em vigor 

(Portaria n.º 43/2011). 

A quantificação dos resíduos dos grupos III e IV, por questões de segurança é realizada 

após a sua recolha e posterior armazenamento. Nessa quantificação não se verifica uma 

distinção em termos da proveniência dos resíduos. Os resíduos são pesados por grupos, 

mas como um todo independentemente de provirem das extensões de saúde, da 

consulta aberta, ou do edifício sede do C.S.. 
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Neste sentido, achou-se relevante a realização das auditorias, tendo sempre como 

objetivo primeiro a recolha fidedigna de dados que assegure a representatividade dos 

resíduos num dado ano de referência, coloca-se a questão de quantas amostras devem 

ser recolhidas em cada período de amostragem, entendendo que também aqui a 

representatividade deve de ser assegurada. 

A quantificação dos resíduos ocorreu em dois períodos distintos. A primeira campanha 

entre abril e maio de 2012 para obtenção de pesagens diária num total de 15 resultados, 

num período de segunda a sexta-feira, Figura 4.1. É de referir que se verifica uma 

interrupção de 2 semanas entre a última semana de abril e a primeira semana de maio. 

Isto porque a informação deve ser recolhida durante uma semana completa sem 

situações atípicas, como por exemplo feriados. Houve ainda no mês de maio uma 

semana de interrupção, por questões de logística do serviço. 

A segunda campanha decorreu no mês de julho, para a obtenção de outros 15 resultados 

de pesagens diárias de segunda a sexta-feira, Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Calendarização da campanha de quantificação dos resíduos hospitalares do grupo I, II, III e IV. 

4.2.5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES 

A caracterização de resíduos sólidos é um processo que pretende identificar a 

quantidade de objetos e materiais resultantes da transformação e utilização de bens 

consumidos. Composição é assim o termo utilizado para descrever os componentes 

individuais que constituem um fluxo de resíduos e a sua distribuição relativa nesse grupo, 

(Cruz, 2005). 

O Despacho 242/96, de 13 de agosto, estabeleceu uma nova classificação de resíduos 

hospitalares, com preocupações relativas à separação seletiva na origem, alicerçada num 

conjunto de princípios de organização e gestão global dos resíduos, que se enunciam 

riscos efetivos, a proteção dos trabalhadores do sector, a operacionalidade das diversas 

secções, os preceitos éticos, a perceção de risco pela opinião pública, (Portaria n.º 

43/2011). 
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O acompanhamento dos profissionais de saúde durante a realização das suas tarefas 

diárias irá permitir conhecer os valores, as características, as motivações, as atitudes e 

os comportamentos dos profissionais de saúde. A perceção de risco pode ser uma 

explicação de determinados comportamentos dos profissionais de saúde relativamente 

aos resíduos hospitalares, mas nem sempre está relacionada com comportamentos 

técnicos ou legalmente corretos. Há fatores psicossociais e técnicos, relacionados com o 

dia-a-dia dos profissionais de saúde, que os influenciam a adotarem comportamentos 

mais ou menos responsáveis em relação à gestão de resíduos. Uma gestão correta 

encontra-se intimamente relacionada com o conhecimento e o comportamento desses 

mesmos profissionais (Gonçalves e Gonçalves, 2002), (Apud Tavares, 2004). 

A caracterização do grupo I+II realizou-se por observação do componente existente 

dentro dos sacos. Constatou-se, e muito devido à recolha seletiva de papel/cartão e das 

mangas plásticas do material esterilizado, que a maioria dos resíduos recolhidos nos 

sacos, não se enquadram em qualquer fileira ou fluxo especifico de resíduos. 

Para a caracterização dos grupos III e IV procedeu-se ao acompanhamento dos atos de 

enfermagem no edifício sede C.S. Fundão. O acompanhamento ocorreu num maior 

número e topologia de procedimentos diferenciados possível, num mínimo de 12 

amostras por procedimento. Preferencialmente em todas as salas de tratamento e de 

enfermagem, sala de vacinas, tentando abranger a atividade do maior número de 

profissionais, Figura 4.2. 

O acompanhamento das tarefas diárias e a caracterização dos RH permitiu verificar se os 

procedimentos adotados estão em conformidade com critérios adequados de triagem e 

propor medidas corretivas caso não se verifique tal conformidade. 

Uma caracterização adequada dos resíduos permite no futuro uma correta separação dos 

mesmos, levando a uma gestão mais eficiente que terá repercussões a nível económico 

e na segurança dos diversos intervenientes em todo o processo de gestão. 

 

Figura 4.2 – Calendarização para o período de caracterização dos Resíduos Hospitalares.  
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5 CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO: CENTRO DE SAÚDE DO 

FUNDÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Pela Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro, foi instituída uma rede de órgãos e serviços 

prestadores de cuidados globais de saúde a toda a população, através da qual o Estado 

Português salvaguarda o direito à proteção da saúde. Surge, desta forma, a oportunidade 

de oferecer uma visão organizada e atualizada dos diplomas legais que já nortearam e 

que organizam, hoje em dia, o sistema de saúde português (Ministério da Saúde, 2010). 

O SNS é o conjunto de instituições e serviços, dependentes do Ministério da Saúde, que 

têm como missão garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, nos 

limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis. O SNS abrange ainda 

os estabelecimentos privados e profissionais de saúde em regime liberal, com os quais 

tenham sido celebrados contratos ou convenções, que garantam o direito de acesso dos 

utentes em moldes semelhantes aos oferecidos pelo SNS (DGS, 2011). 

Integram o Serviço Nacional de Saúde todos os serviços e entidades públicas 

prestadoras de cuidados de saúde, designadamente (Ministério da Saúde, 2012): 

 - Os Agrupamentos de Centros de Saúde; 

 - Os estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua designação; 

 - As Unidades Locais de Saúde (ULS). 

5.2 O CENTRO DE SAÚDE DO FUNDÃO 

O C.S. do Fundão encontra-se integrado no ACeS Cova da Beira, localizado na região da 

Cova da Beira, a norte no Distrito de Castelo Branco. O ACeS Cova da Beira por sua vez 

abrange três Concelhos: Belmonte, Covilhã e Fundão (ver Figura 5.1). 

O Concelho do Fundão é um município com 29213 residentes, registados no ano 2011 

(INE, 2011), distribuídos numa área territorial de 700,4 km², subdividido em 31 freguesias. 
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Figura 5.1 – Integração do NUTs III na zona centro de Portugal e mapa do ACeS Cova da Beira. Fonte: URL 
5.1 e URL 5.2. 

5.2.1 A FRONTEIRA DO SISTEMA 

O C.S. do Fundão é composto pelo edifício sede e por 25 extensões de saúde, 

distribuídas pelas 31 freguesias do Concelho. O C.S. Fundão integra duas Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) a Unidade sede e a Unidade Extensões. 

No edifício sede funcionam serviços distintos, que têm por base a prestação de cuidados 

de saúde primários à população, do perímetro urbano do Fundão, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente: a Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) sede e a sede da Unidade de Saúde Pública (USP). 

A UCSP designada de Unidade sede, da qual fazem parte os cinco módulos existentes 

no edifício sede do C.S. do Fundão, serve os utentes das freguesias do perímetro urbano 

do Fundão, contando com 16681 utentes inscritos em dezembro de 2010.  

A Unidade sede é uma unidade elementar de prestação de cuidados de saúde, 

individuais e familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por 

médicos, por técnicos, enfermeiros, pessoal da área administrativa e pessoal auxiliar. A 

atividade da UCSP desenvolve-se com autonomia organizativa e técnica, integrada numa 

lógica de rede com as outras unidades funcionais do ACeS. A UCSP presta cuidados 

personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos 

(ACSS; Ministério da Saúde e Coordenação Estratégica Cuidados de Saúde Primários, 

2011). 
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A USP é o observatório de saúde na área geográfica da Cova da Beira, desenvolve 

atividades de planeamento em saúde, de promoção e proteção da saúde, incluindo a 

avaliação do impacto em saúde, de prevenção da doença, de vigilância epidemiológica, 

de vigilância em saúde ambiental, de investigação em saúde e de gestão ou participação 

em programas de saúde pública (ACSS; Ministério da Saúde e Coordenação Estratégica 

Cuidados de Saúde Primários, 2011). 

Como referido anteriormente, existe ainda associado ao C. S. Fundão a UCSP 

Extensões, que inclui todas as Extensões de Saúde do Concelho do Fundão, abrangendo 

14922 utentes. 

Na Figura 5.2 é apresentado o organograma do ACeS Cova da Beira, onde se integram 

as UCSP e USP, anteriormente referenciadas. 

 

Figura 5.2 – Organograma ACeS Cova da Beira.  Fonte: URL 5.3. 

Por estarmos a falar de uma área geográfica considerável e de diferentes âmbitos de 

atuação, optou-se como fronteira do estudo o Edifício Sede do C.S. do Fundão, Figura 

5.3.. 
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Figura 5.3 – Vista geral do edifício sede do Centro de Saúde do Fundão. 

5.2.2 SERVIÇOS NO EDIFÍCIO SEDE DO CENTRO DE SAÚDE DO FUNDÃO 

O edifício sede do C. S. Fundão é um edifício, construído na década de 90, com uma 

área de implantação de 1056 m2, desenvolvendo-se o espaço em três níveis. 

A área de implantação do rés-do-chão é de 1056 m2, sendo a da cave de 288 m2 e a do 

1.º andar de 384 m2. 

O C.S. funciona em contínuo das 08 h às 20 h, em dois turnos.  

O piso da cave apresenta os serviços de apoio nomeadamente: lavandaria; sala de 

esterilização; armazéns de material de enfermagem e de economato; instalações 

sanitárias/balneários do pessoal; armazém dos resíduos do grupo III e IV e garagem das 

viaturas. A ligação ao piso superior faz-se por escadas interiores, tendo ainda ligação 

direta ao exterior unicamente para serviço. 

No rés-do-chão encontra-se toda a zona destinada ao atendimento aos utentes de que 

fazem parte: a receção; 5 módulos constituídos por gabinete médico, gabinetes de 

enfermagem e guiché administrativo; a secretaria; o gabinete de atendimento a jovens; 

uma zona restrita destinada ao pessoal de enfermagem; as instalações sanitárias do 

pessoal e dos utentes; uma sala de arquivo e a envolvente exterior do edifício que é em 

parte rodeada por um jardim relvado. É de referir que no módulo da Saúde Pública existe 

ainda a sala de vacinas e o gabinete de saúde oral. 

No 1.ºandar encontra-se os gabinetes: de coordenação; do diretor; da enfermeira chefe; 

da autoridade de saúde; dos técnicos de Saúde Ambiental; de avaliação e planeamento; 

secretaria; contabilidade; o serviço de cafetaria, (de uso exclusivo dos funcionários); 

biblioteca; a sala de reuniões e as instalações sanitárias de pessoal. 
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No edifício sede do C.S. do Fundão trabalham um total de 61 funcionários, divididos 

pelas seguintes classes profissionais: 9 médicos; 3 técnicos de diagnóstico e terapêutica; 

18 enfermeiros; 14 assistentes técnicos e 12 assistentes operacionais. Existem ainda 5 

trabalhadores em situação de programa ocupacional. 

5.2.3 O EDIFÍCIO SEDE DO C.S. FUNDÃO 

O C.S. tem a responsabilidade de garantir todos os cuidados primários à população que 

lhe é atribuída. Para este efeito devem desenvolver atividades que englobam entre 

outros:  promoção da saúde e prevenção da doença; prestação de cuidados na doença; 

continuidade de cuidados sempre que houver necessidade de recurso a outros serviços 

ou outras especializadas; vigilância epidemiológica (DGS, 2002). 

No âmbito comunitário compete ao C.S. assegurar o apoio domiciliário dos residentes na 

sua área geográfica incluindo os deslocados temporariamente. Para além disso, incluem-

se todas as intervenções à população alvo, definida por critérios geográficos, como por 

exemplo, vacinação, gestão de riscos ambientais, etc. (DGS, 2002). 

A prestação de cuidados personalizados de saúde requer a posse do cartão de utente e a 

inscrição no C.S. (DGS, 2002). 

5.2.3.1 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

Cada uma das UCSP responsabiliza-se pela prestação de cuidados personalizados aos 

doentes inscritos nas listas dos seus médicos (DGS, 2002). 

No âmbito da medicina familiar, o médico de clínica geral, com o apoio de outros 

profissionais do C.S., presta cuidados ao indivíduo e à família, nas diferentes etapas da 

vida. 

O C.S. do Fundão tem consultas especificas que englobam diferentes áreas da clínica – 

saúde materna, diabetes, saúde infantil e juvenil, planeamento familiar, etc. 

O acesso à consulta é antecedido da criação de um registo a nível administrativo e 

posterior triagem por parte do elemento de enfermagem que integra a equipa. 

O C.S. dispõe também do serviço de enfermagem que pode prestar diversos tipos de 

cuidados - aconselhamento sobre assuntos de saúde, administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis, tratamento de feridas, etc. 
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Na sala de vacinas são administravas as vacinas incluídas no Programa Nacional de 

Vacinação e todas as vacinas adquiridas pelos utentes desde que sejam acompanhados 

de prescrição médica. 

No que concerne ao serviço de Saúde Pública, 

médica para fins legais ou outros, como, por exemplo: inspeção especial para a carta de 

condução, atribuição de graus de incapacidade em casos de deficiência ou doença 

crónica, etc. 

O médico de Saúde Pública, com o apoio de outros profissionais do C.S, promo

a vigilância sanitária das águas de abastecimento, a saúde, higiene e segurança dos 

locais de atendimento público e dos locais de trabalho.

As consultas efetuadas no edifício sede do C. S. pelos médicos que ali exercem funções, 

assim como os atos de enfermagem

na Figura 5.4. 

É de referir que no ano 2011 estão englobadas 11774 administrações de vacinas nas 

21918 entrevistas sem consulta médica.

atendimento por parte da equipa de enfermagem para prestar informações

já referida administração de vacinas, as medições de tensão arterial, 

níveis de glicémia, entre outros

Os atos de enfermagem apresentam

do presente trabalho. 

 

Figura 5.4 – Atos médicos e de enfermagem 
Centro de Saúde do Fundão. 
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inas são administravas as vacinas incluídas no Programa Nacional de 

Vacinação e todas as vacinas adquiridas pelos utentes desde que sejam acompanhados 

No que concerne ao serviço de Saúde Pública, é onde pode ser pedida uma inspeção 

dica para fins legais ou outros, como, por exemplo: inspeção especial para a carta de 

condução, atribuição de graus de incapacidade em casos de deficiência ou doença 

O médico de Saúde Pública, com o apoio de outros profissionais do C.S, promo

a vigilância sanitária das águas de abastecimento, a saúde, higiene e segurança dos 

locais de atendimento público e dos locais de trabalho. 

As consultas efetuadas no edifício sede do C. S. pelos médicos que ali exercem funções, 

de enfermagem nos anos de 2009 a 2011 encontram

É de referir que no ano 2011 estão englobadas 11774 administrações de vacinas nas 

21918 entrevistas sem consulta médica. Destas entrevistas constam

atendimento por parte da equipa de enfermagem para prestar informações

de vacinas, as medições de tensão arterial, a d

entre outros serviços. 

Os atos de enfermagem apresentam-se com maior detalhe no Quadro A.3

Atos médicos e de enfermagem nos anos 2009, 2010 e 2011. Fonte: Dados facultados pelo 

Entrevista sem 
consulta médica

Injeções Pensos e outros 
tratamentos

29
48

9

57
31 83

77

23
71

4

44
80 80

39

21
91

8

41
35 79

49

Atos enfermagem
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inas são administravas as vacinas incluídas no Programa Nacional de 

Vacinação e todas as vacinas adquiridas pelos utentes desde que sejam acompanhados 

onde pode ser pedida uma inspeção 

dica para fins legais ou outros, como, por exemplo: inspeção especial para a carta de 

condução, atribuição de graus de incapacidade em casos de deficiência ou doença 

O médico de Saúde Pública, com o apoio de outros profissionais do C.S, promove ainda 

a vigilância sanitária das águas de abastecimento, a saúde, higiene e segurança dos 

As consultas efetuadas no edifício sede do C. S. pelos médicos que ali exercem funções, 

encontram-se sintetizados 

É de referir que no ano 2011 estão englobadas 11774 administrações de vacinas nas 

Destas entrevistas constam além do 

atendimento por parte da equipa de enfermagem para prestar informações aos utentes, a 

determinação de 

A.3.1 do Anexo A, 

 

Fonte: Dados facultados pelo 

2009

2010

2011
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Do ano de 2009 para o ano de 2011 verifica

e de enfermagem. Esta diferença acentua

de 26% relativamente a 2009

relativamente a 2009. No decorrer da presente dissertação

reflexo dessa diferença no consumo da água, eletricidade e produção de resíduos 
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se uma diminuição a nível dos atos médicos 

nas consultas médicas com uma diminuição 

uma quebra de 28% 

poderá vir a verificar-se o 

reflexo dessa diferença no consumo da água, eletricidade e produção de resíduos 

lavandaria do C.S. é um dos serviços de apoio, responsável pelo processamento das 

fardas, batas e outros atoalhados usados pelos profissionais e sua distribuição em 

perfeitas condições de higiene e conservação, o processo de tratamento da roupa é 

 

estes encontram-se 

, assim como os consumos e ciclos de utilização. 



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

48  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

Tabela 5.1 – Equipamentos de consumo elétrico na lavandaria. 

Equipamento/ 

Designação 

Número de 

Equipamento 

Tipo/ 

Marca/Fabricante 

de Equipamento 

Intervalo de 

consumo de 

de energia 

(kWh/ciclo de 

trabalho) 

Número 

médio de 

ciclos de 

trabalho 

semanal 

Máquina de 

Lavar Roupa 
1 AEG LAVAMAT 1,8 - 2,15 3 

Máquina de 

Secar Roupa 
1 

PHILIPS 

AWG 270 
1,19 3 

Ferro de 

Engomar 
1 

ARIETE 

STIROMATIC 

NO STOP 

1,2 3 

 

A máquina de lavar roupa apresenta uma capacidade de 7 kg. Por norma esta funciona 

sempre com a carga máxima a uma temperatura de 30ºC, num programa com uma 

duração de 1h e 30 min e com uma capacidade de centrifugação de 700 rpm. O seu 

funcionamento é dependente da quantidade de roupa a lavar. No ano de 2011 funcionou 

em média 3,04 vezes por semana. No ano de 2010 trabalhou em média 3,29 vezes por 

semana. No ano de 2009 funcionou em média 3,67 vezes por semana, as quantidades 

mensais são apresentadas no Quadro A.4.1 do Anexo A do presente trabalho. 

Relativamente à quantidade de roupa lavada mensalmente, é ainda de referir que à 

exceção de um único registo de uma lavagem de 3 kg no mês de Abril de 2009 os 

restantes valores referem-se a 7 kg de roupa por lavagem. 

A quantidade de detergente usada por lavagem é em média de 0,175 kg. O detergente é 

comprado em sacos de 142 doses, aproximadamente 25 kg, as quantidades consumidas 

são apresentadas no Quadro A.4.2 do Anexo A, e como seria de esperar a variação do 

consumo de detergente é proporcional à variação do número de lavagens de roupa, 

sendo que o valor varia entre 33,50 kg no ano de 2009 a 27,65 kg no ano de 2011. 

Quanto à secagem da roupa nem toda a roupa lavada é seca na máquina por esse 

motivo a quantidade de roupa seca poderá ser inferior à quantidade de roupa lavada à 

máquina. Em média a máquina de secar funcionou no ano de 2011 3,04 vezes por 

semana, no ano de 2010 3,27 vezes por semana e no ano de 2009 3,73 vezes por 

semana. A quantidade de roupa seca mensalmente é apresentada no Quadro A.4.3 do 

Anexo A do presente trabalho.  
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5.2.3.2.2 Esterilização  

A sala de esterilização do C.S. Fundão é um serviço de apoio clínico, cuja atividade é 

vital ao funcionamento do C.S., bem como à qualidade dos cuidados prestados aos 

utentes. 

A esterilização desempenha um papel importante na prevenção de infeções hospitalares, 

tendo como finalidade assegurar o processamento dos dispositivos médicos reutilizáveis 

utilizados na prestação de cuidados ao doente, seguindo normas de qualidade e 

segurança. 

A estrutura física da sala de esterilização é constituída pelas seguintes salas: 

- Sala de lavagem de material onde se efetua a limpeza, lavagem e desinfeção, com o 

objetivo de reduzir a carga de microrganismos e de matéria orgânica dos instrumentos e 

dispositivos médicos reutilizáveis. Para tal é usada além de produtos de desinfeção, água 

quente, proveniente de um painel solar - termo-sifão. Acontece que a água quente 

proveniente do referido painel é manifestamente insuficiente, sendo o aquecimento de 

água auxiliado por um termoacumulador elétrico. 

- Sala de embalamento e do esterilizador, aqui os materiais entram completamente 

limpos e secos, para embalar em mangas com posterior selagem e esterilização em 

autoclave. 

No período de 2009 a 2011 o processo de esterilização era bi-diário. A partir do ano de 

2012 e por aumento da disponibilidade dos dispositivos médicos e ainda devido à 

aquisição de material, tais como gazes previamente esterilizadas, o processo de 

esterilização passou a ocorrer uma vez por dia. 

O processo de esterilização encontra-se esquematizado no fluxograma da Figura 5.6. Os 

equipamentos de consumo de elétrico e de água são apresentados respetivamente nas 

Tabela 5.2 e Tabela 5.3. 
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Figura 5.6 – Fluxograma de processo na esterilização
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Fluxograma de processo na esterilização. 
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Tabela 5.2 – Equipamentos de consumo elétrico na sala de esterilização. 

Equipamento/ 

Designação 

Número de 

Equipamento 

Capacidade Tipo/ 

Marca/Fabricante 

de Equipamento 

Consumo de 

energia 

[kWh/ciclo de 

trabalho] 

Número 

médio de 

ciclos de 

trabalho 

diário 

Autoclave 1 100 L GSM 4 1 

Seladora 1 ---- DURR DENTAL 0.1 1 

Termoacumulador 1 30 L FRESH 1,5 --- 

Ar condicionado 1 ---- WHIRLPOOL 0,690-0,715 --- 

Tabela 5.3 – Consumo de água na sala de esterilização. 

Ano 
Número de 

Equipamento 

Capacidade/ 

Caudal  

Autoclave 1 100 L 

Termoacumulador 1 30 L 

Torneira 1 13,64 L/min 

 

5.2.3.2.3 Cafetaria 

A cafetaria, de uso exclusivo dos funcionários, funciona num horário definido e limitado a 

duas horas dia, uma no período da manhã e outra no período da tarde. 

Na cafetaria são servidos pequenos-almoços, lanches e cafés. Na Tabela 5.4 apresentam 

-se os equipamentos de consumo elétrico e na Tabela 5.5 os equipamentos de consumo 

de água. 
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Tabela 5.4 – Equipamentos de consumo elétrico na cafetaria. 

Equipamento/ 

Designação 

Número de 

Equipamento 

Tipo/ 

Marca/Fabricante 

de Equipamento 

Consumo de 

energia [kWh] 

Número médio de tempo 

de trabalho diário [h/dia] 

Máquina de Lavar Loiça 1 FAGOR INOVA 0.94 2 

Máquina de Café 1 WEGA 2,3 3 

Frigorifico 1 ELEGANCE 231 [kWh/ano] 24 

Termoacumulador 1 ARISTON 1,5 1,75 

Pequenos 

eletrodomésticos 
5 ---- 5,73 0,5-2 

Ar condicionado 1 WHIRLPOOL 0,690-0,715 2 

Tabela 5.5 – Consumo de água na cafetaria. 

Ano Número de Equipamento 
Consumo/Capacidade/ 

Caudal 

Máquina Lavar Loiça 1 13 L 

Pequenos eletrodomésticos 2  

Termoacumulador 1 100 L 

Máquina de Café 1  

Torneira 1 5 L/min 

5.2.3.2.4 Serviços Administrativos 

É da responsabilidade dos serviços administrativos a marcação e a confirmação de 

consultas. Competindo organizar os elementos de suporte administrativo para o correto 

funcionamento da Unidade. Organização dos elementos de suporte clínico e burocrático 

associado aos processos dos utentes, aplicação das taxas moderadoras, organização 

dos processos de afetação, transferência de utentes, faturação de subsistemas, 
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reembolsos, encaminhamento de consultas de especialidade, tratamentos estatísticos, 

bem como registar e organizar o correio interno e externo. 

5.2.4 DESCRIÇÃO AMBIENTAL DO EDIFÍCIO SEDE DO C.S. FUNDÃO 

A caraterização do C.S. Fundão é realizada relativamente a três descritores ambientais: 

água, energia e resíduos. A escolha destes descritores em particular está associada à 

situação ambiental atual e por isso mais sujeita a processos de degradação. 

5.2.4.1 ÁGUA 

A água que abastece o edifício do C.S. Fundão tem origem na rede de abastecimento 

público. 

Até ao maio de 2011 o fornecimento de água em baixa na cidade do Fundão era 

garantido pela Câmara Municipal do Fundão. Após junho de 2011 a gestão dos sistemas 

de distribuição da água de abastecimento público ficou garantido pela empresa 

Aquafundália. 

É de referir que a água usada para rega dos jardins envolventes do C.S. tem por 

proveniência um poço abastecido por águas de escorrência subterrânea. 

No C.S. do Fundão a água da rede de abastecimento público é utilizada para diversos 

fins nomeadamente: lavandaria, lavagem e esterilização de utensílios médico, cafetaria 

instalações sanitárias, limpezas e lavagem de pavimentos, lavagem de viaturas de 

serviço. Os consumos anuais são apresentados na Tabela 5.6, e a sua distribuição 

mensal é mostrado Quadro A.5.1 do Anexo A do presente trabalho. 

Tabela 5.6 – Distribuição do consumo de água ao longo dos anos no edifício sede do C.S. do Fundão [m3]. 
Fonte: Faturas da água do Centro de Saúde sede. 

Ano 2009 2010 2011 

Consumo 

[m3] 
1189 1173 1188 

 

A partir da Tabela 5.6 é facilmente verificável que a variação de consumos anual é pouco 

significativa, contudo e como será analisado no capitulo seguinte essa pequena variação 

não se reflete de forma semelhante em relação aos custos associados. 
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Para o estudo de possíveis soluções, de modo a reverter tal situação, foi necessário 

efetuar o levantamento de todos os equipamentos que consomem água, o qual se 

encontra listado no Quadro A.8.1 Anexo A do presente trabalho. 

5.2.4.2 ENERGIA ELÉTRICA 

A contabilização e faturação de energia elétrica são efetuadas pela EDP Distribuição, 

S.A., apresentando uma potência contratada de 143,6 kVA. A energia ativa consumida 

em média tensão é faturada em ciclo diário e em quatro períodos horários: horas de 

ponta, horas cheias, horas de vazio normal e horas de supervazio.  

Na Tabela 5.7 apresentam-se os horários para os diferentes períodos tarifários e na 

Tabela 5.8 os kWh consumidos. 

Sendo ainda possível verificar os consumos mensais através da consulta dos Quadro 

A.6.1 e Quadro A.6.2 do anexo A do presente trabalho. 

Tabela 5.7 – Distribuição horária dos diferentes valores de consumo para o ciclo diário de média tensão [h]. 
Fonte :URL 5.4. 

Horas Horário de Inverno. Horário de Verão 

Ponta das 09:30 às 11:30; das 19:00 às 21:00 das 10:30 às 12:30; das 20:00 às 22:00 

Cheias 
das 8:00 às 09:30 ; das 11:30 às 19:00 

das 21:00 às 22:00 

das 9:00 às 10:30; das 12:30 às 20:00 das 

22:00 às 23:00 

Vazio 

normal 
das 22:00 às 02:00; das 06:00 às 08:00 das 23:00 às 02:00 ; das 06:00 às 09:00 

Supervazio das 02:00 às 06:00 das 02:00 às 06:00 

 

Atualmente e como forma de poupança energética são desligadas no quadro elétrico as 

diferentes fases que servem o edifício. Às 18 h são desligadas as fases do 1.º andar, e às 

20 h são desligadas as fases da cave e do r/chão. No período noturno o fornecimento de 

energia elétrica restringe-se aos frigoríficos, à sala dos servidores e à iluminação exterior. 

Este comportamento contribuiu para uma redução de consumos do ano de 2010 para o 

ano de 2011 de 1,83%. 
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Tabela 5.8 – Distribuição dos consumos elétricos por horas de consumo (horas de vazio normal, hora de 
ponta, horas cheias), ao longo dos anos no edifício sede do C.S. do Fundão [kWh]. Fonte: Faturas da EDP. 

Hora 

de 
Vazio Normal Super Vazio Ponta Cheia Total 

2009 26496 --- 23334 70990 120820 

2010 23696 6207 24236 71905 126044 

2011 18012 12009 23436 70275 123732 

 

É de mencionar que não foi possível consultar as faturas de julho de 2010 a dezembro de 

2010, tendo os consumos no referido período sido calculados por diferença na faturação. 

Para uma cuidada análise na representatividade dos consumos e na busca de possíveis 

soluções, foi disponibilizado um levantamento no qual se encontram englobados os 

equipamentos elétricos existente, o mesmo encontra-se resumido no Quadro A.9.1 do 

Anexo A do presente trabalho. 

5.2.4.3 GESTÃO RESÍDUOS 

A produção de resíduos é uma consequência inevitável de toda a atividade de prestação 

de cuidados de saúde, à qual deve ser dada especial atenção. 

Dos processos que ocorrem nos serviços administrativos, de cafetaria, de lavandaria e de 

esterilização resultam resíduos, semelhantes aos resíduos urbanos, que integram o 

grupo I dos resíduos hospitalares. Da prestação direta de cuidados de saúde resultam 

resíduos semelhantes aos resíduos urbanos, grupos I e II e ainda resíduos perigosos 

grupos III e IV. 

Em todos os gabinetes médicos, de enfermagem, de tratamento e de serviços 

administrativos existem caixas destinadas à recolha seletiva de papel e cartão, a 

quantidade de papel e cartão recolhido seletivamente é apresentado Tabela 5.9. Existem 

ainda contentores com saco preto para os resíduos indiferenciados equiparados a 

urbanos, que usualmente não são contabilizados. 
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Tabela 5.9 – Quantidade de papel e cartão recolhidos seletivamente e seguido de encaminhamento para 
reciclagem. Fonte: Dados facultados pelo Centro de Saúde do Fundão. 

Período/ Ano Cartão [kg] Papel [kg] 

07.02.2008 a 14.05.2010 2790 1520 

28.07.2010 a 31.12.2010 300 290 

2011 730 740 

 

Os valores anuais de produção para os grupos III e IV são apresentados na Tabela 5.10. 

Os valores de produção de resíduos apresentados, englobam os resíduos produzidos no 

edifico sede, extensões e consulta aberta a funcionar no hospital do Fundão. Os valores 

anuais são mostrados na Tabela 5.10 e os mensais são apresentados no Quadro A.7.1 

do anexo A do presente trabalho. 

As operações de gestão de resíduos hospitalares no edifício sede estão esquematizadas 

no fluxograma apresentado na Figura 5.7. e detalhadas no item 5.3.3.1. 

Tabela 5.10 – Resíduos dos grupos III e IV [kg], produzidos no edifício sede, extensões e consulta aberta. 
Fonte: Pesagens realizadas no Centro de Saúde do Fundão. 

Ano/ 

Grupo 
2009 2010 2011 

III 1266,4 1055,7 1078,2 

IV 221,9 217,75 170,27 
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 Figura 5.7 – Fluxograma dos Resíduos Hospitalares no C.S. Fundão
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5.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O planeamento é o pilar sobre qual assenta toda a conceção do diagnóstico ambiental e 

consequentemente de um futuro sistema de gestão ambiental. Há que fazer o diagnóstico 

da instituição, de forma a conhecer a situação inicial da organização relativamente aos 

processos existentes e os respetivos impactes ambientais, analisando todos os fatores 

determinantes para o desempenho ambiental da organização. 

O processo de identificação dos aspetos ambientais, passa por identificar os produtos, 

serviços e atividades que poderão ter, de alguma maneira, impacte no ambiente. A 

organização avalia depois esses aspetos de modo a determinar quais podem ter um 

impacte significativo no ambiente, encontrando de seguida métodos para controlar esses 

aspetos e minimizar os seus impactes. Esta etapa revela-se crucial pois, mais à frente, os 

aspetos ambientais desempenham um papel fundamental na definição da política 

ambiental, no estabelecimento de objetivos e metas ambientais e na forma do programa 

de gestão ambiental. Os impactes ambientais significativos determinam também as 

atividades que devem ser controladas por instruções e procedimentos documentados, 

bem como o pessoal que deverá ter formação ambiental específica. Deste modo, 

podemos considerar este processo como a base de todo os sistema de gestão ambiental 

(Zobel et al. 2002, Poder, 2006 e Kausek, 2006), (Apud David, 2008). 

A identificação e descrição dos aspetos ambientais decorrentes da atividade normal do 

C.S, a nível das diversas atividades e serviços desenvolvidos, de modo a verificar quais 

destas têm ou podem ter um impacte ambiental negativo, que possa ser corrigidos e 

adequados. Esta nova realidade poderá levar à alteração de comportamentos ou à 

definição de medidas mitigadoras.  

Para tal, foi realizado um levantamento de todos os processos e atividade que ocorrem 

dentro da fronteira do sistema, assim como dos aspetos ambientais inerentes, com vista 

a identificar os pontos críticos relativamente aos impactes ambientais produzidos nos 

processos e procedimentos, bem como de eventuais desperdícios gerados, tendo em 

vista a implementação de medidas corretivas. 
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5.3.1 CONSUMO DE ÁGUA 

A água sempre foi e continua a ser uma preocupação vital para todas as formas de vida. 

Na história do desenvolvimento humano, os homens habitavam as vizinhanças de fontes, 

rios e lagos. A localização desse recurso natural sempre condicionou este processo e 

ocupa um lugar de destaque no futuro da humanidade e do planeta (Burg, 2006).  

A água é um elemento essencial para uma prestação de cuidados de saúde eficiente pois 

contribui diretamente para a prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de 

saúde, nomeadamente através da higienização das mãos e dos espaços, sendo ainda 

utilizada na preparação dos alimentos, esterilização dos materiais, entre outras 

utilizações. 

Apesar de ser um elemento fundamental do quotidiano de qualquer instituição de 

prestação de cuidados de saúde nem sempre o seu consumo é feito da forma eficiente, 

existindo uma parcela importante associada a usos ineficientes e a perdas.  

Por consumo entende-se o consumo de água associado aos usos no interior e na 

envolvente do C.S. Os consumos no interior do C.S., conforme referido, incluem a água 

utilizada para consumo humano, higiene pessoal, esterilização de material, descarga de 

autoclismos, limpeza e lavagem de roupa e louça. Os consumos exteriores de água da 

rede pública incluem a lavagem de viaturas. 

O consumo de água encontra-se estreitamente relacionado com a população servida, 

pelo que se torna pertinente definir o conceito de população servida para este efeito. 

Assim a população servida neste contexto engloba os utentes aos quais foi prestada 

assistência em termos de cuidados de saúde (consultas médicas, tratamentos de 

enfermagem, vacinas etc.), assim com os funcionários da instituição.  

Avaliando os consumos mensais dos anos compreendidos entre 2009 e 2011, Figura 5.8, 

pode observar-se que no ano 2010 no mês de fevereiro o consumo é zero pelo facto de 

não ter havido leitura de consumos nesse mês. 

Relativamente à quebra no consumo nos últimos quatro meses do ano de 2011 deve-se 

ao facto de terem sido detetadas perdas nas torneiras e autoclismos das instalações 

sanitárias, facto que após ser detetado e corrigido levou a uma diminuição acentuada dos 

consumos o que se continua a verificar nos primeiros quatro meses do ano de 2012. 
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Figura 5.8 – Consumos mensais de á
Com base nas faturas da Aquafundália e Câmara Municipal do Fundão

Na Tabela 5.11, são apresentados os consumos médios e os coeficientes de variação 

para os três anos em estudo assim como

relacionados com o consumo deste recurso.

Tabela 5.11 – Indicadores de consumo de água.

Ano 

Consumo médio mensal [m

Coeficiente de variação da média

Média de consumo por utente 

[m3/utente/ano] 

Média de consumo por consulta médica 

[m3/consulta/ano] 

Média de consumo por ato enfermagem

[m3/ato enfermagem/ano]

Despesa média mensal [

Variação relativa da despesa
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Consumos mensais de água, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 1.º quadrimestre
Aquafundália e Câmara Municipal do Fundão. 

são apresentados os consumos médios e os coeficientes de variação 

para os três anos em estudo assim como a média do custo mensal e outros indicadores 

relacionados com o consumo deste recurso. 

de consumo de água. 

2009 2010 

Consumo médio mensal [m3] 99,1 97,8 

da média [%] 25,0% 35,4% 

por utente 
0,015 0,017 

Média de consumo por consulta médica 
0,032 0,038 

ato enfermagem 

ano] 
0,027 0,033 

édia mensal [€] 650 732 

da despesa [%]  + 13 % 

Conforme se tinha referido anteriormente a média do consumo mensal é bastante 

semelhante nos três anos de estudo. Contudo é de referir que em termos de custos do 

2010 2011

Anos
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quadrimestre de 2012. Fonte: 
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0,019 

0,043 
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ano 2009 para o ano 2011 verifica-se um aumento de aproximadamente 44%. Pela 

análise da faturação mensal apresentada no Quadro A.5.2 do Anexo A do presente 

trabalho, corrobora-se que o valor é devido ao aumento do valor da taxa variável dos 

resíduos urbanos que se encontra associado ao volume consumido de água, a referida 

taxa foi 3,84 vezes superior no ano de 2011 em relação ao ano de 2009.  

É possível ainda indicar que em termos de consumo de água por utente o mesmo tem 

tido sido crescente, verifica-se um aumento de 2 L/utente/ano no período de referência, 

conforme se constata na Tabela 5.11. 

O que se verifica também no consumo por consulta médica ou por ato de enfermagem, 

os quais, no período em estudo têm verificado um decréscimo mas, conforme referido 

anteriormente a média do consumo de água é bastante semelhante o que provoca um 

aumento nestes indicadores ao longo do período em estudo. 

A otimização da utilização da água, sem que seja condicionado a eficácia e segurança 

dos serviços de saúde prestados, permite ao mesmo tempo reduzir consumo, custos e 

alcançar objetivos de sustentabilidade. Assim a eficiência hídrica pretendida deverá 

centra-se na redução do desperdício de água, e não na restrição do seu uso. 

O aumenta da eficiência da utilização deste recurso natural, aumenta a médio e longo 

prazo a disponibilidade de recursos económicos para investir noutros pressupostos 

essenciais aos serviços de saúde. Contribuindo ainda para auxiliar Portugal no 

cumprimento da legislação comunitária nesta matéria. 

É de referir que nos cálculos dos itens seguintes considerou-se 250, 251 e 249 dias de 

trabalho, respetivamente para o ano 2009, 2010 e 2011. 

5.3.1.1 CONSUMO DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO 

A limpeza do edifício é uma atividade diária, que envolve o consumo de água da rede de 

abastecimento. Esta atividade é desenvolvida pelas assistentes operacionais que 

exercem a sua atividade no edifício sede do C.S.. 

A nível dos procedimentos, a lavagem de pavimento é efetuada com o auxílio de balde e 

de uma esfregona, nos vários pisos do edifício, sendo os consumos de água 

apresentados na Tabela 5.12.   
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Tabela 5.12 – Consumo médio de água na lavagem de pavimento dos espaços do edifício. 

Andar Consumo médio na 

lavagem do 

pavimento [m3] 

Frequência média de 

lavagem [n.º 

lavagens/dia] 

Volume anual 

[m3/ano] 

Cave 0,008 1 2,00 

Rés-do-chão (Salas de tratamento e I.S.) 0,020 2 10,00 

Rés-do-chão (Corredores, consultórios, 

área administrativa) 
0,020 2/semana 1,43 

1.º andar (Escadas) 0,006 1 1,50 

1.º andar (I.S.) 0,010 1 2,50 

 

Relativamente ao consumo de água para a higienização das 10 instalações sanitárias 

(I.S.) este é apresentado na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 – Consumo médio de água na higienização das instalações sanitárias. 

Andar Consumo médio na 

limpeza das I.S. [m3] 
I.S. [n.º] 

Frequência média 

de lavagem [n.º/dia] 

Volume anual 

[m3/ano] 

Cave 0,010 2 1 6,00 

Rés-do-chão 0,010 7 2 42,00 

1.º andar  0,010 1 1 3,00 

5.3.1.2 CONSUMO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Considerou-se que o consumo de água nas instalações sanitárias (I.S.) está relacionado 

com as descargas de autoclismos, com as possíveis fugas devidas ao incorreto 

funcionamento dos mesmos, bem como da lavagens de mãos e com a possibilidade das 

torneiras não ficarem bem vedadas. 

Porém, assumir uma taxa de utilização para a lavagem de mãos transversal a todos os 

indivíduos pode não representar a realidade, pois os hábitos de higiene são variáveis, 

quer entre indivíduos de diferentes idades, quer em indivíduos do sexo masculino e 

feminino, quer entre indivíduos do mesmo sexo (Jesus, 2008).  

Relativamente às I.S. verificou-se a existência de torneiras de comando manual tipo Oliva 

e os autoclismos são de variadas marcas, sendo que os mais comuns são os da marca 

SANIJATO e da marca JET. Considerando-se assim um volume unitário de descarga de 

0,008 m3. 
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Como foi referido anteriormente o volume de água consumido nas instalações sanitárias, 

nomeadamente na lavagem de mão e descarga de autoclismos, depende do estado de 

conservação dos equipamentos e do número de utilizadores, ou seja, da população que 

frequenta o edifício sede do C.S.. Os utilizadores são os trabalhadores no edifício do C.S. 

e os utentes afluentes ao edifício do C.S.. 

Tendo em consideração um valor médio de 25 dias anuais para férias a contribuição dos 

trabalhadores no edifício do C.S. para a estimativa do volume de água consumido, é 

apresentada nas Tabelas 5.14 e Tabela 5.15 e é realizada através da expressão (5.1). 

���������	
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 �!�             (5.1) 

Na Tabela 5.15, faz-se uma diferenciação dos trabalhadores na lavagem unitária de 

mãos devido as atividades desempenhadas por estes, que implica uma maior repetição 

do ato da higienização das mãos, com o propósito de evitar a transmissão de doença.  

Tabela 5.14 – Consumo médio de água por descarga de autoclismos, por parte dos trabalhadores. 

Trabalhadores 

[utilizador] 

Descargas médias 

unitárias 

[unit/utilizador/ dia] 

Volume unitário 

por descarga 

[m3/unit] 

Número médio 

de dias trabalho 

[dia /ano] 

Volume anual 

[m3/ano] 

61 2 0,008 225 219,6 

 

Tabela 5.15 – Consumo de água na lavagem de mãos, por parte dos trabalhadores. 

Trabalhadores 

[utilizador] 

Lavagens unitárias 

[unit/utilizador/ dia] 

Volume 

unitário por 

lavagem 

[m3/unit] 

Número médio 

de dias trabalho 

[dia /ano] 

Volume anual 

[m3/ano] 

43 4 0,0015 
225 

58,05 

18 12 0,0011 52,34 

 

Na Tabela 5.16 e Tabela 5.17, foi considerado o número total de utentes que afluíram ao 

serviços do C.S. Foi necessário, então, aferir a frequência da lavagem de mão e da 

utilização das I.S. pela população referida. 

A contribuição dos utentes do edifício do C.S. para a estimativa do volume de água 

consumido, é apresentada na Tabela 5.16 e Tabela 5.17 é realizada através da 

expressão (5.2), 

������� ������ 	��
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 �!�               (5.2) 
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Tabela 5.16 – Consumo de água por descarga de autoclismos, por utentes em 2009, 2010 e 2011. 

Ano 
Utente afluente 

[utilizador/ano] 

Descargas 

unitárias 

[unit/utilizador] 

Volume unitário 

por descarga 

[m3/unit] 

Volume anual 

[m3/ano] 

2009 81111 0,5 0,008 324,44 

2010 67367 0,5 0,008 269,47 

2011 61829 0,5 0,008 247,32 

 

Tabela 5.17 – Consumo de água na lavagem de mãos, utentes em 2009, 2010 e 2011. 

Ano 
Utente afluente 

[utilizador/ano] 

Lavagens unitárias 

[unit/utilizador] 

Volume unitário 

por lavagem 

[m3/unit] 

Volume anual 

[m3/ano] 

2009 81111 0,5 0,0015 60,83 

2010 67367 0,5 0,0015 50,53 

2011 61829 0,5 0,0015 46,37 

5.3.1.3 CONSUMO DE ÁGUA NA LAVANDARIA 

Na lavandaria o consumo de água é efetuado pela máquina de lavar roupa e pela água 

usada no ferro de passar a roupa, na Tabela 5.18 é apresentado o consumo de água 

médio no processo de lavagem de roupa. 

Tabela 5.18 – Consumo médio de água na lavagem de roupa, em 2009, 2010 e 2011. 

Ano 

Número de 

Equipamento 

Consumo médio de 

água por lavagem 

[m3] 

Número de 

lavagens por ano 

[n.º/ano] 

Consumo anual 

de água 

[m3/ano] 

2009 1 0,045 191 8,81 

2010 1 0,045 171 7,88 

2011 1 0,045 158 7,28 
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5.3.1.4 CONSUMO DE ÁGUA NA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL 

Na limpeza e esterilização de material, que ocorre atualmente uma vez por dia, verificou-

se o consumo de água na lavagem dos utensílios e por parte do processo de 

esterilização durante a autoclavagem. 

A autoclavagem utiliza vapor saturado sob pressão, como processo de esterilização, 

sendo hoje considerado um método bastante seguro, pois os microrganismos são 

destruídos pela ação conjunta da temperatura, pressão e humidade. O ciclo de 

autoclavagem realizado é de aproximadamente 65 min. 

Tabela 5.19 – Consumo de água médio na lavagem e esterilização do material. 

Ano 

N.º médio de 

lavagens 

manuais dos 

utensílios 

[n.º /dia] 

Consumo 

médio de 

água nas 

lavagens 

manuais 

[m3] 

N.º médio de 

esterilizações 

[n.º /dia] 

 

Consumo 

médio de 

água na 

esterilização 

[m3] 

Consumo 

anual de 

água 

[m3/ano] 

2009 2 0,018 2 0,45 234 

2010 2 0,018 2 0,45 234 

2011 2 0,018 2 0,45 233 

2012 1 0,018 1 0,45 117 

 

5.3.1.5 CONSUMO DE ÁGUA NA CAFETARIA 

Relativamente ao consumo de água na cafetaria este é divido por várias utilizações, 

nomeadamente na máquina de lavagem de loiça, na lavagem manual de loiça, entre 

outros consumos, neste foram considerados os consumos da água aquecida nos jarros 

elétricos, do termoacumulador, da água consumida pela máquina do café e na lavagem 

de mãos. 

Considerou-se na lavagem manual de loiça um caudal médio de 3,91 L/min com uma 

lavagem de 10 min/dia com a água a correr metade do período de lavagem. 
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Tabela 5.20 - Consumo médio de água na cafetaria. 

Máquina de lavar 

loiça 

[m3 /dia] 

Lavagem 

Manual [m3 /dia] 

Outros 

Consumos 

[m3 /dia] 

Volume anual 

[m3/ano] 

0,0182 0,0195 0,0385 19,22 

5.3.1.6 CONSUMO DE ÁGUA PARA LAVAGEM DAS VIATURAS DE SERVIÇO 

O C. S. possui cinco viaturas de serviço. A lavagem das viaturas é feita aproximadamente 

uma vez por semana, através do uso de máquina de alta pressão da Lavorwash, com um 

consumo médio de 450 L/h de água. 

A água usada na lavagem das viaturas é proveniente da rede pública. 

Considera-se, para efeitos de estimativa, que são gastos 0,075 m3 de água, por cada 

viatura/lavagem, com uma duração aproximada de 10 min. 

5.3.1.7 CONSUMO DE ÁGUA NA REGA 

O espaço verde existente é constituído essencialmente por relva e pequenos arbustos. 

O sistema de rega automática é constituído por cerca de 22 aspersores de rega e como 

referido anteriormente a água provêm de um poço. 

Consideraram-se, para efeitos de estimativa, os aspersores da série 5500 e os da série 

3500, modelos da Rainbird. Considerou-se um caudal médio de 0,5m3/h1 por dispositivo. 

A necessidade de rega varia, naturalmente, com a época do ano e a pluviosidade. 

O procedimento para a rega ocorre da seguinte forma durante o ano: 

- Não há rega automática nos meses de Inverno; 

- Nos restantes meses, a rega automática funciona uma vez por dia, durante 30 minutos. 

Dado que a água utilizada na rega não tem origem na rede pública de abastecimento, os 

valores consumidos não foram tidos em consideração nos cálculos realizados. É ainda de 

referir que não se encontram disponíveis registos do volume de água consumido. 

                                                
1 http://www.rainbird.pt 
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5.3.2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A gestão de energia é parte essencial de qualquer organização. Nenhuma organização 

pode esperar manter a sua posição competitiva se falhar em assegurar que os seus 

fornecimentos futuros de energia sejam seguros e que exista um controlo apertado na 

forma como ela é utilizada (Cruz, 2008). 

A gestão de energia é uma função de longo prazo que deve ajustar, verificar, 

implementar e controlar a forma como qualquer organização utiliza ou projeta utilizar a 

energia (Cruz, 2008).  

Relativamente ao consumo de energia elétrica, torna-se necessário o conhecimento 

detalhado da envolvente do edifício, os equipamentos existentes e o seu funcionamento, 

nomeadamente os sistemas de ar condicionado e outros sistemas de climatização, os 

sistemas de iluminação, equipamentos informáticos, etc, bem como o consumo 

energético (parcial) das diversas áreas do edifício, o que só seria possível através da 

realização de uma auditoria energética, dado que a mesma permitiria a quantificação dos 

consumos e custos desagregados por forma de energia e por tipo de utilização e a 

avaliação do desempenho energético parcial.  

Não tendo sido possível a realização de auditoria energética, elaborou-se uma estimativa 

aproximada de consumos médios por tipos de equipamentos existente, apresentada nos 

itens seguintes, que permite compreender os valores consumidos anualmente. 

Da informação recolhida referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011 foi 

possível calcular os consumos médios e os respetivos coeficientes de variação, para os 

três anos em estudo, assim como, a média do custo mensal e outros indicadores 

relacionados com o consumo do bem energia elétrica, que são apresentados na Tabela 

5.21. 
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Tabela 5.21 – Indicadores de consumo de energia elétrica. 

Ano 2009 2010 2011 

Consumo médio mensal [kWh] 10068,33 10503,67 10311,00 

Coeficiente de variação da média [%] 0,41 1,61 0,95 

Média do consumo por utente e por ano 

[kWh/utente/ano] 
1,49 1,87 2,00 

Média do consumo por consulta médica 

e por ano [kWh/consulta médica/ano] 
3,221 4,048 4,446 

Média do consumo por ato enfermagem 

e por ano [kWh/ato enfermagem/ano] 
2,771 3,479 3,639 

Despesa média mensal [€] 1 361,05 1 336,39 1 537,60 

Variação relativa da despesa [%]  - 1,8 15 

 

A variação de custos de 2009 para 2011 é de 13%, verificando-se uma diminuição dos 

custos de 2009 para 2010 o qual não se manteve de 2010 para 2011 verificando-se o 

aumento de 15% em termos de custos, provavelmente devido ao aumento do preço por 

kWh, pois ocorreu com uma diminuição média de consumo de 192 kWh/mês.  

Relativamente ao consumo por utente, por consulta médica e por ato de enfermagem, 

facilmente se constata um aumento progressivo nos 3 anos em análise. Apesar do 

referido aumento apurado no último ano referenciado ser inferior ao observado de 2009 

para 2010. 

Quanto à compensação do fator de potência é de referir que quando essa compensação, 

por parte utilizador, não é efetuada, implica custos em energia reativa que são faturados 

pela empresa fornecedora de eletricidade. Através da análise das faturas do período de 

referência, verificou-se a existência de custos com energia reativa na ordem dos 112,82€, 

valor este que não nos parece ser significativo para justificar a instalação de baterias de 

condensadores para efetuar a referida compensação. 

Durante o período de referência, realizou-se uma análise de tarifário, onde se verificou o 

seguinte: i) registou-se uma faturação sobre o consumo de energia elétrica ativa, de 

370.596 kWh (ver Tabela 5.8) o que corresponde a 40 072,93€ dos 50 822,54€ total 

faturados (este valor engloba: a valorização da potência contratada, a energia reativa 

consumida, a taxa de IVA e as restantes taxas presentes na fatura); ii) a energia 
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apresentou um custo médio total de 0,1081

normal 0,0654€/kWh; Supervazio 0,0620€/kWh; Ponta 0,1869€/kWh; Cheias 

0,0995€/kWh. 

Para o ciclo diário, a distribuição ideal dos consumos elé

verão como para os meses de 

ponta e 41,67% em horas de vazio, das quais 25% em vazio normal e

supervazio (Cruz, 2008). Pela análise 

do C.S. apresentam um desvio dos valores ideais para o ciclo diário.

Fazendo uma análise comparativa entre os valore

de 2011 verifica-se que existe uma discrepância negativa entre valores, ou seja, nas 

horas cheias e de ponta as percentagens deveriam ser menores e por conseguinte as 

percentagens nas horas de v

no ano de 2011 um custo acrescido de 7,72% na fa

Figura 5.9 – Consumo de energia elétrica 

5.3.2.1 ILUMINAÇÃO 

O consumo de energia elétrica das instalações de iluminação num edifício de serviços 

representa, em média, cerca de 25% do consumo total do sector de serviços, tornando

numa das utilizações finais prioritárias em te
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apresentou um custo médio total de 0,1081€/kWh distribuídos da seguinte forma: Vazio 

€/kWh; Supervazio 0,0620€/kWh; Ponta 0,1869€/kWh; Cheias 

ribuição ideal dos consumos elétricos, tanto para os meses

erão como para os meses de inverno é 41,67% em horas cheias, 16,67% em

ponta e 41,67% em horas de vazio, das quais 25% em vazio normal e

Pela análise da Figura 5.9 verifica-se que os consumos

apresentam um desvio dos valores ideais para o ciclo diário. 

Fazendo uma análise comparativa entre os valores ideais e os valores reais 

que existe uma discrepância negativa entre valores, ou seja, nas 

ponta as percentagens deveriam ser menores e por conseguinte as 

horas de vazio deveriam ser mais elevadas. Esta realidade representa 

custo acrescido de 7,72% na faturação em relação 

energia elétrica ativa por períodos horários, nos anos de 200

O consumo de energia elétrica das instalações de iluminação num edifício de serviços 

representa, em média, cerca de 25% do consumo total do sector de serviços, tornando

numa das utilizações finais prioritárias em termos da utilização racional de e
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seguinte forma: Vazio 

€/kWh; Supervazio 0,0620€/kWh; Ponta 0,1869€/kWh; Cheias 

tricos, tanto para os meses de 

16,67% em horas de 

ponta e 41,67% em horas de vazio, das quais 25% em vazio normal e 16,67% em 

os consumos elétricos 

s ideais e os valores reais para o ano 

que existe uma discrepância negativa entre valores, ou seja, nas 

ponta as percentagens deveriam ser menores e por conseguinte as 

elevadas. Esta realidade representa 

turação em relação à situação ideal. 

 

por períodos horários, nos anos de 2009, 2010, 2011. 

O consumo de energia elétrica das instalações de iluminação num edifício de serviços 

representa, em média, cerca de 25% do consumo total do sector de serviços, tornando-as 

ização racional de energia 

120%
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(eds.NORTE, 2006) (Apud Cruz, 2008). Para o bom ambiente interior e uma boa 

realização das atividades a desempenhar nos diferentes edifícios deve-se instalar 

equipamentos que proporcionem os níveis de iluminação necessários ao desempenho 

das atividades reduzindo o consumo da energia (Cruz, 2008). 

Conforme já referido, durante o período em estudo foram recolhidos dados relativos ao 

número de lâmpadas instaladas e o número de horas de funcionamento das mesmas. Ao 

nível da iluminação artificial de interior predominam as lâmpadas fluorescentes tubulares 

de 36W. Relativamente à iluminação de exterior é de referir que existe 9 pontos de luz 

ligados de entre os quais um é um projetor de 100W, sendo os restantes lâmpada de 

vapor de mercúrio de 50 W. Estas encontram-se ligadas 7h por noite das 21h30m às 

04h30m. 

Devido à inexistência de contadores dedicado à iluminação recorreu-se a uma estimativa 

do consumo baseada na quantidade de luminárias existentes no local, percentagem 

ligadas e o número de horas de funcionamento, considerando-se esse fator constante 

para o período de 2009 a 2011. Na Tabela 5.22, são apresentados os consumos elétricos 

devidos à iluminação interior, exterior e de emergência do edifício no período de 2009 a 

2011, calculado pela expressão (5.3). 
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Tabela 5.22 – Consumo de eletricidade na iluminação interior, exterior e de emergência do edifício. 

Local Lâmpadas 

Equipamen

tos (eq) 

existentes 

Média ligado 
Potência (P) 

equipamento 
2009 2010 2011 

[n.º eq] f * [h/dia] [W/eq] [kWh/ano] 

Interior 

Fluorescente 
(1100mm) 

278 0,35 10-12 36 10116 10156 10076 

Fluorescente 
(609mm) 

24 0,50 4-8 18 324 325 323 

Incandescente 13 1 4-8 60 1200 1205 1195 

Fluorescente 
emergência 

32 1 24 8 2243 2243 2243 

E
xterior 

Vapor de 
mercúrio 

8 1 7 50 1022 1022 1022 

Iodetos 
metálicos 

1 1 7 100 256 256 256 

Total     15160 15207 15114 

* f – fração de equipamentos ligados 
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A iluminação constitui uma das utilizações finais em que a introdução de soluções 

energeticamente eficientes mais compensa, em termos de economia de energia e (ou) de 

conforto (Isolani et al., 2008). 

5.3.2.2 CLIMATIZAÇÃO 

Os equipamentos de climatização são responsáveis por uma parte significativa do 

aumento do consumo de energia elétrica e, consequentemente da fatura energética nos 

edifícios onde são instalados. Por tal motivo, os sistemas de climatização de aquecimento 

e arrefecimento devem estar devidamente dimensionados para o controlo das condições 

ambientais no interior dos edifícios (Isolani et al., 2008). 

Em termos energéticos, a solução ótima seria que os edifícios fossem construídos para 

que a utilização de sistemas ativos de climatização fosse reduzida ao mínimo (DGGE, 

2004). 

Isto poderia ser realizado através da melhoria do nível de isolamento térmico e da 

utilização de soluções arquitetónicas que otimizam a ventilação natural e os ganhos 

solares, de acordo coma estação do ano, bem como, pela escolha criteriosa dos 

materiais de construção. É neste sentido que foi revisto o Regulamento do 

Comportamento das Características Térmicas dos Edifícios (RCCTE), esperando-se que 

a sua aplicação se traduza numa melhor qualidade das edificações e numa menor 

necessidade da utilização destes sistemas para a obtenção das condições de conforto 

interior (DGGE, 2004). 

Após observação de comportamentos e do diálogo com os funcionários considerou-se 

para efeitos de cálculo, 5,5 meses/ano para o período no qual é necessário aquecer os 

espaços do edifício e 3,95 meses/ano para o período em que se realiza o arrefecimento 

dos espaços. 

Relativamente ao ar condicionado existente na sala dos servidores é de referir que foi 

considerado um funcionamento de 24 horas/dia sempre em sistema de arrefecimento. 

Na Tabela 5.23, encontram-se descriminados os equipamentos usados na climatização 

dos espaços e os respetivos consumos estimados pela expressão (5.3). 

Da tabela em questão pode-se referir que os equipamentos que representam maior peso 

na fatura energética são os convetores de parede. Representando, conforme se pode ver 
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no gráfico da Figura 5.10, 39% do consumo total em climatização, seguidos dos 

aparelhos de ar condicionado com 36%. 

Relativamente ao facto referido é ainda de salientar que os aparelhos de ar condicionado 

funcionam durante todo o ano e os convetores de parede são unicamente utilizados na 

estação fria. 

Tabela 5.23 – Consumo elétrico dos equipamentos usados na climatização do edifício sede do C.S. Fundão. 

Equipamento Tipo 
Número 

[n.º eq] 

Potência 

equipam

ento 

[W/eq] 

Fração do 

tempo em 

carga [f] 

Consumo 

2009 

[kWh/ano] 

Consumo 

2010 

[kWh/ano] 

Consumo 

2011 

[kWh/ano] 

Ar 

condicionado 
--- 34 

690 -- 14234 14291 14294 

715 -- 13362 13415 13466 

Ventoinhas Secretária 19 130 1 1423 1429 1417 

Irradiadores Óleo 6 1200  0,75 4725 4744 4706 

Irradiadores de infravermelhos 
10 1200 1 10500 10542 10458 

2 600 1 1050 1054 1046 

Aquecimento de Halogéneo 1 1200 1 1050 1054 1046 

Aquecimento de Parede 

(Convetores) 
30 1200 0,95 29925 30045 29805 

Total 76268 76573 76238 

 

A climatização do edifício representa 61,6% do consumo total em eletricidade, 

desempenhando um papel relevante pois são os responsáveis pela maior fração de 

eletricidade consumida no edifício. 
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Figura 5.10 – Distribuição em percentagem da representatividade dos vários equipamentos no consumo 
elétrico de climatização. 
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Tabela 5.24 – Consumo energético dos equipamentos de escritório. 

Equipamento N.º 

Potência 

média 

trabalho 

[W] 

Potência 

média 

standby 

[W] 

Consumo 

2009 

[kWh/ano] 

Consumo 

2010 

[kWh/ano] 

Consumo 

2011 

[kWh/ano] 

Torre PC 46 120 4 6183,67 6233,33 6208,50 

Monitor 48 32 2,56 1869,47 1884,48 1876,98 

Impressora 48 260 2,80 5999,99 6048,18 6024,09 

Fotocopiadora 5 200 80 1145,40 1154,60 1150,00 

Servidor 3 62 2 573,70 578,30 576,00 

Computador Portátil 4 12 1,3 6,62 6,68 6,65 

Outros 

equipamentos 
- 91,4 15 3200,41 3226,1 3213,25 

5.3.2.4 LAVANDARIA 

O consumo de energia elétrica nas lavandarias hospitalares distribui-se entre as 

operações de lavagem, onde a água é aquecida até 60-80ºC, a secagem, a passagem a 

ferro e os consumos gerais de eletricidade (Bueno et al., 2012).  

Esta lavandaria tem nas suas instalações equipamentos semelhantes aos domésticos. O 

consumo energético referente à lavandaria nas habitações portuguesas, assim como em 

estabelecimentos hospitalares ronda os 20% (ADENE e DGGE, 2010) e (Bueno et al., 

2012). 

Situação essa, que não se verifica na lavandaria do edifício em estudo que ronda 0,84% 

do consumo total. O que significa que foram gastos em 2011, 0,94 kWh/kg de roupa 

lavada. 

Na Tabela 5.25 são apresentados o consumo energético médio anual para os 

equipamentos existentes na lavandaria. Estes tiveram por base o número de lavagens 

mencionadas na Tabela 5.18. 
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Tabela 5.25 – Consumos energéticos da lavandaria. 

Equipamento 
Potência 

média [W] 

Consumo 

2009 

[kWh/ano] 

Consumo 

2010 

[kWh/ano] 

Consumo 

2011 

[kWh/ano] 

Maq. secar 

roupa 
1800 698,40 612,00 568,80 

Map. Lavar 

roupa 
1190 340,94 305,24 282,03 

Ferro 1200 232,80 204,00 189,60 

5.3.2.5 ESTERILIZAÇÃO 

Para além das necessidades energéticas referidas durante grande parte do dia é 

necessária também energia para outros serviços, tal como o serviço de esterilização. 

No sector hospitalar, um dos principais consumidores de energia térmica são 

efetivamente os sistemas de esterilização, é necessária a criação de vapor que é 

utilizado diretamente no autoclave. É durante este processo que se verifica o maior 

consumo energético. 

Neste serviço verifica-se uma diminuição do consumo energético de 2010 para 2011, 

devido ao aumento da disponibilidade de material clínico e de material previamente 

esterilizado o funcionamento do autoclave foi reduzida de duas vezes por dia para uma 

vez diária. 

Não tendo sido possível consultar a ficha técnica do autoclave para verificar o seu 

consumo por ciclo de utilização foi verificada a leitura do contador no mesmo período em 

dia útil com e sem utilização do autoclave. O autoclave representa um consumo anual de 

0,87% relativamente ao consumo total no edifício, sendo grande parte da energia 

consumida na primeira meia hora de utilização durante o processo de aquecimento de 

água. É de referir que só este consumo é um pouco superior ao verificado no serviço de 

lavandaria. 

O serviço de esterilização representou um consumo anual no ano de 2011 de 1,62% em 

relação ao total consumido no edifício em estudo.  
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Tabela 5.26 – Consumo elétrico no serviço de esterilização. 

Equipamento 

Potência 

média 

[W] 

Consumo 

2009 

[250 dias] 

[kWh/ano] 

Consumo 

2010 

[251 dias] 

[kWh/ano] 

Consumo 

2011 

[249 dias] 

[kWh/ano] 

Autoclave 4000 2160 2168,64 1075,68 

Termoacumulador 1500 877,5 881,01 873,99 

Seladora 100 50 50,2 49,8 

5.3.2.6 CAFETARIA 

Não sendo este um serviço que contribua diretamente para a qualidade dos serviços 

prestados aos utentes/clientes, é um serviço que promove o bem-estar e comodidade dos 

trabalhadores, dai a sua relevância. 

O consumo elétrico da cafetaria é apresentado na Tabela 5.27 e representa 4,01% do 

consumo total. 

Tabela 5.27 – Consumo Elétrico da Cafetaria. 

Equipamento Número 
Potência 

média [W] 

Tempo de 

Trabalho 

[h/dia] 

Consumo 

2009 

[250 dias] 

[kWh/ano] 

Consumo 

2010 

[251 dias] 

[kWh/ano] 

Consumo 

2011 

[249 dias] 

[kWh/ano] 

Frigorifico 1  24 231,00 231,00 231,00 

Máq. Café 1 2300 3 1718,10 1731,90 1725,00 

Termoacumulador 1 1500 1,75 349,13 349,13 349,13 

Máq. Lavar Loiça 1 940 2 468,12 471,88 470,00 

Jarros de água 2 2200 0,5 547,80 552,20 550,00 

Microndas  1 800 2 398,40 401,60 400,00 

Torradeira 1 2400 2 1195,20 1204,80 1200,00 

Moinho de Café 1 330 0,5 41,09 41,42 41,25 

5.3.2.7 ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS 

Água quente sanitária (AQS) é água potável a uma temperatura superior a 35ºC utilizada 

para lavagem do material, cozinha e outros fins específicos, preparada num dispositivo 

próprio com recurso a formas de energia convencionais ou renováveis (Cruz, 2008).  
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Apesar de existirem termoacumuladores em diversos locais, tais como gabinetes 

médicos, cafetaria, sala de esterilização e I.S., constatou-se que na sua maioria não eram 

utilizados. São utilizados com alguma frequência o que existe na sala de lavagem do 

equipamento para esterilização e o que existe na cafetaria, isto quando o sistema de 

termossifão não satisfaz a totalidade das necessidades. 

O cálculo de consumo dos termoacumuladores encontra-se associado aos serviços onde 

os mesmos se encontram instalados. 

5.3.3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

A produção dos resíduos hospitalares depende de inúmeros fatores como: os métodos de 

gestão existentes, tipos de cuidados de saúde prestados, especializações existentes, 

quantidade de material reutilizado e número de utentes atendidos por dia. 

Para que um sistema de gestão de resíduos funcione em pleno é necessário conhecer 

estimativas realistas dos custos das diferentes opções de tratamento. Sendo que o 

primeiro passo para a obtenção da solução é conhecer as quantidades geradas, (WHO, 

2005) e a classificação de todos os tipos de resíduos por fonte produtora ou sectores e 

serviços envolvidos. 

Relativamente à produção de resíduos no edifício em estudo só existe contabilização 

diária da produção dos R.H. do grupo III e IV, Figura 5.11. Esta circunstância deve-se 

provavelmente ao facto de em Portugal, para os resíduos dos Grupos I e II ser admitida a 

gestão conjunta com os resíduos urbanos, sendo unicamente exigidos tratamentos 

específicos para os resíduos dos Grupos III e IV (Portaria n.º 43/2011), o que provoca um 

encargo direto que necessita de ser gerido e controlado.  
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Figura 5.11 – Produção de R. H., grupo III 
2009 a 2011. 
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Produção de R. H., grupo III e IV do edifício sede e extensões do C. S. Fundão, no período de 

não evidencia nenhum padrão relativamente à produção de 

resíduos dos Grupos III e IV ao longo do tempo, no entanto, pode-se dizer que o mês de 

junho aparenta ser aquele em que se produz menos resíduos. 

onhecimento dos quantitativos de resíduos hospitalares produzidos constitui um dos 

rais para a consecução dos objetivos de uma política de gestão dos 

Portaria n.º 43/2011), foi necessário conhecer e contabilizar a totalidade dos 

, tarefa essa que se desenvolveu através da realização de duas 

, conforme descrito na secção 4.2.5.1. 

Para facilitar a organização da campanha referida procedeu-se a uma auditoria inicial, 

hecer a realidade relativa à produção de resíduos. Os resultados da 

são apresentados no item 5.3.3.1. 

UDITORIA INICIAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

Relativamente aos itens avaliados e referentes aos resíduos do grupo I+II, é de salientar 

que todas os itens do questionário, que se encontra no ponto A.2 do Anexo A

são cumpridos à exceção de três salas que em que os baldes existentes não 

É de referir que os resíduos do grupo I e II, após a sua recolha 

são colocados nos contentores municipais existentes nas imediações do edifício do C.S.. 

Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 

ndão, no período de 

não evidencia nenhum padrão relativamente à produção de 

se dizer que o mês de 

onhecimento dos quantitativos de resíduos hospitalares produzidos constitui um dos 

tivos de uma política de gestão dos 

conhecer e contabilizar a totalidade dos 

através da realização de duas 

se a uma auditoria inicial, 

Os resultados da 

II, é de salientar 

do Anexo A do presente 

são cumpridos à exceção de três salas que em que os baldes existentes não 

s resíduos do grupo I e II, após a sua recolha 

são colocados nos contentores municipais existentes nas imediações do edifício do C.S..  

2009 III

2009 IV

2010 III

2010 IV

2011 III

2011 IV



Isabel Maria da Silva Neves 

Universidade de Aveiro  79 

É notória a preocupação com a triagem para as fileiras e fluxos específicos 

nomeadamente do papel e cartão, assim como das embalagens de plástico para 

colocação no ecoponto. Quanto aos tinteiros e toners estes são reutilizados. As lâmpadas 

e pilhas são encaminhados respetivamente para o ponto eletrão e para o pilhão. 

No que concerne aos itens alusivos aos resíduos do grupo III verifica-se um elevado 

número de respostas desfavoráveis, de entre as quais se destaca os seguintes aspetos: 

- A inexistência de contentores/suportes para os referidos resíduos nas salas de 

enfermagem e na sala de vacinação implicam a colocação dos resíduos deste grupo nos 

contentores do grupo IV, o que além de estar em desacordo com o Despacho n.º 242/96 

de 13 de agosto, envolve o aumento de custos para o C.S. tanto a nível de tratamento/ 

destino final como na aquisição dos contentores específicos para o grupo IV. 

- Nas salas de tratamento verifica-se a existência de contentores/suportes com o 

respetivo saco branco e devidamente higienizados. A inspeção visual do contentor 

permite afirmar que existe uma diversidade de resíduos colocados no contentor que no 

momento da triagem deveriam ter sido colocados nos contentores do grupo I+II. 

- Os sacos de plástico do grupo III, pelo facto das seladoras se encontram inoperacionais, 

são fechados com nó efetuado no próprio saco de modo a impedir a proliferação de 

cheiros desagradáveis. A adoção deste tipo de sistema além de poder colocar em risco o 

assistente operacional que efetua a recolha interna pode ainda provocar o derrame de 

resíduos. 

A recolha dos resíduos do grupo III nos módulos ocorre duas vezes por dia, 

habitualmente quando existe um menor número de utentes no edifício, ao fim da manhã e 

ao fim da tarde. Os resíduos do grupo IV são recolhidos quando os contentores se 

encontram a 2/3 da sua capacidade. 

Quanto aos contentores para resíduos do grupo IV, estes existem na totalidade 

das salas auditadas. Sendo que a capacidade dos contentores existentes varia entre 1,5 

L e os 4 L, e o tempo que demoram a atingir os 2/3 da sua capacidade, alterna na maioria 

dos locais entre os 2 a 5 dias. Foi ainda relatado que existem salas onde se produzem 

resíduos do grupo IV que, por vezes, a permanência do mesmo contentor atinge os 15 

dias. 

Situação semelhante, onde o contentor permanece mais do que 3 dias com 

resíduos no seu interior será preferível a adoção de contentor de menor capacidade de 

forma a minimizar riscos. 
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Por inspeção visual e à semelhança do que aconteceu com os resíduos do grupo 

III verificou a necessidade de melhorar a triagem no momento da produção de resíduos 

pois verificou-se a existência de uma variedade de resíduos que clara e inequivocamente 

pertenciam a outros grupos nomeadamente ao grupo II e III. 

A localização adequada dos contentores do grupo IV deverá ser acautelada, 

soluções como o parapeito da janela ou mesmos a mesa do computador são de evitar. 

Não se verificou em nenhuma das salas a existência de sacos vermelhos. À 

posteriori constatou-se que os resíduos de medicamento eram colocados em contentores 

do grupo IV e encaminhados juntamente com os restantes corto perfurantes para 

incineração. 

Devido à estrutura do edifício não existe circuitos próprios para a recolha e 

transporte dos resíduos hospitalares. 

Após a recolha, dos resíduos do grupo III e IV, estes são encaminhados para o 

armazém de resíduos localizado no piso da cave e colocado em contentores próprios 

cedidos pela empresa externa contratada. No referido armazém procede-se à pesagem 

dos mesmos permanecendo neste local até a recolha semanal da responsabilidade da 

empresa externa. 

O armazém de resíduos interno apresenta as seguintes características: 

- Encontra-se numa zona de acesso fácil ao exterior de forma a facilitar a remoção 

dos resíduos pela recolha externa; 

- Local protegido do sol e das intempéries e inacessível a animais; 

- Tem as paredes e o pavimento em material impermeável, liso, facilmente lavável 

e desinfetáveis e o teto é liso e lavável; 

- Dispõe de ventilação natural; 

- Dispõe de ponto de água e de ralo no pavimento com ligação à rede de 

drenagem de águas residuais, com vista à higienização dos contentores e do 

próprio compartimento; 

- Está preparado para receber os diversos tipos de RH; 

- Existe separação entre contentores de transporte em utilização e contentores de 

transporte vazios. 
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5.3.3.2 QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES 

Como referido anteriormente, a obtenção de dados que permitissem conhecer a 

produção efetiva de RH dos quatro grupos no edifício sede do C.S. do Fundão, requereu 

o desenvolvimento de campanhas de amostragem em diferentes períodos. 

A World Health Organization (WHO) no documento “Management of Solid Health-Care 

Waste at Primary Health-Care Centres” recomenda a contabilização dos resíduos durante 

um período de pelo menos um mês e, se possível, de 3 meses assegurando assim, que 

quaisquer variações periódicas sejam contabilizadas, (WHO, 2005). 

Em consonância com o referido anteriormente, a opção da quantificação dos R.H. em 

dois períodos distintos com duração de 3 semanas cada, foi no sentido de obter amostras 

representativas de diferentes épocas do ano, isto é, um período considerado normal em 

que os utentes dos serviços são os que se encontram efetivamente inscritos e um 

período em que já se verifica alguma sazonalidade e onde seria englobada a utilização 

sazonal dos serviços. É ainda de mencionar que na 1.ª campanha as semanas não foram 

consecutivas de modo a evitar períodos extraordinários como é o caso dos dias feriado. 

Para a pesagem dos resíduos dos grupos I+II, III e IV utilizou-se a balança existente no 

armazém de resíduos – JBL – Max. 50 kg – Min.0,1 kg.  

Na Tabela 5.28 são apresentados os valores obtidos da produção de R.H. por grupos nas 

duas campanhas realizadas, determinados a partir dos valores diários apresentados no 

Quadro A.7.2 do Anexo A do presente trabalho. 

Tabela 5.28 – Produção de R.H. por grupos nos períodos da campanha [kg]. 

Campanha Semana Grupo I+II Grupo III Grupo IV 
Papel 

Branco 
Cartão 

Utentes 

servidos* 

1.ª 

1.ª 45,5 11 1 6 7 1067 

2.ª 39,5 18,5 3,55 6 5 1131 

3.ª 40,5 9,7 3,2 12 5 1069 

Total parcial 125,5 39,2 7,75 24 17 3267 

2.ª 

1.ª 46 13,6 1,9 10 7 953 

2.ª 46,5 8,5 2,3 15 14 695 

3.ª 39,9 10,6 2,3 10,9 19 833 

Total Parcial 132,4 32,7 6,5 35,9 40 2481 

Total Global 257,9 71,9 14,25 59,9 57 5748 

* Informação obtida nos registos do C.S. Fundão. 
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Na Tabela 5.29 são apresentados os valores da média e do desvio padrão relativos à 

média referente às duas campanhas de quantificação.  

A análise da tabela referida permite perceber que, os resultados obtidos durante as duas 

campanhas e para o mesmo grupo de resíduos apresentam valores que são próximos. A 

média mais elevada para o grupo I+II verifica-se na 2.ª campanha mas, para os restantes 

grupos verifica-se na 1.ª campanha. 

Tabela 5.29 – Média e desvio padrão da campanha de quantificação dos resíduos. 

Campanha Grupo 

Média por 

campanha 

[kg/dia] 

Desvio Padrão 

relativamente à 

média [%] 

Média da 

produção por 

utente [kg 

resíduo/utente] 

1.ª 

I+II 8,37 32 0,0395 

III 3,02 47 0,0123 

IV 1,11 40 0,0024 

2.ª 

I+II 8,83 20 0,0585 

III 2,18 38 0,0136 

IV 0,93 57 0,0027 

 

O desvio padrão, muitas vezes, é usado como um indicador de precisão, permitindo 

estimar a variabilidade das medições das amostras (Martinho e Gonçalves, 2000). 

Idealmente, o desvio padrão deveria ser aproximadamente zero, indicando que não há 

variabilidade, ou seja, que todos os valores são iguais à média. 

Pelos resultados obtidos pode constatar-se que se verifica uma dispersão dos dados, que 

poderá estar relacionado, por um lado, com o natureza dos resíduos e sua geração, por 

outro lado, com o tamanho da amostra (15 tomas) em cada campanha não ser o mais 

adequado.  

A produção média por utente na 2.ª campanha é superior à primeira em todos os grupos 

de resíduos. Por análise das Tabela 5.28 e Tabela 5.29, constata-se que houve um 

aumento da produção no grupo I+II, mas uma diminuição na produção de resíduos para 

os grupos III e IV, no decorrer da 2.ª campanha, no entanto, a diminuição do número de 

serviços prestados fez com que a produção média por utente na 2.ª campanha seja 

superior à primeira em todos os grupos de resíduos. 
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Os resultados da campanha de quantificação permitem estimar a quantidade de R.H. 

produzidos anualmente no edifício sede do C. S. do Fundão. 

Os resultados da campanha de quantificação permitem estimar a quantidade de R.H. 

produzidos anualmente no edifício sede do C. S. do Fundão, para tal, usou-se a seguinte 

expressão: 

, = � -
./×01� × 2	                                 (5.4) 

em que: 

U = Quantidade de resíduos recolhidos anualmente por grupo [kg] 

S = Soma da quantidade de resíduos recolhidos nas semanas de pesagem [kg] 

N = n.º semanas com pesagem, respeitando a 5 dias por semana 

Z = n.º dias do ano [254 dias laborais] 

Usando a expressão (5.4), estimou-se a produção média de resíduos em 2012, valores 

presentes na Tabela 5.30. Para o grupo I+II será de 2183,55 kg de resíduos 

indiferenciados equiparados a urbanos, não incluindo o papel e cartão segregados na 

origem e encaminhados para reciclagem, que corresponde a 989,75 kg. Considerando 

este quantitativo de papel e cartão no grupo I+II, este totalizará 3173,31 kg. Neste caso o 

papel+cartão segregado representa 31% do grupo I+II e 25 % no total dos resíduos do 

C.S. Fundão.  

Tabela 5.30 – Estimativa da quantidade de R.H. produzidos e sua comparação. Fonte: (Portaria n.º 43/2011) 
e campanha realizada. 

Grupos 

Edifício sede 

C.S Fundão 

2012 1 [kg/ano] 

C.S Fundão média 

2009-20112 [kg/ano] 

PERH 2011-2016  

Por C.S do 

país 3 

[kg/ano]  

Por C.S. da zona 

centro 4 [kg/ano] 

I+II 0 2183,55 ---- 7314,37 4972,48 

III 608,75 1133,43 1945,38 1440,37 

IV 120,65 203,31 220,60 165,14 

º Resíduos indiferenciados equiparados a urbanos. 
¹ Campanha realizada. 

 ² Registos do C.S. Fundão, Figura 5.11. 
³ Média Nacional por C.S., estimada com base na Portaria n.º 43/2011 e no procedimento 
apresentado no Quadro A.7.3 do Anexo A do presente trabalho. 
4 Média para a zona Centro de Portugal por C.S., estimada com base na Portaria n.º 43/2011 e no 
procedimento apresentado no Quadro A.7.4 do Anexo A do presente trabalho. 
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Não sendo possível a comparação dos valores do grupo I+II do C.S. Fundão, com valores 

de anos anteriores, visto que os mesmos são inexistentes no C. S. Fundão, procedeu-se 

à sua comparação com elementos encontrados no PERH 2011-2016. De onde se pode 

inferir que o valor apresentado é díspar dos valores expostos no PERH 2011-2016, quer 

em relação à média nacional, quer em relação à média para a zona Centro, sendo 70% 

vezes inferior à média nacional e 56% inferior à média para a zona Centro relativamente 

à produção média apresentada na Tabela 5.30.  

O valor verificado na campanha de quantificação para o grupo I+II é inferior ao 

apresentado PERH 2011-2016. Contudo e tendo em consideração o Eixo I do PERH 

relativo à “Prevenção”, é ainda possível reduzir este valor nomeadamente aumentando os 

valores da triagem de resíduos valorizáveis por parte da unidade de prestação de 

cuidados de saúde. Pois essa triagem apenas é realizada em alguns dos componentes 

possíveis e unicamente por parte dos funcionários da instituição. 

A produção do grupo III no edifício sede, determinada a partir da expressão (5.4) é de 

608,75 kg para 2012, representando 54% da produção total do C.S, ou seja, um desvio 

de 46% relativamente à produção anual do grupo III no C.S., de 2009 a 2011, o que se 

pode considerar normal e expectável, pois é nos seus módulos que se realizam a maior 

quantidade de tratamentos. Comparando a produção estimada do grupo III com a média 

Nacional por C.S., e a média da zona Centro por C.S. é de referir que o valor 

apresentado para o edifício sede é respetivamente 68,7% e 57,7%, inferior às médias 

referidas. No entanto, caso se faça essa analogia com o valor anual do grupo III do C.S. 

de 2009 a 2011, esses valores são atenuados concluindo-se que este valor são inferiores 

a 41,7% da média Nacional e 21,3% da média da zona Centro, inferindo-se que tanto 

num caso como noutro os valores referidos são favoráveis para o C.S. do Fundão. 

Quanto aos resíduos do grupo IV, pela estimativa realizada o seu valor é de 120,65kg 

para 2012, apresentando um desvio de 41% relativamente à produção anual do grupo IV 

no C.S. Fundão, de 2009 a 2011. Comparando o valor determinado pela expressão (5.4) 

com os dados do PERH 2011-2016 cabe referir que o valor encontrado é 45,3% inferior à 

média Nacional e 26,9% inferior à média da zona Centro. 

No grupo IV a média obtida para o C.S. Fundão, de 2009 a 2011, é 7,8% inferior à média 

Nacional apresentada no PERH 2011-2016 para este tipo de resíduos. Comparando esse 

mesmo valor com a média para o grupo IV de resíduos dos C.S. da zona Centro, este é 

23% superior o que poderá ser uma indicação da necessidade de intervir nos 
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procedimentos que levam à produção deste tipo de resíduos de modo a promover a 

redução da sua produção, ou melhorar a triagem dos resíduos colocados nesse grupo. 

No PERH 2011-2016 é citado que dos resíduos produzidos pelas unidades de prestação 

de cuidados de saúde (UPCS), cerca de 80% são resíduos equiparados aos domésticos. 

Sendo estes os resíduos provenientes das funções administrativas, das cantinas, de 

lavandarias, embalagens de materiais que não necessitam de cuidados especiais no seu 

manuseamento não constituindo risco suplementar para o homem e ambiente. Os 

restantes 20% são considerados perigosos e podem representar riscos para a saúde. 

De acordo com (Prüss; Giroult e Rushbrook, 1999), os RH têm na sua constituição entre 

75% a 90% de resíduos não perigosos, indiferenciados e, portanto, equiparados a 

urbanos (grupos I e II), sendo os remanescentes considerados perigosos (grupos III e IV). 

A Figura 5.12, apresenta a composição percentual do RH do C.S. Fundão, no caso em 

que o papel+cartão segregados na origem não está agregado ao grupo I+II, a) e no caso 

em que está, b). Percebe-se que em termos de percentagem o valor estimado para os 

resíduos produzidos no edifício sede tem uma pequena variação dos dados apresentados 

no gráfico da Figura 3.3, que reflete o mencionado no PERH 2011-2016, mas enquadra-

se no mencionado em (Prüss; Giroult e Rushbrook, 1999). 

Comparando os dados do PERH 20011-2016, Figura 3.3, com o gráfico da Figura 5.12 b) 

constata-se que relativamente aos resíduos perigosos o C.S. Fundão gera 19%, que é 

um pouco menos do que os 21% da média nacional, no entanto, a fração de resíduos do 

grupo IV nos resíduos perigosos é superior no C.S. Fundão, sendo de 16% 2 em 2012, 

comparativamente com os 10%3 dos dados do PERH 2011-2016. 

Sendo este o grupo de resíduos que representa tanto a nível de custo de tratamento por 

kg como de possíveis impactes para o ambiente, devido à sua incineração obrigatória, 

um valor acrescentado deverá ser sujeito a processo de melhoria dando especial 

relevância a uma correta triagem no local de produção.  

 

                                                
2
 e 
3
 Percentagem obtida pela razão entre as percentagens dos R.H. pertencentes ao grupo IV e a percentagem 

da totalidade dos RH perigosos. 
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Figura 5.12 – Gráfico resultante da estimativa de produção de R.H. para o edifício sede do C.S. Fundão: a) 
com o papel+cartão segregados, b) com o papel+cartão agregados ao gr

Com base nos dados existentes para 2011

enfermagem prestados e de consultas médicas realizadas

cálculos apresentados na Tabela

apresentada na Tabela 5.31. 

É de referir que se utilizou os valores de atos de 2011, 

para o corrente ano, pelos valores verificados até ao presente, que o 

praticados (consultas, injeções, vacinas, tratamentos, etc) seja bastante semelhantes ao 

ano transato. 

Tabela 5.31 – Estimativa de produção para 2012 por ato.

Grupos 
por utente [kg resíduo/ 

utente*/ano] 

I+II 0,035 

III 0,010 

IV 0,002 

*Número total de utentes atendidos em 2011

Confrontando os valores apresentados na

PERH 2011-2016 para o número

valores obtidos apesar de em

apresentados no PERH, no grupo III essa diferença é pouco significativa.

Esta disparidade, apesar de existir não é muito expressiva, pode ser justificada pelo fa

dos dados referentes no PERH dizerem respeito ao ano de 2006

75%

21%

4%

a) 
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Gráfico resultante da estimativa de produção de R.H. para o edifício sede do C.S. Fundão: a) 
com o papel+cartão segregados, b) com o papel+cartão agregados ao grupo I+II. 
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enfermagem prestados e de consultas médicas realizadas e tendo ainda por base os 

Tabela 5.30 estimou-se a produção média para o

 

izou os valores de atos de 2011, Figura 5.4, dado que se estima

, pelos valores verificados até ao presente, que o número de atos 

praticados (consultas, injeções, vacinas, tratamentos, etc) seja bastante semelhantes ao 

Estimativa de produção para 2012 por ato. 

Média da produção em 2012 

por consulta [kg resíduo 

utente/consulta/ano] 

por ato de enfermagem 

[kg resíduo/ato/ano] 

0,078 0,064 

0,022 0,018 

0,004 0,004 

*Número total de utentes atendidos em 2011– 61829 utentes. 

apresentados na Tabela 5.31, com os valores presente no 

número de consultas por ano em C.S., verifica

apesar de em todos os grupos de resíduos serem 

, no grupo III essa diferença é pouco significativa. 

Esta disparidade, apesar de existir não é muito expressiva, pode ser justificada pelo fa

s referentes no PERH dizerem respeito ao ano de 2006 e o
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dado que se estima 
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PERH 2011-2016 

(quadro XX) 
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trabalho, relativos a todo o ano de 2012, serem uma estimativa a partir das campanhas 

de quantificação. 

5.3.3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES  

A caracterização de resíduos hospitalares é um processo que pretende identificar a 

quantidade e a composição dos resíduos que resultam de atos clínicos e a sua correta 

distribuição por cada um dos grupos. Composição é assim o termo utilizado para 

descrever os componentes individuais que constituem cada grupo de resíduos, 

recorrendo-se a valores percentuais em peso. 

No que diz respeito à sua composição física, os resíduos hospitalares são agregados de 

acordo com a sua perigosidade em quatro grupos distintos conforme já foi mencionado 

no item 3.5.3.  

Havendo a necessidade de conhecer de forma fiável os componentes que constituíam 

cada grupo de resíduos, mas devido à sua perigosidade a triagem manual era uma 

questão colocada de parte, e a simples observação do conteúdo de cada saco ou 

contentor não retrataria a que grupos originalmente deveriam pertencer no momento da 

triagem, pois poderia ocorrer contaminação posterior ao momento da produção e 

respetiva triagem. Optou-se então por uma observação in loco dos atos de enfermagem 

(vacinação, pensos, injeções e outros tratamentos) realizados, com a anotação do tipo de 

material clínico utilizado (seringa, agulha, lâmina de bisturi, adesivo, compressa, 

invólucros, etc) e consequentemente do resíduos que era produzido, da sua quantidade e 

da forma como era triado por cada grupo de resíduos, anotando-se ainda se essa tinha 

sido ou não a opção correta tendo por base o Despacho 242/96 de 13 de agosto.  

Tendo sempre como objetivo a recolha fidedigna de dados que assegurem a 

representatividade dos resíduos, coloca-se a questão de quantos atos de enfermagem 

seria necessário observar diretamente durante o período de amostragem, entendendo 

que também aqui a representatividade tem de ser assegurada. 

No presente trabalho, após a auditoria inicial e a observação in loco verificou-se que 

existia uma homogeneidade considerável na produção de resíduos em cada tipo de ato 

realizado, considerou-se assim que o número de amostras necessárias para obter dados 

representativos seria no mínimo de 12 por tipo ato realizado. Tendo no total sido 

observados 42 atos de enfermagem. A caracterização dos resíduos hospitalares em cada 
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ato de enfermagem encontra-se listado no Quadro A.7.5 do anexo A do presente 

trabalho. 

Em laboratório foi efetuada a pesagem do material clínico equivalente ao utilizado nos 

atos de enfermagem, mas novo sem qualquer utilização, com balanças de precisão 

(balanças eletrónicas de precisão – RADWAG – WTB 3000 – Max.3000g d = 0,01g, e na 

KERN 440-45 – Max.600 g d = 0,1g). Os valores encontram-se no Quadro A.7.6 do anexo 

A do presente trabalho. 

A determinação de indicadores de produção é realizada com base nos valores de 

produção obtidos na observação in loco e após pesagem do material clínico não 

conspurcado conforme referido anteriormente. 

Pretende-se, nesta parte do trabalho, determinar o peso médio dos RH produzidos por 

grupos e por ato de enfermagem (vacinação, penso e injetáveis), os quais se apresentam 

de uma forma resumida na Tabela 5.32. 

É importante referir que os valores apresentados na campanha de caracterização 

referem-se à composição da mistura de resíduos em base seca. No decorrer normal das 

atividades no C.S. Fundão, os resíduos são pesados antes do seu encaminhamento para 

destino final em base tal e qual, mas, como referido anteriormente, devido à perigosidade 

que estes resíduos apresentam não seria possível a pesagem individual de cada um dos 

seus componentes em base tal e qual. 

Tabela 5.32 – Resíduos Hospitalares produzidos por grupo e por ato de enfermagem. 

Ato enfermagem Atos assistido 

RH Recicláveis 

I+II [g] III [g] IV [g] 
Papel e 

Cartão [g] 

Plástico 

[g] 

Vacinação 14 9,026 0 5 5,529 2,143 

Injetáveis 12 6,645 5,943 3,336 1,517 0,833 

Pensos  16 27,498 32,890 0,516 1,503 0 

 

O ato de enfermagem que na globalidade mais contribui para a produção de resíduos são 

os pensos, contribuindo com mais de 63,70 % no grupo I+II, 84,69% no grupo III e 5,83% 

no grupo IV. É de referir que relativamente ao grupo IV e como seria espectável, pelo tipo 

de atividade desenvolvida este é o ato que menos contribui na produção deste grupo de 

resíduos. 
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Relativamente ao grupo IV o ato que contribui com maior produção de resíduos são as 

vacinas com 56,49% este facto é provavelmente devido: a) a algumas das embalagens 

das vacinas administradas serem um “corpo único” (frasco/seringa + agulha), sendo por 

vezes difícil fazer a separação da agulha e da embalagem que contém a vacina; b) à 

inexistência de contentor para resíduos do grupo III na sala onde as mesmas são 

administradas. 

Ao nível dos recicláveis o ato que mais contribui para a produção e triagem são as 

vacinas com uma participação tanto a nível de papel e cartão como de plástico superior a 

64%, (papel e cartão 64%, plástico 72%).  

Verificou-se no decorrer da observação in loco que a triagem nem sempre era realizada 

da forma mais correta. Nuns casos por inexistência de contentor específico para o grupo, 

conforme referido anteriormente, e noutros por distração do próprio profissional, assim é 

apresentado na Tabela 5.33 a média da quantidade de resíduos por grupo e por ato de 

enfermagem que é triado de forma incorreta. 

Tabela 5.33 – Quantidade triada incorretamente por ato de enfermagem. 

Ato enfermagem RH 

I+II [g] III [g] IV [g] 

Vacinação 0,105 0,000 3,137 

Injetáveis 1,894 0,322 3,038 

Pensos 3,217 3,361 0,150 

 

Anualmente e tendo por referência o ano de 2011 foram administradas 11774 vacinas o 

que significa que a vacinação contribui em 76,69 % para a produção de resíduos do 

grupo IV e 30,16% para o grupo I+II, Tabela 5.34. Na vacinação em cada 3,137g de 

resíduos incorretamente colocados no grupo IV, 1,959 g teriam como destino correto o 

grupo III e 1,179 g o grupo I+II. O que significa que se a triagem do grupo IV na 

vacinação fosse totalmente eficaz, 39,18% dos resíduos produzidos/triados pertenceriam 

ao grupo III e 23,57% ao grupo II e os restantes 37,25% ao grupo IV.  

Anualmente e tendo por referência o ano de 2011 foram administradas 4135 injeções, o 

que significa que este ato contribui em 17,97% para a produção de resíduos do grupo IV 

e 7,87% para a produção de resíduos do grupo III e 7,80% para os resíduos do grupo 

I+II. Relativamente aos injetáveis das 3,038g indevidamente colocados no grupo IV, 

2,324 g teriam como destino correto o grupo I+II e 0,714g como destino correto o grupo 

III. Significando que dos resíduos triados no grupo IV, 21,4% pertenceriam ao grupo III e 
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69,68% pertenciam ao grupo I+II e os restantes 8,91% ao grupo IV. No que se refere ao 

grupo III, 5,41% das 5,943 g produzidas deveriam ter por destino o grupo I+II. 

Em relação ao ato dos pensos e utilizando como referência o ano de 2011 foram 

concretizados 7949 atos, de onde se denota que estes contribuíram com 5,34% para a 

produção do grupo IV, 92,12% para a produção do grupo III e 62,03% para a produção do 

grupo I+II. Indicando que dos resíduos triados no grupo IV, 29,07% pertenceriam ao 

grupo I+II. No que se concerne ao grupo III no ato dos pensos, do total de produção 

referido na Tabela 5.32, 9,29% deveriam ter por destino o grupo I+II. 

Em termos mássico, tendo por base os dados de enfermagem do ano de 2011, é de 

referir que o ato que mais contribui para o Grupo I+II são os pensos e outros tratamentos 

com 218,58 kg, representando 62% do total produzido neste ato, conforme se verifica na 

tabela 5.34. 

Tabela 5.34 – Produção anual por ato de enfermagem e por grupo de resíduos hospitalares. 

Ato enfermagem 

RH Recicláveis 

I+II [kg] I+II [%] III [kg] III [%] IV [kg] IV [%] 
Papel e 

Cartão [g] 

Plástico 

[g] 

Vacinação 106,27 30,16 0,00 0,00 58,87 76,69 65,09 25,23 

Injetáveis 27,48 7,80 24,58 7,87 13,79 17,97 6,27 3,45 

Pensos  218,58 62,04 287,58 92,13 4,10 5,34 11,95 0,0 

Total 352,33 47,53 312,16 42,11 76,77 10,36 83,31 28,68 

Valores 

estimados na 

quantificação 

2183,55  608,75  120,00  989,75 

 

 

Cabe ainda referir que os 352,33kg do grupo I+II representam 16,13 % do valor estimado 

na campanha de quantificação para o referido grupo, conforme valores da Tabela 5.30. 

Considera-se este valor de percentagem espectável pois o grupo I, por serem resíduos 

semelhantes a urbanos, proveem também dos restantes locais do edifício. 

No grupo III e como seria de esperar o ato que apresenta maior contribuição são também 

os pensos, com 92% da produção. O que aqui é de salientar e que deve ser justificado é 

a diferença existente entre os valores obtidos na campanha de quantificação e na de 

caracterização. Como referido anteriormente o material pesado para a caracterização foi 

material não conspurcado e seco e o material que é colocado à posterior no saco além de 

se apresentarem conspurcado com fluídos, muitas vezes encontra-se embebido em 
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consideráveis quantidades de líquidos usados na assepsia dos tratamentos. Tendo ainda 

que se referi mais dois factos que podem justificar esta diferença, a utilização do saco do 

grupo III como local de despejo para preparação do material usado no decorrer do 

tratamento, como é o caso do soro fisiológico entre outros e a colocação de outros 

resíduos não identificados ou detetados durante a caracterização realizada. 

O ato que apresenta maior contribuição para a produção no grupo IV são as vacinas com 

76,69%.  

A diferença para o grupo IV verificada na Tabela 5.34, entre o valor estimado na 

campanha de quantificação e o valor obtido na campanha de caracterização é explicado 

pelo facto de na campanha de quantificação estar englobado o peso dos contentores e 

na campanha caracterização apenas estar incluído o resíduo pertencente ao grupo IV. 

Caso se considere que é utilizado um contentor por sala e por cada 15 dias, com um 

peso médio de 0,320kg, auferimos um total em peso de contentores de 30,72kg. 

Acrescendo os 76,77kg referentes ao peso do resíduo, Tabela 5.34, obtém-se 107,49kg, 

valor próximo do estimado na campanha de quantificação.  

É ainda de referir, que a campanha de quantificação engloba os resíduos das salas de 

tratamento e das salas de enfermagem e a campanha de caracterização apenas engloba 

os resíduos produzidos nas salas de tratamento. 

No que concerne aos recicláveis nomeadamente ao papel e cartão é de mencionar que 

os atos de enfermagem estudados contribuem em aproximadamente 8,42%, em relação 

ao valor apurado na campanha de quantificação, para a recolha seletiva deste material, o 

que seria de esperar dado que a maior percentagem provem dos gabinetes 

administrativos e técnicos. 

Comparando o valor resultante na campanha de quantificação, para o referido 

componente com os valores obtidos na recolha seletiva no ano de 2011 e presente na 

Tabela 5.9 é de mencionar que o valor é inferior em 32% podendo esse valor ser devido, 

entre outras razões, ao facto de neste quantificação não estar considerada o cartão 

provenientes dos armazéns de economat e medicamentos. 

Após tudo o referido no presente item é importante tecer algumas considerações tendo 

por cenário que não existiriam quaisquer falhas/incorreções na triagem dos RH. A triagem 

correta no decorrer dos diversos atos de enfermagem permitiria uma redução na 

produção de RH perigosos sendo esse facto notório nos resíduos do grupo IV, como se 

pode verificar na Tabela 5.35, que recria o conteúdo da Tabela 5.32, para o cenário em 
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análise. O contributo percentual dos resíduos do grupo IV em relação ao total do RH 

produzidos nos atos de enfermagem reduziria de 10,36% para 3,52%, o que implicaria 

uma redução de custos no tratamento de resíduos. Relativamente aos resíduos do grupo 

III verifica-se uma redução, mas a mesma não é significativa, pois não atinge o 1%. 

Nos RH não perigosos verifica-se um aumento da contribuição percentual dos resíduos 

do grupo I+II dos 47,53% para os 54,64%. 

Tabela 5.35 - Produção anual por ato de enfermagem e por grupo de resíduos hospitalares num cenário de 
triagem de RH sem falhas/incorreções. 

Ato enfermagem 

RH 

I+II [kg] I+II [%] III [kg] III [%] IV [kg] IV [%] 

Vacinação 120,15 29,66 23,06 7,44 21,93 84,12 

Injetáveis 38,42 9,48 26,20 8,45 1,23 4,72 

Pensos  246,49 60,85 260,87 84,12 2,91 11,16 

Total 405,06 54,64 310,13 41,84 26,07 3,52 

5.4 SOLUÇÕES ECOEFICIENTES 

No final da década de 80 do século XX, surgia o conceito de Ecoeficiência como uma 

forma de, simultaneamente reduzir o impacte ambiental e aumentar a rentabilidade das 

empresas. Ficou claro, com a sua difusão, que um número cada vez maior de atores teria 

de lidar com as implicações ambientais e sociais das suas atividades (Ecoinside, 2012).  

A Ecoeficiência é um conceito de gestão que tende a promover, no seio das instituições, 

práticas conducentes a organizações mais eficientes quer nos processos produtivos, nos 

de manutenção ou mesmo administrativos, aumentando a qualidade dos produtos ou 

serviços com uma simultânea poupança de recursos económicos e ambientais. Assume, 

portanto, que economia e preocupações ambientais não são mutuamente exclusivas, 

antes pelo contrário, a sua conjugação apresenta benefícios quer para as empresas, quer 

para a sociedade em geral, garantindo a continuidade dos negócios numa base 

sustentável (Ecoinside, 2012). 

Com base nos dados recolhidos, optou-se por estudar soluções cuja implementação 

poderá ser concretizada com alguma brevidade e facilidade. 
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As soluções que atuam ao nível dos recursos, nomeadamente ao nível da eficiência 

energética e da eficiência hídrica, têm uma importância fundamental para o aumento do 

desempenho ambiental do edifício em estudo. 

As alternativas que foram consideradas para a análise de custo-benefício tiveram por 

base os dados disponíveis referentes aos consumos faturados no período de 2009 a 

2011. Neste sentido, as soluções propostas vão de encontro à situação de referência 

pretendendo-se melhorar o desempenho ambiental diminuindo impactes ambientais e 

racionalizando custos. 

5.4.1 GESTÃO DA ÁGUA 

Sendo a melhoria da eficiência na utilização da água um dos aspetos que merece 

crescente atenção da sociedade, dado esta ser uma das obrigações do País em termos 

de legislação comunitária, referida nomeadamente na Diretiva Quadro, em termos da 

conservação da água e da crescente aplicação de custos reais no uso da água, é 

necessário agilizar soluções de modo a que se faça um uso cada vez mais eficiente da 

água disponível, ou seja, otimizar a utilização desse recurso (eficiência de utilização), 

sem pôr em causa os objetivos pretendidos (eficácia de utilização) ao nível das 

necessidades vitais, da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconómico. 

Pretende-se assim utilizar menos água para conseguir os mesmos objetivos (Baptista et 

al., 2001). 

Para tal e para o caso específico em estudo apresentam-se na Tabela 5.36, algumas 

soluções possíveis que apesar de simples preveem o aumento da eficiência a nível de 

consumos de água. 

Tabela 5.36 – Soluções eficientes propostas para o procedimento da análise custo- benefício no aspeto 
ambiental água. 

Benefício nos Impactes 

Ambientais 
Solução Proposta Local Quantidade 

Redução do consumo de 

água da rede pública 

Redutores de caudal Torneiras 73 

Redutores de descarga Autoclismos 8 

Substituição de equipamentos 

para eliminação de perda 

Substituição de 

autoclismos 
4 
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5.4.1.1 JUSTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A justificação da proposta apresentada

edifício sede do C. S. Fundão

obtidos apresentado no gráfico

serviram de base ao cálculo dos custos e benefícios para as soluções propo

do aumento da eficiência hídrica.

Figura 5.13 – Desagregação do consumo de água no C.S. Fundão

 

Tabela 5.37 - Desagregação dos consumos de água por tipo de uso e respetivo custo anual

Tipo de Uso 

Lavagem de pavimentos 

Higienização das I.S. 

Lavagem de mãos 

Descarga de autoclismos 

Cafetaria 

Esterilização 

Lavandaria 

Lavagem de viaturas 

Perdas 

Outros consumos 

1 Adaptou-se um valor de 10% do volume
17º do Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de 

2 Calculado com base nos valores de faturação do ano de 2011

Cafetaria
1,6%

Esterilização 
19,6%

Lavandaria
0,6%

Lavagem de 
viaturas 

1,3%
Perdas 
10,1%

Outros 
consumos
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ROPOSTAS 

A justificação da proposta apresentada tem por base a análise de consumos de água no 

Fundão, a qual permitiu efetivar uma desagregação dos valores 

no gráfico da Figura 5.13 e na Tabela 5.37. Estes os valores que 

dos custos e benefícios para as soluções propo

hídrica. 

Desagregação do consumo de água no C.S. Fundão, com base nos consumos de 2011

agregação dos consumos de água por tipo de uso e respetivo custo anual

Consumo (m3/ano) Custo (€/ano)2 

17,37 164,35 

50,80 481,31 

156,27 1480,75 

465,94 4414,97 

19,22 182,07 

233,06 2208,38 

7,28 69,02 

15,60 147,82 

120,00 1 1137,05 

102,46 970,85 

se um valor de 10% do volume de água que entra no sistema tendo por base o disposto no Artigo 
Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto. 

com base nos valores de faturação do ano de 2011. 

Lavagem de 
pavimentos

1,5%

Higienização 
das I.S.
4,3% Lavagem de 

mãos
13,2%

Descarga de 
autoclismos

39,2%

Esterilização 

Outros 
consumos

8,6%

Gestão Ambiental em Centros de Saúde  
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tem por base a análise de consumos de água no 

tivar uma desagregação dos valores 

stes os valores que 

dos custos e benefícios para as soluções propostas a nível 

 

, com base nos consumos de 2011. 

agregação dos consumos de água por tipo de uso e respetivo custo anual. 

% 

1,5 

4,3 

13,2 

39,2 

1,6 

19,6 

0,6 

1,3 

10,1 

8,6 

disposto no Artigo 

Lavagem de 
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As descargas de autoclismos/mictórios são o uso com maior peso no consumo desta 

organização. Os gastos de água com o autoclismo derivam não só das descargas 

associadas às necessidades fisiológicas mas também de utilização inadequada, como 

sejam as descargas de resíduos sólidos na bacia de retrete e fugas devido a 

estanquidade deficiente do aparelho (Baptista et al., 2001). 

Os autoclismos existentes têm a capacidade por vezes superior a 8 litros por descarga. A 

utilização de autoclismos com descargas de 6 litros tem a sua eficiência aprovada em 

diversos países. Sendo as descargas de autoclismos um dos usos mais significativos no 

edifício em estudo, a utilização de autoclismos com descarga de 6 litros em vez dos 

tradicionais 8 litros, ou mais, levará a reduções significativas. 

A redução do volume por descarga num autoclismo existente poderá ser obtida 

colocando um volume ou barreira no reservatório que reduza o volume de 

armazenamento ativo. No entanto, esta redução não deve resultar na necessidade de 

proceder frequentemente a descarga dupla, o que obviamente anularia a vantagem inicial 

(Baptista et al., 2001). 

Visitas realizadas às instalações sanitárias permitiram observar que existem perdas por 

mau funcionamento dos autoclismos. Verificou-se que o número de autoclismos com 

perdas representa 26% dos autoclismos e mictórios existentes no edifício. 

Considerando um caudal de fuga de 3L/h, 24 horas por dia e 365 dias por ano, pois a 

perda de água é em continuo, obteve-se um valor para perdas proveniente dos 

autoclismos de 105 m3/ano. 

Estas perdas representam uma fragilidade do sistema e uma oportunidade de melhoria. A 

despesa anual que seria evitada caso os autoclismos se encontrassem todos a funcionar 

sem perdas seria de aproximadamente 987€/ ano. 

Apresentando a lavagem de mãos um valor representativo de 13% no consumo de água, 

é necessário implementar a utilização de dispositivos eficientes que permitam a 

diminuição do consumo de água nas torneiras das instalações sanitárias e nas salas 

onde são prestados cuidados de saúde.  

A utilização de dispositivos mais eficientes permite diminuir o consumo em cada 

utilização, de entre os diferentes mecanismos existentes destacam-se: as torneiras com 

maior ângulo de abertura do manípulo, com dispositivo arejador, com dispositivo 

pulverizador, com fecho automático ou torneiras com comando eletrónico (Baptista et al., 

2001). 
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No caso das instalações sanitárias propõe-se redutores de caudal, contudo salienta-se 

que há medida que as torneiras venham a ser substituídas por avaria ou outro motivo 

deverá ser tido em consideração o seu caudal unitário no momento da aquisição.  

Além da colocação de redutores de caudal nos locais supra referidos também seria 

importante a colocação nas restantes torneiras pois a maioria das torneiras existentes no 

edifício, onde se realizou medições de caudal, apresenta um caudal médio superior a 6 

L/min, à exceção de algumas torneiras, como por exemplo a torneira da sala de 

tratamentos, (modulo E) que apresenta um caudal de médio de 3,28 L/min, a torneira da 

cafetaria com um caudal médio de 5 L/min, as torneiras de algumas das I.S. que 

apresentam um caudal de 2,65 L/min e 4,50 L/min. 

Admitindo a alteração de um caudal médio de 6 L/min por um de 4,5 L/min, valor comum 

para torneiras existentes no mercado, é possível obter um potencial de redução elevado, 

superior a 25%. 

5.4.2 GESTÃO DE ENERGIA 

O Estado Português com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 24 de 

Outubro, aprovou Plano Nacional de Acão para a Eficiência Energética (PNAEE) (2008 -

2015), igualmente, designado «Portugal Eficiência 2015», e estabeleceu como meta a 

alcançar até 2015 a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética 

equivalentes a 10 % do consumo final de energia, nos termos previstos na Diretiva 

Comunitária referida, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 

energéticos (APDC, 2010). 

Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011 datada de 12 de janeiro de 2011 e 

no âmbito do plano supra referido foi criado o Programa de Eficiência Energética na 

Administração Pública — ECO.AP, com o objetivo de aumentar em 20% a eficiência 

energética nos serviços públicos, e organismos da Administração Pública, no horizonte 

de 2020. 

O ECO.AP é um programa evolutivo que se traduz num conjunto de medidas de 

eficiência energética para execução a curto, médio e longo prazos nos serviços, 

organismos e equipamentos públicos e que visa alterar comportamentos e promover uma 

gestão racional dos serviços energéticos (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

2/2011, 2011).  
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A publicação da referida 

eficiência energética, designadamente através da aplicação de programas de redução do 

consumo de energia nos edifícios públicos e da promoção de comportamentos e 

escolhas com menor consumo energético”. 

Assim é necessário promover o combate ao desperdício e à ineficiência dos usos de 

energia em todas as suas vertentes

2011). 

No âmbito do Ministério da Saúde, o ECO.AP, têm como objetivo o aumento da eficiência 

nos consumos das instalações e a redução das emissões de gases com efeito de estufa 

e, em particular dos edifícios das unidades de saúde, 

simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação de serviço

Para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é fundamental começar 

por conhecer tão bem quanto possível a quantidade de en

forma esta é consumida (Isolani

O levantamento energético é a primeira fase de um processo

consciência da situação energética do

alterações a efetuar para uma melhor e mais racional utilização da energia

2008). 

Uma análise detalhada dos consumos energéticos foi apresentada 

informação essa que se encontra resumida e desagregada por áreas relevantes de 

consumo no gráfico da Figura 

Figura 5.14 – Gráfico de desagrega
nos consumos do ano de 2011. 

Equipamentos de 
Escritório
15,40%

Cafetaria
4,01%

Esterilização 
1,62%

Lavandaria
0,84%

 

referida Resolução refere ainda que t “deve ser dada prioridade à 

eficiência energética, designadamente através da aplicação de programas de redução do 

consumo de energia nos edifícios públicos e da promoção de comportamentos e 

escolhas com menor consumo energético”.  

promover o combate ao desperdício e à ineficiência dos usos de 

energia em todas as suas vertentes (Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, 

No âmbito do Ministério da Saúde, o ECO.AP, têm como objetivo o aumento da eficiência 

nos consumos das instalações e a redução das emissões de gases com efeito de estufa 

e, em particular dos edifícios das unidades de saúde, através de medidas que resultem 

simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação de serviço

Para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é fundamental começar 

por conhecer tão bem quanto possível a quantidade de energia consumida e de que 

Isolani et al., 2008). 

O levantamento energético é a primeira fase de um processo conducente à tomada de 

consciência da situação energética do edifício e consequente decisão sobre as 

para uma melhor e mais racional utilização da energia

dos consumos energéticos foi apresentada 

informação essa que se encontra resumida e desagregada por áreas relevantes de 

Figura 5.14. 

Gráfico de desagregação dos consumos elétricos por áreas relevantes de consumo
 

Iluminação
12,21%

Climatização
61,62%

Lavandaria
0,84%

Frigorificos
3,82%

outros 
consumos

0,48%

97 

deve ser dada prioridade à 

eficiência energética, designadamente através da aplicação de programas de redução do 

consumo de energia nos edifícios públicos e da promoção de comportamentos e 

promover o combate ao desperdício e à ineficiência dos usos de 

Ministros n.º 2/2011, 

No âmbito do Ministério da Saúde, o ECO.AP, têm como objetivo o aumento da eficiência 

nos consumos das instalações e a redução das emissões de gases com efeito de estufa 

através de medidas que resultem 

simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação de serviço. 

Para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é fundamental começar 

ergia consumida e de que 

conducente à tomada de 

onsequente decisão sobre as 

para uma melhor e mais racional utilização da energia (Isolani et al., 

dos consumos energéticos foi apresentada na secção 5.3.2, 

informação essa que se encontra resumida e desagregada por áreas relevantes de 

 

ção dos consumos elétricos por áreas relevantes de consumo, com base 
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Após a desagregação dos consumos elétricos por tipo de uso apresentados na Figura 

5.14 e tendo por base a faturação do ano de 2011 determinou-se o custo associado a 

cada tipo de uso apresentando-se os resultados na Tabela 5.38. 

Tabela 5.38 - Desagregação dos consumos elétricos por tipo de uso e respetivo custo anual. 

Tipo de Uso Consumo [kWh/ano] Custo [€/ano]* % 

Iluminação 15113,50 2253,75 12,21 

Climatização 76237,73 11368,72 61,62 

Equipamentos de Escritório 19055,46 2841,59 15,40 

Cafetaria 4966,38 740,60 4,01 

Esterilização 1999,47 298,16 1,62 

Lavandaria 1040,43 155,15 0,84 

Frigoríficos 4725,00 704,60 3,82 

Outros Consumos 594,00 88,62 0,48 

Total 123732 18451,19 100 

*Calculado com base nos valores de faturação do ano de 2011. 

Da tabela anterior é facilmente auferível que no edifício em estudo, os sistemas de 

aquecimento, arrefecimento, são onde se verifica maior consumo elétrico seguidos com 

uma diferença considerável pelos equipamentos informáticos e pela iluminação. Estes 

consumos estão associados às exigências de conforto térmico, à prestação de serviços e 

às necessidades visuais em espaços interiores.  

Dado que a climatização é a fatia mais relevante no consumo energético parece-nos 

importante referir que o custo energético associado ao aquecimento de parede ronda os 

4400€/ano e que o custo dos ar condicionados ronda os 4100€/ano. Nesta consideração 

não poderá ser esquecido que, por razões óbvias, o período de utilização anual de cada 

um dos sistemas é diferente o primeiro foi considerada uma utilização média anual de 6 

meses/ano, já para o segundo considerou-se uma utilização de 9,45 meses/ano. 

A envolvente tem um forte impacto no consumo de energia desses sistemas uma vez que 

atua como regulador das cargas térmicas, bem como da iluminação natural (Isolani et al., 

2008).  

Tendo em mente o referido anteriormente e por base a desagregação revelada no gráfico 

da Figura 5.14, apresenta-se na Tabela 5.39, propostas que contribuem para o aumento 

da eficiência energética a aplicar no edifício sede do C.S..  
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Tais propostas serão alvo de uma análise de custo-benefício no item 5.5.2.2 da presente 

dissertação. 

Tabela 5.39– Soluções eficientes propostas para o procedimento da análise custo-benefício no parâmetro 
energia. 

Benefício nos 
Impactes 

Ambientais 

Área de 
Intervenção 

Solução Proposta Local 

Redução de 
Consumo 
energético 

Iluminação 

Colocação de balastros eletrónicos Todo o edifício 

Detetores Volumétricos (Detetores de presença) e 
Sensor de luz natural com regulação de fluxo 

I.S. gabinetes, 
corredores, 

escadas e salas 
de espera 

Substituição de lâmpadas: 
lâmpadas fluorescentes compactas 

lâmpadas dos sistemas de emergência 

Onde existem 
lâmpadas 

incandescentes  
Lâmpadas de 
8W por 6W 

Climatização 

Otimização do funcionamento dos equipamentos 
de climatização 

Todo o edifício 

Calafetagem correta das janelas (colocação de 
vedante no contorno das aberturas das janelas) 

Todas as janelas 
do edifício 

Colocação de película de poupança energética 

Equipamentos 
de escritório 

Substituir o wallpaper dos monitores por um ecrã 
mais escuro, ou com o logotipo da instituição 

(solução standard).  
Desativar screensaver 

Todos os 
monitores 

Desligar a impressora quando não se encontra 
em funcionamento 

Todas as 
impressoras 

Uso de 
fontes de 
energia 

renovável  

Climatização 
e AQS 

Sistema de circulação forçada com sistema 
complementar de aquecimento 

Substituição dos 
termoacumulado

res elétricos e 
dos convectores 

de parede 

5.4.2.1 JUSTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Tendo em conta a diretiva europeia EU 2002/95/CE sobre a restrição da utilização de 

determinadas substâncias contaminantes em aparelhos elétricos e eletrónicos, os 

equipamentos devem conter o mínimo de sustâncias perigosas (mercúrio, chumbo e 

material radioativo) de forma a reduzir os riscos na manipulação dos produtos no seu 

ciclo de reciclagem. Neste contexto, a utilização de lâmpadas fluorescentes torna-se de 

extrema importância, porque para além de estas conterem pequenas quantidades de 

mercúrio em comparação com as restantes, também possuem elevada eficácia (em 

alguns casos chegando a atingir 85%) e maior período de vida útil (até 15x superior às 

incandescentes) (Teixeira; Martins e Guedes, 2009). 
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As lâmpadas fluorescentes compactas fornecem uma luz particularmente suave e livre de 

encandeamento, ideal para todas as luminárias abertas, possuem menor comprimento 

que as fluorescentes tubulares e intensidade luminosa extremamente elevada (Teixeira; 

Martins e Guedes, 2009). 

As fluorescentes tubulares, apresenta diferentes tipos de lâmpadas com diferentes 

diâmetros. As T5 devem ser utilizadas em detrimento às T8 e T12, pois apresentam um 

menor diâmetro, menores quantidades de mercúrio e maior eficiência energética. Um dos 

fatores responsáveis, neste tipo de lâmpadas, para uma boa iluminação e de elevada 

qualidade, é o balastro eletrónico (Teixeira; Martins e Guedes, 2009).  

Estes trabalham em alta frequência, proporcionando um maior fluxo luminoso com menor 

potência de consumo, permitindo uma poupança de energia na ordem dos 25% 

comparativamente com equipamentos eletromagnéticos equivalentes (Teixeira; Martins e 

Guedes, 2009).  

Este tipo de equipamento potencia ainda um aumento de vida útil em cerca de 50%, e 

elimina o piscar visível das lâmpadas, que provoca desconforto visual proporcionando um 

maior fluxo luminoso com menor potência de consumo, (Teixeira; Martins e Guedes, 

2009). 

O sensor de luz natural com regulação de fluxo permite o dimming, isto é, o ajuste 

contínuo da iluminação artificial em função da natural. Este sistema é mais vantajoso que 

o interruptor horário ou crepuscular visto permitir poupanças energéticas mesmo quando 

a luz natural não é suficiente para manter o nível de iluminação necessário, já que 

permite que as fontes de luz trabalhem abaixo da sua potência nominal. Deste modo as 

fontes de luz apenas consomem a energia necessária para que emitam o fluxo luminoso 

suficiente para manter o nível de iluminação desejado. Assim a poupança energética não 

depende apenas do número de horas que a iluminação está desligada mas também da 

poupança energética que se consegue relativamente a uma situação em que as 

lâmpadas funcionassem sempre à potência máxima (Fernandes, 2008). 

Este sistema tem por objetivo rentabilizar ao máximo as condições de iluminação natural, 

utilizando a iluminação elétrica como forma complementar da iluminação natural. 

O desenvolvimento dos balastros eletrónicos veio facilitar a aplicação deste tipo de 

controlo às armaduras fluorescentes, com resultados muito positivos, ao nível da 

eficiência energética (Fernandes, 2008). 
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Os detetores de presença e de movimento são dispositivos de comutação que 

respondem à presença e ausência de pessoas situadas no campo de vista do sensor. O 

sistema consiste num sensor de movimento, numa unidade eletrónica de controlo e num 

relé comutador (Fernandes, 2008). 

O sensor de movimento sente o movimento e envia o sinal apropriado para a unidade de 

controlo. A unidade de controlo processa o sinal de entrada, para então abrir ou fechar o 

relé que controla a alimentação do circuito de iluminação (Fernandes, 2008). 

O detetor de movimento utiliza quer sensores de ondas ultrasónicas, ou tecnologia de 

radiação infravermelha para detetar o movimento. A unidade de controlo recolhe a 

informação fornecida pelo sensor e determina o estado de ocupação do espaço. Em 

alguns casos, a unidade de controlo pode ser calibrada para ajustar a sensibilidade dos 

sensores de movimento (Fernandes, 2008). 

O controlador incorpora um dispositivo temporizado, programável, que desligará a 

iluminação depois do compartimento estar desocupado durante um período de tempo 

específico (Fernandes, 2008). 

A climatização é a categoria de usos de energia com maior crescimento, dada a 

conhecida situação de desconforto térmico em grande parte dos edifícios de prestação de 

serviços. Nos referidos edifícios, principalmente em edifícios antigos os sistemas de 

aquecimento e arrefecimento portáteis (do tipo aquecedores elétricos, ventoinhas, etc.), 

são o tipo de climatização mais generalizado. Contudo, a climatização do ambiente 

através do uso de ar condicionado tem vindo a ter uma taxa de penetração crescente nos 

últimos anos O aumento da utilização de equipamentos para climatização dos espaços 

interiores na Europa é preocupante, em termos ambientais, devido ao grande aumento do 

consumo energético, contribuindo para o excesso das emissões de CO2 e o consequente 

aquecimento global. Assim, até a energia ser na totalidade proveniente de fontes 

renováveis, a climatização de espaços deveria ser reservada para as necessidades 

especiais e não para corrigir artificialmente uma inadequada qualidade térmica da 

envolvente, mas para dar resposta às necessidades térmicas nos períodos do ano com 

condições climáticas exteriores adversas. 

O ar condicionado é um sistema que funciona como um frigorífico, retirando o calor do ar 

de um espaço e deitando-o para outro. Trata-se de um processo que consome muita 

eletricidade. Dado que o ar condicionado arrefece diretamente o ar, a sua velocidade de 

atuação é muito rápida, sendo desnecessário deixá-lo ligado em períodos de 

desocupação. Quando for ligado, rapidamente arrefecerá o espaço, e entretanto muita 
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energia pode ser poupada. Nunca devem ser deixadas janelas abertas durante o seu 

funcionamento, caso contrário o ar arrefecido sairá do espaço, e entrará ar aquecido 

exterior (Caldas, 2010). 

Uma ventoinha não arrefece a temperatura do ar. Apenas provoca uma sensação de 

frescura, porque ao aumentar a velocidade do ar, aumenta a quantidade de arrefecimento 

por evaporação do corpo humano. A uma maior velocidade do ar corresponde portanto 

uma sensação térmica mais baixa. No entanto, o funcionamento da ventoinha é inútil 

quando não está alguém no espaço. Deixar a ventoinha ligada quando não está no local 

de trabalho não vai torná-lo mais fresco enquanto está ausente, e consome uma 

quantidade significativa de energia inútil (Caldas, 2010). 

O desenvolvimento crescente da informática nos últimos anos modificou profundamente a 

paisagem energética das organizações, nas quais se introduziu uma nova fonte de 

consumo significativo. O material informático, tal como a maioria dos equipamentos 

eletrónicos, pode constituir uma fonte de consumos de stand-by considerável e de 

crescimento rápido.  

O aproveitamento integral do potencial de economia de energia pode ser concretizado 

em alguns equipamentos informáticos, pela adoção de boas-práticas na utilização dos 

equipamentos.  

Soluções como: substituir o wallpaper do computador por um ecrã mais escuro, ou com o 

logotipo da instituição (solução standard); desligar o Screen Saver (proteção de ecrã) do 

computador, pois este aumenta o processamento do computador, e consequentemente o 

consumo energético; ativar o modo de suspensão do seu computador; desligar a 

impressora quando esta não está a desempenhar qualquer função. 

São soluções que multiplicadas por um número elevado de unidades durante um ano, 

traduz-se num montante significativo. Apesar de cada um destes comportamentos estar 

associado a valores unitários reduzidos, deve ter-se em consideração o tempo em que os 

equipamentos estão nesse modo.  

Foi possível verificar através da observação da caixilharia a existência de diversas 

frinchas quer em zonas de passagem ou mesmo em gabinetes. As janelas, as portas, as 

caixas de estore e outras aberturas, são zonas críticas por onde o excesso de ventilação 

pode acontecer. Muitas vezes o controlo das infiltrações de ar requer a reparação, e 

eventualmente a substituição da caixilharia exterior. Há que ter em conta, também, que 

as caixas de estore são espaços fortemente ventilados que, para além de isolamento 
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térmico, devem ser dotadas de vedantes que impeçam infiltrações de ar para o interior 

dos edifícios (Jardim, 2009). 

O controlo das infiltrações de ar contribui também para a redução das necessidades de 

consumo de energia, bem como para a melhoria das condições de conforto no interior 

dos edifícios. Em reabilitações ligeiras, a calafetagem de portas e janelas através da 

renovação do sistema de vedantes, pode, por si só, proporcionar ganhos significativos 

Um simples rolo de fita de calafetar pode causar não só poupança de energia como um 

maior nível de conforto para os utilizadores, por evitar correntes de ar e perdas de calor 

no espaço de trabalho. 

A película de poupança energética proporciona um equilíbrio da temperatura interior, 

reduzindo a necessidade de utilização de aparelhos de climatização. Permite até 15% de 

poupança nos custos anuais de energia, poupando energia ao longo do ano reduzindo 

consequentemente as emissões de carbono do edifício. 

A colocação de temporizadores nos termoacumuladores permitia que os mesmos 

procedessem ao aquecimento de água em horário de super vazio ou em vazio permitindo 

uma economia nos custos da eletricidade, caso não seja possível a sua substituição a 

curto prazo pelos sistemas de painel solar térmico. 

Um sistema que dá prioridade ao Sol garante que toda a energia gratuita é aproveitada 

permitindo assim que a redução possa atingir os 70% (considerando um ano de 

utilização) e que durante os meses de Verão a energia de apoio (gás ou eletricidade) não 

seja sequer consumida (DGEG e ADENE, 2009). 

Os sistemas solares térmicos são feitos para durar cerca de 20 anos com poupança de 

energia, cuidando do ambiente. Contudo, necessitam de uma manutenção preventiva 

anual, para que durem o tempo previsto sem perderem eficiência (DGEG e ADENE, 

2009).  

5.4.3 GESTÃO DE RESÍDUOS 

A gestão dos resíduos requer a definição de uma estratégia que facilite a implementação 

cuidada das medidas necessárias à redução e à correta triagem dos resíduos implicando 

a distribuição correta de recursos. 

A redução da produção dos RH pode ser conseguida desde que seja encorajada a 

implementação de certas práticas, conducentes a uma diminuição dos quantitativos 



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

104  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

produzidos por cada grupo de resíduos, assim como do risco contido nos grupos III e IV, 

nestas podem incluir-se: Execução de boas práticas na utilização e manutenção de 

produtos e equipamentos, a elaboração e aplicação de códigos de boas práticas em atos 

médicos e de enfermagem, a realização de uma correta triagem conjugada com uma 

redução da produção de resíduos na fonte através da aplicação de restrições, de forma a 

assegurar a seleção de métodos ou produtos menos tóxicos ou que produzam menos 

resíduos (Monteiro e Pité, 2007).  

A correta gestão de stocks de produtos químicos e farmacêuticos através da: 

- Utilização dos produtos mais antigos; 

- Utilização de todo o conteúdo de uma embalagem; 

- Devolução, ao armazém dos químicos e farmacêuticos dos medicamentos e de outros 

produtos farmacêuticos (material de consumo clínico) até 3 meses antes do termo do seu 

prazo de validade inscrito na cartonagem. Este procedimento tem por objetivo prevenir a 

acumulação de grandes quantidades de produtos fora de prazo (produtos esterilizados, 

reagentes, desinfetantes, medicamentos e outros), limitando a produção de resíduos às 

embalagens, as quais devem ser recicladas, desde que não haja qualquer contra-

indicação para o efeito (Monteiro e Pité, 2007).  

Relativamente ao grupo I+II, que é depositado nos contentores da recolha municipal foi 

pensada uma solução que passaria por orçamentar e contratar a prestação do serviço de 

recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos equiparáveis a resíduos urbanos e 

ao aluguer de contentores, dado que a nível de faturação o valor é cobrado tendo por 

base o consumo de água o que representou no ano de 2011 um valor médio de 23% da 

fatura mensal, que ronda entre os 123€ e os 295€, incluindo a taxa fixa e variável de 

resíduos urbano. 

Após contato com a entidade gestora foi-nos informado que não prestavam esse tipo de 

serviço. Pela referida razão esta solução não foi considerada.  

Da análise apresentada em itens anteriores e apesar dos profissionais, que exercem 

funções no edifício em estudo, estarem despertos para a importância da redução e da 

correta triagem dos resíduos, verificou-se que ainda existe margem para trabalhar esta 

temática, assim na Tabela 5.40, propõe-se algumas medidas nesse mesmo sentido. 
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Tabela 5.40 - Soluções eficientes propostas para o procedimento da análise custo-benefício no parâmetro 
resíduos. 

Benefício nos 

Impactes Ambientais 
Solução Proposta Local 

Redução das 

emissões que 

contribuem para o 

aquecimento global 

e efeito de estufa 

Colocação de recipientes adequados para a 

triagem de resíduos: 

- Dotar de recipientes adequados para os RH do 

grupo III. 

Salas de enfermagem e de 

vacinas 

 -Colocação de recipiente para a recolha de 

ampolas vazias de injetáveis 
Salas de Tratamento 

5.4.3.1 JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

A triagem e deposição seletiva constituem uma importante operação que requer a 

participação ativa de todos os profissionais de saúde. Esta operação, realizada logo na 

fonte de produção, é fundamental para permitir o cumprimento dos objetivos de um 

sistema eficiente de gestão de RH, assim como, prevenir problemas de saúde pública em 

geral e de saúde ambiental, em particular, reduzindo os seus custos de gestão. Na 

verdade, sendo os C.S. produtores de diferentes resíduos com tratamentos e riscos 

específicos, deve existir, em paralelo, um cuidado extremo na deposição, isto é, uma 

triagem adequada (Monteiro e Pité, 2007). 

Por outro lado, em qualquer política de gestão de resíduos deve ser utilizada a regra de 

ouro dos resíduos, ou seja, a regra dos 3R: reduzir, reciclar, reutilizar. Sempre que 

existirem resíduos passíveis de serem valorizados a sua deposição deve ser separativa 

logo na origem. Convém não esquecer que com esta regra, além de se reduzir o volume 

de resíduos a tratar (isto é, diminuição dos custos de transporte, de tratamento e de 

destino final, uma vez que não se irá dar tratamento especial a uma maior quantidade de 

resíduo, quando só uma pequena percentagem o necessitaria), estamos a contribuir para 

uma gestão equilibrada do ambiente. É, pois, uma fase que requer muita 

consciencialização dos riscos e muito treino por parte do pessoal envolvido (Monteiro e 

Pité, 2007). 

Assim, cada sala de tratamento, cada sala de enfermagem ou cada gabinete médico, 

onde se pratiquem cuidados de saúde, devem estar equipados com contentores de 

deposição destinados aos diversos tipos de resíduos aí produzidos. Para cada tipo de 

resíduos devem existir sacos de plástico de diferentes cores correspondentes às 

características do tipo de resíduo a receber, para que todo o pessoal os possa distinguir 
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sem erros. Devem ser colocadas instruções de identificação e de separação dos 

diferentes tipos de resíduos em cada ponto de produção, para relembrar aos profissionais 

os procedimentos de triagem (Monteiro e Pité, 2007). 

Os sacos devem ter o tamanho apropriado à produção de resíduos de cada local, bem 

como ao contentor de deposição. Os recipientes de deposição ou suportes que acolhem 

os sacos devem ser escolhidos em função das dimensões dos sacos para os quais estão 

destinados (Monteiro e Pité, 2007). 

Outro aspeto importante a ter em conta é a formação do pessoal afeto ao sistema de RH 

(de acordo com as regras definidas no Despacho nº 242/96 de 13 de agosto. Essa 

formação deve ter em linha de conta não só os procedimentos de rotina, mas também os 

de emergência. Todos têm de estar consciencializados dos riscos que advêm de uma 

incorreta operação desenvolvida ao longo das diversas fases do sistema (Monteiro e Pité, 

2007).  

5.5 ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

A Analise custo-benefício (ACB) identifica a eficiência de um projeto através da 

quantificação dos seus custos e benefícios durante todo o ciclo de vida. Este método 

compreende a comparação entre os custos e benefícios segundo os quais o projeto é 

avaliado. 

Os custos e os benefícios devem ser avaliados numa base incremental, levando em 

consideração a diferença entre o cenário do projeto e um cenário alternativo sem o 

projeto (Comissão Europeia, 2006).  

Se os benefícios excederem os custos, a viabilidade económica do projeto é positiva.  

Neste capítulo proceder-se-á à análise dos custos e benefícios das soluções propostas 

nos itens anteriores e sintetizados no esquema da Figura 5.15. A sua quantificação e a 

análise custo-benefício permitirão avaliar se as soluções estudadas são economicamente 

viáveis. 
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Figura 5.15 – Esquema resumo da análise custo-benefício. 

 

5.5.1 PRINCÍPIO DE CÁLCULO PARA A ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

Interessa perceber se os benefícios obtidos com a implementação das soluções 

propostas superam os custos associados.  

Relativamente aos benefícios considerou-se que o seu somatório é dado pela poupança 

de água (m3) de energia (kWh/ano) e da produção resíduos (kg), o que será refletirá 

numa economia monetária apresentada em Euros. 

A aplicação das medidas propostas terá um custo inicial que será tanto maior quanto 

maior for a área de atuação ou a quantidade adquirida. Há ainda uma parcela de custo 

independente, refere-se aos custos fixos associados ao projeto e outros administrativos e 

técnicos que não foram contemplados. 

Inicialmente cada solução será avaliada separadamente com o objetivo de determinar a 

viabilidade económica recorrendo à análise custo-benefício. Neste sentido, os parâmetros 

de análise refletem apenas os benefícios e os custos de cada solução isoladamente. 

No final será analisada a agregação de várias medidas que não se sobrepondo podem 

mesmo ser complementares, de forma a analisar os custos e os benefícios de uma 

solução combinada. 

Análise Custo-Benefício 
Soluções para a melhoria da eficiência energética, redução do consumo da água e produção de resíduos 

Custos - Água Custos - Energia Custos - Resíduos 

Custo de Investimento de 
cada solução: 

Plano de Recuperação do 
Investimento 

Benefícios - Água 

Redução anual da fatura 
de água em m3 e 

consequentemente em 
Euros 

Custo de Investimento de 
cada solução 

Plano de Recuperação do 
Investimento 

Benefícios - Energia 

Redução anual da fatura 
de eletricidade em kWh e 
consequentemente em 

Euros 

Redução das emissões de 
CO2 

Custo de Investimento de 
cada solução 

Plano de Recuperação do 
Investimento 

Benefícios - Resíduos 

Redução anual da 
produção de resíduos 

Redução anual fatura de 
resíduos 

Otimização do sistema 

Redução das emissões de 
gases que provocam 
depleção da camada de 
ozono e agravam o efeito 
de estufa 
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5.5.2 DETERMINAÇÃO DE CUSTOS  

A determinação do custo investimento foi realizada com base no custo unitário de 

aquisição de cada solução associando as características de implementação (área, 

quantidade, etc.). Mediante as especificidades de cada solução procedeu-se ao cálculo 

do custo de investimento, para tal usou-se a expressão (5.5). 

3 = � �!� × 4                  (5.5) 

3 = Investimento [€] 

� �!�= Custo unitário [€] ou [€/m2] 

4 = Quantidade ou área de atuação [m2] 

5.5.2.1 GESTÃO ÁGUA 

As análises que se seguem têm apenas em linha de conta o aumento da eficiência dos 

equipamentos através da utilização de dispositivos ou da substituição de alguns 

equipamentos que permitam a redução do consumo de água. 

5.5.2.1.1 Redutores de Caudal 

Os redutores de caudal para torneiras apresentam um custo unitário que varia entre os 

5,40€ e os 10,50€, verificável no anexo B.1 do presente trabalho, considerando-se assim 

um valor médio de 8€, para o edifício em estudo, conforme referido no item seriam 

necessários 73 redutores. 

Quanto à economia deste tipo de sistema a nível do consumo de água, este pode varia 

entre os 41% e os 60%, conforme é referido pelo anexo B.1 do presente trabalho. 

Para o sistema em causa os resultados a nível de economia e de custos encontram-se 

descritos na Tabela 5.41. 

A determinação do valor da percentagem de redução no consumo total de água tem por 

base a expressão (5.6) e os valores presentes na Tabela 5.37 referente à lavagem das 

mãos e na Tabela 5.19 relativos à lavagem e esterilização de equipamento no ano de 

2011. 

%�� çã�	���	� = ..�	 ∗ +1 ∗ 1001/��		� 	�     (5.6) 

�	 − consumo por atividade [m3] 
��		� 	� −	consumo total anual [m3] 
+ − fator de redução 
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Tabela 5.41 - Custo de investimento de redutores de caudal para torneiras. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Fator de 

redução no 

consumo de 

água [+] 

Redução no 

consumo total 

água [%] 

Custo de 

Investiment

o [€] 

73 Unid. 8 0,41 5,70 584 

 

A instalação destes equipamentos levaria a uma poupança de 67,75 m3 o que provocaria 

uma economia aproximada de 641,93€/ano nos custos associados à água. 

5.5.2.1.2 Redutores de Descarga 

Os redutores de descargas dos autoclismos apresentam um custo unitário de 13€, 

verificável no anexo B.2 do presente trabalho, e no caso especifico em estudo e conforme 

apresentado no item 5.4.1 seriam necessários 8. Relativamente à redução no consumo 

de água, este sistema poderá permitir uma redução para 50% do consumo, conforme 

anexo B.2 do presente trabalho, mas procedeu-se aos cálculos de forma a reduzir o 

volume médio do autoclismo em 2 litros por descarga, ou seja de 8 litros por descarga 

para 6 litros por descarga, considerando-se assim para o efeito uma redução de 25%. Os 

resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela 5.42. 

Tabela 5.42 - Custo de investimento de redutores de descarga para autoclismos. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Fator de redução no 

consumo de água 

[+] 

Custo de 

Investimento [€] 

8 Unid. 13 0,25 104 

 

5.5.2.1.3 Substituição de equipamentos 

Verificou-se na Figura 5.13, que a maior percentagem de consumo de água no edifício 

em estudo ocorria na sequência do uso dos autoclismos, neste sentido a desejada 

redução de consumos poderá ser alcançada quer por alteração de hábitos, quer pela 

utilização de equipamentos mais eficientes e em perfeito estado de conservação. 

Assim, a substituição dos autoclismos que apresentam fugas em contínuo devem de ser 

substituídos por um autoclismo de sistema de dupla descarga, tipo mochila, com um 

volume por descarga de 6 litros e uma descarga mínima de 3 a 3,5 litros. Isto iria refletir-

se numa redução superior a 2 litros por utilização.  
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No mercado existe uma grande variedade deste tipo de equipamento e 

consequentemente uma extensa variedade de preço mas, os semelhantes aos existentes 

no local, com dupla descarga variam entre 22,43€ e os 83,37€, conforme anexo B.3 do 

presente trabalho, elegendo-se o preço intermédio de 42€ para efeitos de cálculo. 

Por facilidade de cálculo considera-se a redução de 2 litros por utilização mas, esta 

poderá alcançar os 4,5 litros. Os resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela 

5.43. 

Tabela 5.43- Custo de investimento em autoclismos. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Fator de redução no 

consumo de água [+] 
Custo de Investimento [€] 

4 Unid. 42 0,25 168 

 
A determinação do valor da percentagem de redução no consumo total de água tem por 

base a expressão (5.6) e o valor presente na Tabela 5.37 referente à descarga de 

autoclismos. 

A redução do consumo total na intervenção dos autoclismos, através do uso de redutores 

de descarga e da substituição dos autoclismos, é apresentada na Tabela 5.44. 

Tabela 5.44 - Custo de investimento para a redução de consumo de água nos autoclismos. 

Consumo anual 

anterior 

investimento 

[m3/ano] 

Custo de 

Investimento [€] 

Consumo anual 

após 

investimento 

[m3/ano] 

Redução do 

consumo de 

água [m3/ano] 

Redução do 

consumo total 

de água[%] 

Redução na 

fatura da 

água 

[€/ano] 

465,94 272 349,46 116,49 9,80 1 103 

5.5.2.2 GESTÃO DE ENERGIA  

5.5.2.2.1 Balastros eletrónicos 

Os balastros eletrónicos têm um custo unitário que pode variar entre os 18€ e os 75€, 

conforme anexo B.4 do presente trabalho, com uma duração entre as 50000h e as 

100000h. Para efeitos do cálculo considerou-se um preço médio unitário de 46€ e uma 

durabilidade de 22,83 anos ou sejam 100000 horas, com uma utilização diária de 12h. 

No edifício o número de balastros a instalar seria de 155 unidades, com uma utilização 

diária entre as 8 e as 12 horas. Relativamente à redução na energia nas luminárias que 

utilizam lâmpadas fluorescentes seria segundo (Teixeira, 2002a), de 20 a 30%. 
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Na Tabela 5.45 é apresentado o custo de investimento e a redução percentual tanto a 

nível dos gastos com a iluminação como nos gastos consumo elétrico total, considerando 

uma redução de 25% no consumo das luminárias com balastro. O cálculo da redução do 

consumo da energia na iluminação tem por alicerce os consumos de 2011 presentes na 

Tabela 5.22. O cálculo da redução do consumo total da eletricidade tem por base os 

valores da Figura 5.14 utilizando a expressão (5.7). 

%�� çã�	���	� = ?# − .0@�A×	)BC1
@�A

                 (5.7) 

?# − percentagem na contribuição da desagregação de consumos por área de 
intervenção 

D�'	 −	 consumo energético para a área de intervenção após investimento �EFG
HIJ � 

�'	 −	 consumo energético para a área de intervenção antes do investimento �EFG
HIJ � 

 

Tabela 5.45 - Custo de investimento em balastros eletrónicos. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

eletricidade na 

iluminação [%] 

Redução no 

consumo total 

eletricidade [%] 

Custo de 

Investiment

o [€] 

155 Unid. 46 17 2,10 7 130 

 

A redução no custo total da fatura elétrica seria de 2,10% o que corresponderia a 

poupança anual de 2600 kWh o que representa um valor aproximado de 388€/ano. 

5.5.2.2.1 Detetores Volumétricos e Sensor de luz natural com regulação de fluxo 

Relativamente aos controlos automáticos da iluminação baseados na presença e 

luminosidade os preços destes variam entre 17,22€ a 66,15€, conforme anexo B.7 do 

presente trabalho, dependendo da especificidade dos detetores. No caso presente o valor 

adotado foi de 34 € por ser o valor mais comum encontrado. Após a análise do projeto do 

edifício, tendo em consideração as áreas existentes e a entrada de luz natural e ainda a 

distância média de atuação de aproximadamente 8 m por detetor, anexo B.7 do presente 

trabalho, propôs-se a colocação de 126 dispositivos, distribuídos conforme mostra a 

Tabela 5.46. 
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Tabela 5.46 – Quantidade de detetores a instalar por local. 

Local N.º de detetores 

Gabinetes 69 

Corredores/escadaria 30 

I.S. 19 

Salas de Espera 8 

 

Quanto à redução do consumo energético esta rondaria entre os 15% e os 20%, 

(Teixeira, 2002b). De seguida são apresentados os cálculos de custos com a aplicação 

desta medida para uma redução média de 17%. O cálculo da redução do consumo da 

energia na iluminação tem por alicerce os consumos de 2011 presentes na Tabela 5.22. 

O cálculo da redução do consumo total de energia tem por sustento os valores da Figura 

5.14 utilizando a expressão (5.7). 

Tabela 5.47 – Custo de investimento dos controlos automáticos de iluminação (detetores). 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

iluminação [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investiment

o [€] 

126 Unid. 34 12 1,43 4 284 

 

Esta medida converter-se-ia numa redução da fatura anual de eletricidade no valor de 

263,60€/ano tendo por referência os valores apresentados na Tabela 5.38. 

Relativamente à iluminação exterior e especificamente para o projetor existente propõe-

se a colocação de um sensor de movimento exterior. Dada a existência de candeeiros 

que permitem a iluminação de presença/segurança do espaço envolvente do edifício, 

parece-nos que só se justifica que o projetor se ligue quando se verifique aproximação ao 

edifício, colmatando-se assim a sua ligação em permanência. 

O custo médio deste tipo de equipamento varia entre os 12,95€ e os 54,28€, anexo B.8 

do presente trabalho. Considerou-se um valor de 38,72€ para a análise de custo, 

verificável na Tabela 5.48.  

Ponderando que o projetor acenderia 10 vezes por noite durante 10 minutos ter-se-ia um 

consumo energético anual por parte do projetor de 61kWh/ano, o que corresponderia a 

menos 195 kWh/ano do que atualmente verificado. 
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O cálculo da redução do consumo da energia na iluminação tem por base os consumos 

de 2011 presentes na Tabela 5.22. O cálculo da redução do consumo total da energia 

tem por suporte os valores da Figura 5.14 aplicando a expressão (5.7). 

Tabela 5.48 - Custo de investimento de um sensor de movimento para o projetor exterior. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

iluminação[%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento [€] 

1 Unid. 38,72 1,29 0,16 38,72 

 

Esta medida permitiria uma poupança anual na fatura elétrica de 29€/ano. 

5.5.2.2.2 Substituição de Lâmpadas 

5.5.2.2.2.1 Lâmpadas fluorescentes compactas 

As lâmpadas de baixo consumo têm um custo unitário que pode variar entre 3,49€ e os 

10,24 €, anexo B.5 do presente trabalho, com uma duração média de 6 a 10 anos. Para 

efeitos do cálculo considerou-se um preço médio de 6,39€. E a durabilidade mais comum 

neste tipo de lâmpada 8 anos ou seja 16000 horas. 

No edifício o número de lâmpadas a colocar seria de 13 lâmpadas de 11 W, com uma 

utilização diária entre as 4 e as 8 horas. Relativamente à redução na energia total, 

passaríamos de lâmpadas de 60W para 11W ou seja haveria uma redução de 49W o que 

corresponde a aproximadamente 83% de redução. 

Na Tabela 5.49 é apresentado o custo de investimento e a redução percentual que dai 

advêm, tanto a nível dos gastos com a iluminação como no consumo elétrico total. O 

cálculo da redução do consumo da energia na iluminação tem por base os consumos de 

2011 presentes na Tabela 5.22. O cálculo da redução do consumo total da energia tem 

por suporte os valores da Figura 5.14 aplicando a expressão (5.7). 

Tabela 5.49 - Custo de investimento das lâmpadas fluorescentes compactas. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

iluminação [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investiment

o [€] 

13 Unid. 6,39 6,56 0,80 83,07 
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A redução no consumo total de 0,8% em eletricidade representaria uma redução em 

termos de custos de 147,93€/ano. 

5.5.2.2.2.2 Lâmpadas dos sistemas de emergência 

No edifício encontram-se instalados dezasseis armaduras emergência equipados por 

duas lâmpadas cada, do tipo T5 Min 8W/765 G5, o que perfaz trinta e duas lâmpadas que 

apresentam um consumo anual de 2243 kWh/ano, caso as referidas lâmpadas fossem 

substituídas por lâmpadas de 6W teríamos um consumo anual de 1682 kWh/ano, 

permitindo assim uma poupança anual de 561 kWh/ano. 

Em termos de custo cada lâmpada apresenta um custo unitário entre o 1,60€ e os 5,78€, 

anexo B.6 do presente trabalho, considerou-se, para efeitos de cálculo, um preço médio 

de 3,24€. 

Na Tabela 5.50 são apresentados os custos de investimento e a subsequente poupança 

com o referido investimento. O cálculo da redução do consumo da energia na iluminação 

tem por alicerce os consumos de 2011 presentes na Tabela 5.22. O cálculo da redução 

do consumo total de energia tem por sustento os valores da Figura 5.14 utilizando a 

expressão (5.7). 

Tabela 5.50 - Custo de investimento das lâmpadas para as armaduras de emergência. 

Quantidade Unidades 

Custo 

Unitário 

[€] 

Redução do consumo de 

energia na iluminação [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento [€] 

32 Unid. 3,24 3,71 0,45 103,68 

 

Esta medida converter-se-ia numa redução da fatura anual de eletricidade no valor de 

83,59 €/ano tendo por referência os valores apresentados na Tabela 5.38. 

5.5.2.2.3 Otimização do funcionamento dos equipamentos de climatização  

A reabilitação energéticas dos edifícios nas suas várias vertentes permite elevados 

ganhos energéticos, mas existe um outro fator fundamental que pode contribuir 

diretamente para o sucesso ou insucesso de todas as medidas preconizadas, este é o 

fator humano que leva a que, muitas vezes, os ganhos energéticos potenciais obtidos por 

via de reabilitação do edifício possam não ser concretizados, devido ao comportamento 

desadequado de quem ocupa o edifício diariamente. 

Utilizadores empenhados e informados fazem toda a diferença. É fulcral evidenciar que 

as atitudes individuais não são “uma gota no oceano”, é importante procuramos 
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demonstrar como o impacto acumulado das ações de cada indivíduo pode atingir 

proporções que tornam por demais motivador a participação nesta importante iniciativa 

(Caldas, 2010).  

O que será referido de seguida são exemplos disso mesmo. 

Um temporizador manual custa em média 4,25€, anexo B.9 do presente trabalho, que 

pode ser programado para desligar os aquecedores, meia hora antes da hora de saída 

para o almoço e meia hora antes da hora de saída ao fim do dia, permitindo poupar ao 

fim de um ano 2466 kWh, o que significa uma poupança anual que ronda os 368€, os 

valores de redução dos consumos e dos custos de investimento são apresentados na 

Tabela 5.51. O cálculo da redução do consumo da energia na climatização tem por base 

os consumos de 2011 presentes na Tabela 5.23. O cálculo da redução do consumo total 

de energia tem por sustento os valores da Figura 5.14 utilizando a expressão (5.7). 

Tabela 5.51 - Custo de investimento em temporizadores para os aquecedores. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia em 

climatização [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento [€] 

19 Unid. 4,25 3,23 2 80,75 

 

A ventoinha deverá ser desligada enquanto o trabalhador se ausenta do espaço, se essa 

situação ocorrer num período total diário de 2h/dia permite poupar 416 kWh/ano, o que 

significa uma redução de 62€ na fatura anual. 

Verificou-se em alguns espaços de trabalho que o ar condicionado funcionava com a 

janela aberta, esta é uma atitude totalmente desaconselhada conforme explicado no item 

5.4.2.1. 

Se considerarmos que esta situação acontece durante um dia na época de verão. A 

perda em termos energéticos no referido período por aparelho ronda os 7,50kWh em 

termos de económicos significa um gasto desnecessário a valores do ano de 2011 

superiores de 1,10€/dia. 

5.5.2.2.4 Calafetagem das janelas 

Dependendo do tipo de construção, as janelas são usualmente responsáveis por 

elevadas perdas energéticas de um edifício. Uma renovação completa que passe pela 

troca de janelas é uma situação que acarreta elevados custos orçamentais e implica 
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trabalhos de renovação mais ou menos prolongados. Deste modo, a soluções da 

calafetagem é a forma mais económica e mais eficaz de conseguir o isolamento térmico, 

vedar frinchas das janelas é uma forma de parar a perda de calor pelas mesmas. 

Segundo a tesa®, pode poupar-se até 35% do custo com climatização se se calafetarem 

portas e janelas (TESA Portugal, 2001).  

A fita de calafetagem tem um custo por cada 6m que pode variar entre 4,54€ e os 11,99€, 

no caso presente o valor adotado foi 7,50 € correspondendo a um valor intermédio entre 

os valores disponíveis no site da tesa®. 

Existem no edifício em estudo 65 janelas com uma área total de 154,45m2, o que perfaz a 

necessidade de 617,8m de fita para calafetar, sabendo que cada embalagem tem 6m de 

fita, assim seriam necessárias 103 embalagens, os custos de investimento e respetivas 

reduções de consumo são apresentados na Tabela 5.52. O cálculo da redução do 

consumo da energia na climatização tem por sustento os consumos de 2011 

apresentados na Tabela 5.23. O cálculo da redução do consumo total de energia tem por 

base os valores da Figura 5.14 utilizando a expressão (5.7). 

Tabela 5.52 – Custo de investimento em fita isoladora para calafetagem de janelas. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

climatização [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento [€] 

103 Embalagens 7,50 35 21,57 772,25 

 

Esta medida permitiria uma poupança anual na fatura elétrica de 3 979€/ano. Esta 

intervenção deverá ser associada ao cuidado de manter as portas de acesso exterior ao 

edifício convenientemente fechadas. 

5.5.2.2.5 Película de poupança energética 

A película de poupança energética segundo consulta telefónica à empresa Sotérmica 

ibérica tem um custo de 65€/m2, e permite segundo a ficha técnica disponível, anexo B.10 

do presente trabalho, uma poupança energética de 15%, a nível dos aparelhos de 

climatização e com uma durabilidade de 15 anos, os custos de investimento e as 

correspondentes reduções de consumo são expostas na Tabela 5.53. O cálculo da 

redução do consumo da energia na climatização é determinado com base nos consumos 

de 2011 apresentados na Tabela 5.23. O cálculo da redução do consumo total de energia 

tem por base os valores da Figura 5.14 utilizando a expressão (5.7). 
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Tabela 5.53 – Custo de investimento em pelicula de poupança energética. 

Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

climatização [%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento [€] 

154,45 m2 65 15 9,24 10 039 

 

Esta medida utilizada de forma isolada permitiria uma poupança anual na fatura elétrica 

de 1 705€/ano.  

5.5.2.2.6 Instalação de um de sistemas em circulação forçada com sistema 
complementar de aquecimento 

Existem duas situações para as quais é necessário encontrar uma solução considerada 

viável são elas o aquecimento de águas sanitárias e o aquecimento ambiente, 

nomeadamente para substituição dos aquecimentos de parede que se encontram 

obsoletos. 

Relativamente ao sistema termossifão existente, e por referência das funcionárias, não é 

suficiente eficaz, essencialmente na estação fria, para satisfazer as necessidades de 

água quente, por essa razão necessitam de ter um sistema de suporte que no caso 

especifico são termoacumuladores. 

Os termoacumuladores existentes e que se encontram em funcionamento tem um 

consumo anual superior 1200 kWh/ano o que corresponde a um peso na fatura 

energética de 183€/ano. 

Quanto ao sistema de aquecimento de parede (convetores) este é o sistema que 

representa maior consumo a nível da climatização. Em algumas das salas onde este se 

encontram instalados existe em simultâneo o sistema de ar condicionado, e por esta 

razão, propõe-se que nesses locais os mesmos sejam descontinuados, o que deverá 

acontecer com 7 deste convetores.  

Nos locais onde não existe uma solução alternativa disponível, propõe-se a sua 

descativação e substituição por radiadores em alumínio sustentados pelo sistema de 

circulação forçada alimentado a energia solar, conforme mostra a Figura 5.16. 

O custo de aquisição exato e detalhado de um sistema que satisfaça a totalidade das 

necessidades existente e adequadamente dimensionado para o edifício em questão 

requer um projeto detalhado, algo que neste momento nos parece estar fora do âmbito 
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deste trabalho. Mas, para que seja possível efetuar uma comparação e a sua respetiva 

análise utilizar-se-á valores disponíveis em catálogos de fornecedores. 

O custo de aquisição de um sistema com 12 coletores com uma potência de 

aquecimentos de 17 a 21 kW varia entre 12 480€ e os 15 530€, anexo B.11 do presente 

trabalho. Será utilizado para efeitos de cálculo a nível de custos o valor máximo 

mencionado. 

Relativamente ao grupo hidráulico para aquecimento que apresenta compatibilidade com 

a utilização de radiadores, o seu custo varia entre os 1 004€ e os 2 008€, anexo B.11 do 

presente trabalho. Será utilizado para efeitos de cálculo a nível de custos o valor máximo 

referido. 

Quanto à bomba de calor esta utiliza a energia do ar para aquecer a água, economizando 

energia que permite poupar até 65% das despesas em AQS. Conforme o catálogo do 

fornecedor consultado e referido no anexo B.11 do presente trabalho, o seu custo é de 

2990€. 

O custo de aquisição dos radiadores varia entre os 59,06€ e os 64,15€, para um 

elemento mais os respetivos acessórios necessários à sua montagem, no caso 

específico, para substituição dos coletores de parede seriam necessários 253 elementos, 

Tabela 5.54 de 172 W que correspondem a 148kcal/h, anexo B.11 Quadro B.11.2 do 

presente trabalho. É de referir que o número de elementos foi arredondado por excesso. 

Será utilizado para efeitos de cálculo a nível de custos o valor máximo referido. Para 

determinação do número de elementos foi ainda considerado um coeficiente térmico para 

uma zona de clima extra frio, ou seja, 50 kcal/h�m3, num edifício com um pé direito de 3 

m. 

Tabela 5.54 – Tabela resumo dos valores considerados para determinar o número de elementos. 

Área de Instalação 

[m2] 

Volume de 

instalação [m3] 
Coeficiente térmico [kcal/h] Número de elementos 

240,275 720,825 36041,25 253 
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Figura 5.16 - Sistema em circulação forçada com sistema complementar de aquecimento. Fonte: URL 5.5. 

Um resumo dos custos de investimento associados a esta proposta é apresentado na 

Tabela 5.55. A redução do consumo de energia na climatização é determinada com base 

na dedução do valor de consumo dos aquecimentos de parede presente na Tabela 5.23, 

no consumo total energético gasto em climatização. O cálculo da redução do consumo 

total de energia tem por base os valores da Figura 5.14 utilizando a expressão (5.7). 

Cabe referir que no balanço global não foi tido em consideração o consumo energético da 

bomba de calor, por falta de informação relativa ao consumo da mesma. 

Tabela 5.55 - Custo de investimento no sistema de circulação forçada. 

Designação Quantidade Unidades Custo [€] 

Redução do 

consumo de 

energia na 

climatização[%] 

Redução no 

consumo 

total energia 

[%] 

Custo de 

Investimento 

[€] 

Sistema de 

Coletores 
12 unid. 15 530 

39 24,09 36 758 Grupo Hidráulico 1 unid 2 008 

Bomba de calor 1 unid. 2 990 

Radiadores 253 unid 16 230 

 

A aplicação desta medida de forma isolada permitirá uma economia na fatura elétrica de 

4 445€/ano a nível de climatização, acrescido do valor despendido em aquecimento de 

água, por parte dos termoacumuladores, que ronda os 183€/ano perfaz um total de 

4628€/ano. 
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5.5.2.2.7 Equipamentos de escritório 

A substituição dos wallpaper com um tom mais escuro e a desativação dos screensaver 

dos monitores evita que o ecrã esteja a emitir tanta luz enquanto não está a ser utilizado. 

Esta medida não acarreta quaisquer custos, pois não necessita de quaisquer 

equipamentos específico sendo unicamente necessário a alteração das configurações 

individuais em cada um dos postos de trabalho. 

A redução por cada monitor ronda os 20W (Caldas, 2010). Considerando uma média de 

consumo em trabalho por monitor de 51,10 W passaríamos a ter assim a ter um consumo 

médio de 31,10W. 

Um aparelho está em standby, continua a consumir energia sem estar a desempenhar a 

sua função principal, as impressoras são um dos equipamentos onde a situação referida 

se verifica com alguma regularidade. Para efeitos de cálculo considera-se um consumo 

anual em standby por parte das impressoras de 177,84kWh/ano. 

Na Tabela 5.56 são apresentadas as reduções por implementação da medida proposta, 

assim como o custo de investimento. 

Tabela 5.56 – Custos de investimento e respetiva poupança associada aos equipamentos de escritório. 

Equipamento Redução do 

consumo de 

energia 

[kWh/ano] 

Redução do 

consumo 

equipamentos 

informáticos 

[%] 

Redução no 

consumo total 

energia [%] 

Poupança 

anual [€] 

Custo de 

Investimento 

[€] 
Tipo N.º 

Monitores 48 735 39 0,59 109,54 0 

Impressoras 48 178 0,93 0,14 26,56 0 

5.5.2.3 GESTÃO RESÍDUOS 

5.5.2.3.1 Colocação de recipientes adequados para a triagem de resíduos 

Como foi várias vezes reiterado no decorrer do presente trabalho a correta triagem e 

acondicionamento permite a redução de produção de resíduos, nomeadamente dos 

resíduos perigosos, pois a gestão deste tipo de resíduos acarreta custo diretos para o 

produtor. 

No decurso da auditoria inicial e das visitas semanais ao local foco deste estudo 

verificou-se que existia a necessidade de colocar recipientes para resíduos do grupo III 

nas salas de enfermagem e na sala de vacinação, resíduos esses que eram colocados 

em contentores do grupo IV. 
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Exemplo do referido são os algodões, as seringas quando não acopladas a agulha e 

ainda as embalagens de vacina vivas que substituem a seringa na administração da 

vacina. Como foi referido na secção 5.3.3.3 em cada 5g produzida no grupo IV resultante 

da sala de vacinas 62,74% é triado de forma incorreta sendo que deste valor 39% teria 

como destino o grupo III.  

Pode ainda ser tomado como outro exemplo os novos modelos de lancetas, com retração 

automática da agulha, que por essa razão eliminam a presença do risco físico existente 

neste tipo de utensílios, restando o risco biológico, o que faz com que este resíduo 

pudesse pertencer ao grupo III. Sendo este um utensílio com um peso aproximado de 3,3 

g a sua colocação no grupo IV, aumenta substancialmente a produção deste grupo de 

resíduos de forma desnecessária. Se consideramos um consumo médio anual de 4790 

lancetas temos uma produção de 15,807 kg/ano, o que representa um custo acrescido 

aproximado de 14€/ano no grupo IV que poderia ser evitado por uma triagem correta 

deste dispositivo. 

O Plano de Gestão de RH em Centros de Saúde da DGS refere no seu anexo VI que 

pertencem ao grupo II “Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de 

uso clínico comum, ampolas e frascos de injetáveis vazios, frascos de vacinas vazios”. 

Verificou-se que as ampolas e frascos de injetáveis vazios, após administração total eram 

depositados no contentor do grupo IV, sabendo que em média estas embalagem pesam 

1,75 g e que anualmente são administradas 4135 injetáveis, (dados do ano de 2011), 

significa que a produção anual deste tipo de resíduos é de 7,24 kg/ano, o que a nível de 

custos implica um acréscimo superior a 6,40 €/ano no grupo IV. 

Uma das possíveis soluções para a resolução da questão da falta de recipientes para RH 

do grupo III e que não acarreta custo é a disponibilização de garrafas vazias de PET, 

devendo existir o cuidado de remover a rotulagem original da mesma e colocar uma 

etiqueta com indicação do tipo de produto a colocar no seu interior e o grupo de resíduos 

a que pertencem, ou seja grupo II. 

O espaço disponível nas salas para instalação de contentores, associado à quantidade 

de resíduos produzido diariamente requer que a solução passe por recipientes de 

pequena dimensão. 

O custo médio de um balde com pedal e tampa com uma capacidade de 5 L ronda os 

10,45€, Anexo B.12 do presente trabalho. Será ainda necessário a aquisição de sacos 

plástico de cor branco, com uma capacidade de 10 L, pois os disponíveis, no serviço em 

causa, têm uma capacidade muito superior à necessária para este caso específico, o que 
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o seu uso levaria a elevado desperdício de material e ao aumento de peso 

desnecessário. A aquisição deste tipo de saco é feita ao kg e o preço obtido foi 1,45€/kg 

com IVA incluído à taxa em vigor, Tabela 5.57. 

O custo de recolha, tratamento e destino final dos resíduos hospitalares perigosos 

engloba um preço por kg distinto para o grupo III e IV, no caso especifico utilizar-se-á 

para o grupo III 0,652€/kg e para o grupo IV 0,886€/kg. É de referir que estes valores 

incluem a taxa de IVA a 6%. A estes valores acresce uma taxa de recolha mensal que 

ronda em média os 193,98€, neste valor está incluído a taxa de IVA a 6%. 

Tabela 5.57 – Custo de Investimento na colocação de recipientes adequados à triagem de resíduos. 

Investimento Quantidade Unidades 
Custo Unitário 

[€] 

Redução 

produção no 

grupo IV 

[kg/ano] 

Redução 

custos no 

grupo IV [€] 

Custo de 

Investiment

o [€] 

Balde 6 Unid 8 
46,11 164,33 

62,70 

Sacos 100 kg/ano 1,45 145,14 

 

No cálculo da redução de custos do grupo IV, apresentado na Tabela 5.57, foi 

considerado o custo de tratamento de 40,85 € para os resíduos que de modo incorreto 

tiveram este grupo como destino, acrescido do custo dos contentores do grupo IV 

considerando-se que é desperdiçado um contentor de 4 L por mês em cada uma das 6 

salas o que perfaz um valor aproximado de 128,41€, acrescido do custo de tratamento de 

cada contentor que pesa aproximadamente 0,320 kg obtendo-se dai um gasto de 20,41€. 

Auferindo um gasto total de 189,67€. 

Considerando que estes resíduos passariam a ser tratados como resíduos do grupo III, o 

que também implicaria custos, ter-se-ia então uma poupança anual em tratamento de 

resíduos do grupo IV de 164,33€. 

5.5.3 PRINCÍPIO DE CÁLCULO PARA O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO 

O período de recuperação do investimento (PRI), é um critério de avaliação de projetos 

que atende apenas ao período de tempo que o projeto leva a recuperar o capital 

investido, ou seja, ao tempo necessário para que as receitas geradas e acumuladas 

recuperem as despesas de investimento realizadas e acumuladas durante o período de 

vida do projeto. O PRI, determinado pela expressão (5.8), deve ser usado 
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fundamentalmente como índice de risco, quanto mais depressa se recuperar o 

investimento mais atraente é o projeto. 

Um projeto de investimento é tanto mais interessante quanto menor for o seu período de 

recuperação.  

A avaliação do PRI será determinada como um PRI simples ou seja, sem ter em conta a 

inflação, nem o aumento dos combustíveis, nem outro tipo de itens, usando a expressão 

(5.8). Trata-se apenas do cociente entre o investimento e a redução dos custos de 

exploração. 

 

?K3 = @!
)L

          (5.8) 

��= custo do investimento 

?M= poupança anual resultante da aplicação da alternativa 

Avaliará a situação a custos de energia da água e dos resíduos constantes e iguais aos 

do momento do investimento e não considera quaisquer custos financeiros nem efeitos 

da inflação.  

O período de recuperação do investimento é apresentado por áreas de intervenção com 

a estrutura seguinte na: secção 5.5.3.1 para as propostas que influenciam a gestão da 

água da rede pública; secção 5.5.3.2 para as propostas que preponderam sobre a gestão 

energética; secção 5.5.3.3 para as propostas que atuam sobre a gestão de resíduos 

hospitalares. 

5.5.3.1 GESTÃO DE ÁGUA 

Conforme o referido na secção 5.5.2.1, os redutores de caudal permitem uma economia 

de 41% a 60% o que se traduz numa economia global de 5,70%, os redutores de 

descarga em conjunto com a substituição dos autoclismos permitem uma economia de 

até 50%, tendo sido considerado uma economia de 25%, o que significa uma poupança 

real de 9,80%. O resultado obtido é bastante significativo pois os custos de investimento 

são baixos, sendo que o período de recuperação de investimento é bastante apetecível, 

conforme se pode verificar na Tabela 5.58.  

Por não existirem problemas de sobreposição, entre as soluções apresentadas para a 

gestão de água proveniente da rede pública as mesmas podem ser implementadas em 
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simultâneo No total as duas medidas aplicadas em simultâneo permitem uma economia 

de 15,5% no consumo de água da rede pública. 

Tabela 5.58 - Período de Recuperação do Investimento a nível da gestão da água. 

Área de 

Interven

ção 

Intervenção 

Poupanç

a Anual 

[m3] 

Custo de 

Investime

nto [€] 

Poupan

ça 

Anual 

[€/ano] 

PRI 

[anos] 

PRI 

[anos] [meses] [dias] 

Água 

Redutor de 

Caudal 
67,75 584 641,93 0,91 0 10 28 

Redutor de 

descarga 116,49 
104 

1 103 0,25 0 3 0 

Autoclismos 168 

5.5.3.2 GESTÃO DE ENERGIA 

O PRI de cada uma das medidas, caso as mesmas sejam implementadas de forma 

individual é apresentado na Tabela 5.59. 

Tabela 5.59 - Período de Recuperação do Investimento a nível da gestão elétrica. 

Á
rea 

Intervenção 

Poupanç

a Anual 

[kWh] 

Custo de 

Investimento 

[€] 

Poupan

ça 

Anual 

[€/ano] 

PRI 

[anos] 

PRI 

[anos] [meses] [dias] 

Ilum
inação 

Balastros eletrónicos 2600 7130 388 18,38 18 4 17 

Detetores 

volumétricos e 

sensor de luz natural 

com regulação de 

fluxo 

1768 4284 263 16,25 16 3 0 

Sensor movimento 

exterior 
195 38,72 29 1,34 1 4 2 

Lâmpadas 

fluorescentes 

compactas 

992 83,07 147 0,56 0 6 22 

Lâmpadas de 6W 

para a sinalização 

de emergência 

561 103,68 83 1,24 1 2 26 
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C
lim

atização 

Otimização 

funcionamento dos 

equipamentos de 

climatização 

2882 (1) 80,75 368 0,22 0 2 19 

Calafetagem das 

janelas 
26683 772,25 3979 0,19 0 2 8 

Pelicula de 

poupança energética 
11436 10 039 1705 5,89 5 10 20 

Sistema de 

Circulação forçada 
31028 36 758 4628 7,94 7 11 8 

E
. escritório 

Substituição dos 

wallpaper e 

screensavers  

735 0 109 0 0 0 0 

Desligar o standby 

das impressoras 
178 0 26 0 0 0 0 

(1) Soma dos valores referidos no item 5.5.2.2.3 referentes aos temporizadores, 2466kWh/ano, e das 
ventoinhas 416 kWh/ ano. 

Analisando o PRI relativo à iluminação verifica-se que o PRI dos balastros eletrónicos é 

bastante próximo da sua vida útil, ou seja 22,83 anos. Após o PRI de 18,38 anos, os 

balastros terão uma utilização que rondará os 4 anos, antes de atingirem o máximo de 

durabilidade considerada pelos fornecedores.  

Relativamente aos detetores volumétricos estes apresentam um PRI bastante mais 

elevado do que normalmente esperado para este tipo de equipamentos, permitindo referir 

que a nível de economia de custos poderá não trazer vantagem a sua instalação. 

No que respeita às propostas para detetor movimento exterior, lâmpadas fluorescentes 

compactas e lâmpadas de 6W para a sinalização de emergência, os PRI calculados são 

bastante reduzidos. A proposta do detetor de movimento é a que apresenta um PRI mais 

longo, mas por coincidência é a que requer um menor investimento. Os custos dos 

valores iniciais para cada uma das três propostas é bastante diminuto mesmo que 

implique uma substituição sem ser faseada. 

No que concerne às propostas otimização funcionamento dos equipamentos de 

climatização e calafetagem de janelas referidas na Tabela 5.59, parece-nos que a sua 

implementação é pacífica pois, têm um PRI de investimento muito baixo, 

aproximadamente 2 meses, conjugado com o facto do valor a investir ser igualmente 

reduzido.  
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A instalação da película já representa um custo de investimento superior, 10 039€, o que 

também acarreta uma PRI mais longo, mas considerando que o tempo de vida útil deste 

tipo de película, segundo o fabricante, é de 15 anos, anexo B.10 do presente trabalho, 

seria possível após os 5,89 anos de recuperação de investimento obter retorno. Outra 

vantagem da pelicula é que a sua instalação permite aproximar a performance isolante de 

um vidro simples à de um vidro duplo, algo que só seria possível através da substituição 

de toda a caixilharia e dos atuais vidros simples para vidros duplos, o que se tornaria 

mais oneroso do que o investimento proposto. 

O sistema de circulação forçada para o aquecimento de água com auxiliar de 

aquecimento central, apesar de representar um investimento elevado com um período de 

recuperação de investimento também considerável, superior a 7 anos, é compensador, 

pois, os sistemas solares térmicos tem um tempo de vida útil de aproximadamente 20 

anos com poupança de energia.  

A implementação destes sistemas caminha a passos largos na direção do PEBC e do 

ECO.AP, que têm como objetivo a redução das emissões de gases com efeito de estufa 

e o aumento da eficiência nos consumos das instalações, em particular dos edifícios das 

unidades de saúde. A estratégia passa pela implementação de medidas que resultem 

simultaneamente em benefícios económicos e em melhoria da prestação de serviço. 

É de referir que no sistema de circulação forçada encontra-se agregado o consumo dos 

convetores ao consumo dos termoacumuladores para produção de AQS, correspondendo 

29805 kWh/ano ao consumido pelos convetores e os restantes 1223kWh/ano ao gasto 

pelos termoacumuladores perfazendo um total de 31028,12 kWh/ano referidos na Tabela 

5.59. 

Quanto aos equipamentos de escritório, a alteração da forma de utilização julga-se 

pacífica, pois não requer qualquer investimento monetário contribuindo para uma efetiva 

redução de consumos energéticos obtendo-se assim mais valias económicas.  

A agregação das várias soluções que permitem a redução do consumo energético nem 

sempre representa a soma da poupança de cada uma das soluções de forma individual. 

Avaliando a junção dos balastros eletrónicos com os detetores volumétricos segundo 

(Teixeira, 2002a, 2002c), teremos uma poupança de 40% o que se traduz numa redução 

efetiva de iluminação de 28%, percentagem calculada a partir dos valores apresentados 

para as lâmpadas fluorescentes na Tabela 5.22. Quanto à fatura energética total verifica-

se uma redução de 3,36%, que se traduz numa economia de 620€/ano, conforme se 

verifica na Tabela 5.60. 
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Relativamente às restantes soluções que intervêm na iluminação não se verifica 

sobreposição das mesmas, podendo verificar-se que a implementação de todas as 

medidas referidas permite uma redução efetiva no consumo de iluminação de 39% e 

numa redução na fatura elétrica total de 4,77 %, traduzindo-se num aforro de 881€/ano e 

de 5906 kWh/ano a nível dos consumos com a iluminação. 

Relativamente às restantes três soluções para a iluminação, estas tem um contributo 

direto no consumo elétrico com PRI baixos, inferiores a ano e meio e com custos de 

investimento pouco significativos, um total de 225,47€. No que respeita às lâmpadas 

fluorescentes compactas, o valor investido será recuperado bastante antes de estas 

terminarem a sua vida útil. 

Tabela 5.60 – Redução de consumo de energia considerando a agregação das medidas na iluminação 

Intervenção 

Redução do consumo 

na iluminação  

Redução 

no 

consumo 

total 

energia 

[%] 

Custo de 

Investimento 

[€] 

Poupança 

anual 

[€/ano] 

PRI 

[anos] 

PRI 

[%] [kWh] 

[anos] 

[m
eses] 

[dias] 

Balastros 

associados a 

detetores 

28 4159 3,36 11 414 620 18,41 18 4 28 

Sensor 

movimento 

exterior + 

Lâmpadas 

fluorescentes 

compactas + 

Lâmpadas 

de 6W para a 

sinalização 

de 

emergência 

11,56 1747 1,41 225,47 260,53 0,87 0 10 13 

Total  39,56 5906 29,41 11 639,47 880,53 13,22 13 2 19 

 

Na climatização e para que seja possível fazer uma agregação de todas as medidas é 

necessário considerar que se efetua em primeiro lugar a instalação do sistema de 

circulação forçada, ou seja, passa-se a considerar um consumo anual de 93927kWh/ano, 

correspondendo à subtração do consumo do aquecimento de parede, Tabela 5.23, ao 
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consumo energético total, Tabela 5.38, ou seja (123732kWh-29805kWh), o que 

corresponderia a valores de 2011 a um custo de 14006,55€/ano. A nível do consumo 

energético com climatização passaria a ter-se um consumo de 46432 kWh/ano, valor 

obtido pela subtração do consumo do aquecimento de parede ao total consumido na 

climatização, Tabela 5.23, o que corresponderia a 6 924€/ano.  

Na Tabela 5.61, são apresentados os valores para a redução de consumo a nível da 

climatização assim como no consumo total de energia e os respetivos PRI. 

Com a introdução do sistema de circulação forçada e a respetiva inutilização dos 

convetores de parede, o consumo energético é reduzido em aproximadamente 24%, o 

que vai implicar nas restantes medidas, em termos efetivos, uma diminuição da energia 

poupada, aumentando o tempo de recuperação do investimento, assim como a sua 

contribuição real na fatura energética, sendo que o custo de investimento é igual caso as 

medidas fossem implementadas isoladamente. 

A explicação sobre os valores apresentados na Tabela 5.61 encontra-se no Quadro C.1.1 

do anexo C. 

Das três medidas a que poderá suscitar maior dúvida em termos de decisão será a 

película, esta apesar de aumentar em aproximadamente 4 anos a recuperação do 

investimento, parece-nos que continua a ser uma solução compensatória dada a sua vida 

útil. 

Tabela 5.61 – Redução de consumo considerando a instalação do sistema de circulação forçada e a 
agregação das propostas 

Intervenção 

Redução do 

consumo na 

climatização  

Redução 

no 

consumo 

total 

energia [%] 

Custo de 

Investimento 

[€] 

Poupança 

anual 

[€/ano] 

PRI 

[anos] 

PRI 

[%] [kWh] 

[anos] 

[m
eses] 

[dias] 

S. circulação 
forçada 39 29805 24,09 36 758 4 628 7,94 7 11 8 

Calafetagem 
Janelas 35 16251 17,30 772,25 2 423,44 0,32 0 3 25 

Película 
poupança 
energética 

15 6965 7,42 10 039 1 038,62 9,67 9 8 12 

Otimização 
da 

climatização 
6,21 2882 3,07 80,75 429,81 0,19 0 2 9 

Total 95,21 55904 51,87 47 649 8 519,50 5,59 5 7 2 



Isabel Maria da Silva Neves 

Universidade de Aveiro  129 

A instalação agregada de todas as medidas selecionada para a climatização iria traduzir-

se num PRI pouco superior a 5 anos o que apesar do investimento inicial avultado parece 

compensador. 

5.5.3.3 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Apesar da simplicidade da solução proposta esta vai de encontro ao estipulado no 

Despacho 246/96 de 13 de agosto relativamente à triagem dos resíduos hospitalares. 

Na Tabela 5.62 são apresentados os valores para a redução da produção de resíduos no 

grupo IV e o respetivo PRI. 

Tabela 5.62 - Período de Recuperação do Investimento a nível da gestão de resíduos 

Área de 

Intervenção 
Investimento 

Custo de 

Investimento 

[€] 

Poupança 

anual no 

grupo IV 

[kg] 

Poupança 

Anual 

[€/ano] 

PRI 

[anos] 

PRI 

[anos] 

[m
eses] 

[dias] 

Resíduos 
Balde 62,70 

46,11 164,33 1,26 1 3 5 
Sacos 145,14 

 

Este investimento tem sentido dado que o grupo IV é de incineração obrigatória, assim 

esta medida contribuiria para a redução dos impactes ambientais decorrentes do 

funcionamento das instalações de incineração estão ligados à emissão de gases 

poluentes. Podendo assim contribuir para o PEBC. 

Não tendo sido possível conhecer o valor exato gasto no encaminhamento e tratamento 

de resíduos sabe-se que esse valor mensalmente ronda entre os 230€ a 250€/mês. O 

que permite inferir que com as medidas apresentadas ter-se-ia uma poupança de 6% ao 

ano. 
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Isabel Maria da Silva Neves 

Universidade de Aveiro  131 

6 CONCLUSÃO 

Este estudo avaliou um conjunto de soluções sustentáveis, no âmbito da futura 

implementação de um SGA que permitiu selecionar aquelas cujo desempenho ambiental 

e económico privilegiam a otimização da utilização dos recursos naturais e a redução de 

custos. 

Para a realização do estudo foi necessário foi necessário verificar os diversos 

comportamentos que influenciavam a eficiência energética hídrica e a produção de 

resíduos nas diferentes áreas do edifício em estudo. 

Verificou-se que a intervenção no edifício pode ser executada em várias vertentes, mas 

tendo por limite a fronteira do sistema. As áreas a intervir, enquadram-se deste modo em 

aspeto como os recursos naturais, cargas ambientais e a qualidade de ambiente interior, 

visando o tirar o melhor partido de novas soluções com vista a redução do consumo 

energético, água da rede pública e da produção de resíduos. 

O estudo desenvolvido permitiu concluir que a nível energético as áreas com maior 

impacte são a climatização responsável por 61,62% do consumo energético seguido dos 

equipamentos de escritório com 15,40 %. No que concerne ao consumo de água da rede 

pública as áreas com maior repercussão são os consumos dos autoclismos com 39,2% 

seguido do serviço de esterilização com 19,6%. No que respeita à produção de resíduos 

o grupo de RH que mais contribui para a produção total de resíduos é como seria de 

esperar o grupo I+II com 75% seguido do grupo III com 21%. Refere-se ainda que estes 

valores têm uma pequena variação dos valores referidos no PERH 2011-2016. 

Relativamente à produção de RH do grupo IV a campanha de caracterização realizada 

permite inferir que numa situação de ausência de falhas/erros durante a triagem dos 

resíduos, no decorrer dos atos de enfermagem, seria possível uma redução 6,84% em 

relação à produção atual deste grupo de resíduos. 

A aplicação da análise custo-benefício para avaliar as soluções propostas encontrou 

algumas dificuldades. Na fase de pesquisa das soluções mais favoráveis disponíveis no 

mercado, foi complicado obter a informação sobre os custos da solução propriamente dita 

e dos restantes custos associado à mesma, como por exemplo os custos de instalação, 

para o cálculo do custo de investimento de algumas soluções. A análise custo-benefício 

incidiu sobre soluções que conduzem à redução do consumo de energia e água da rede 

pública e da produção de resíduos hospitalares perigosos, grupo III e IV. 
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A avaliação das soluções através da análise custo-benefício e do período de recuperação 

do investimento permite concluir que a nível das soluções apresentadas para a redução 

dos consumos de água e da produção de resíduos todas apresentam viabilidade tendo 

períodos de recuperação de investimento que variam entre os 3 meses e 1 ano e 4 

meses. Significando que os custos de investimento são bastante baixos e de fácil 

execução para uma organização desta envergadura. 

A avaliação das soluções através da análise custo-benefício e do período de recuperação 

do investimento relativas ao consumo energético, nomeadamente na intervenção da 

iluminação, possibilita inferir que ao nível das soluções apresentadas a que nos parecem 

reverter uma menor poupança em relação à necessidade de investimento são balastros 

eletrónicos e os detetores volumétricos com sensor de luz natural e regulação de fluxo 

quer essa instalação seja feita de forma individual ou através da agregação das duas 

soluções. É de referir que o PRI para as soluções referidas é sempre superior a 16 anos. 

As restantes soluções apresentada para a iluminação apresenta PRI bastante reduzidos 

entre os 6 meses e 1 ano e 4 meses transformados em soluções a implementar bastante 

atrativas. 

No que se refere às soluções apresentada para a climatização é de referir que quer 

sejam instaladas isoladamente ou de forma agregadas são na totalidade do conjunto 

interessantes tendo PRI que varia entre os 2 meses e os 7 anos e 11 meses. 

Exceção ao referido é a pelicula de poupança energética que quando instalada em 

combinação com outras soluções vê o seu PRI aumentado em mais de 3 anos. 

No que se refere às medidas que atuam sobre os equipamentos informáticos estas 

representam uma redução bastante diminuta na globalidade do consumo tendo por 

vantagem o facto de não requererem qualquer tipo de investimento, por esse motivo a 

sua implementação é sempre favorável. 

A implementação das soluções propostas de forma agregada conduziria a uma redução 

de 82% no consumo de eletricidade, 15,5% no consumo de água potável e de 6% nos 

custos associados ao encaminhamento e tratamento de resíduos. 

Com o estudo efetuado conclui-se que existe um conjunto de soluções que podem ser 

aplicadas para melhorar o desempenho atual do edifício. Verificando-se mais valias 

ambientais como também económicas, indo assim de encontro aos vários programa e 

projetos do Estado Português que visam aumentar a eficiência dos recursos na 

Administração Pública.   
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A. – Edifício sede do Centro de Saúde do Fundão 

A.1 – Questões colocadas aos funcionários para conhecer os hábitos 

de consumo  

Questões sobre hábitos de consumo de água 

Qual o procedimento para a limpeza e lavagem das I.S.? 

Qual o procedimento para lavagem de escadas e corredores? Balde usado? E 

Periodicidade? 

Aos diversos grupos profissionais foram questionados, quantas vezes por dia em média 

lavam as mãos durante o horário de trabalho? 

Número médio de cafés servidos por dia no bar? 

Qual o procedimento para lavagem de loiça e utensílios no bar? Existe o hábito por parte 

dos profissionais de utilização do espaço do bar para almoçarem? 

Qual a periodicidade de rega do jardim e duração da mesma? 

Quais os procedimentos, horários, programas de lavagem e passagem de roupa na 

lavandaria? 

Quais os procedimentos na esterilização a nível de consumo de água? 

Número de viaturas existentes, periodicidade de lavagem e qual o procedimento? 

Quantas vezes em média utilizam as instalações sanitárias? 

Qual a média de vezes que procedem à lavagem das mãos durante o horário laboral? 

Questões sobre hábitos de consumo de elétrico 

Quais os aquecimentos de parede que funcionam e que são utilizados? 

Quais os procedimentos, horários, programas de lavagem, secagem e passagem de 

roupa na lavandaria? 

Quais os procedimentos na esterilização a nível de equipamentos? 
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A.2  – Lista de verificação da situação existente dos resíduos Hospitalares 

 PRODUÇÃO, TRIAGEM E ACONDICIONAMENTO MÓDULO ____ 

Gabinete Médico Gabinete Médico Sala de Enfermagem Sala de Enf. Infantil  Sala de Tratamentos  

GRUPO I E II SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS 

1.1 Existe contentor para resíduos urbanos ou 
equiparados, incluindo mistura de resíduos? 

                              

1.2 O contentor encontra-se revestido com saco 
preto? 

                              

1.3 A triagem dos resíduos está correta?                               

1.4 Os contentores encontram-se higienizados?                               

1.5 Os contentores cumprem as características 
previstas (com pedal e tampa)? 

                              

GRUPO III SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS 

1.6 Existe contentor/suporte específico para resíduos 
deste grupo? 

                              

1.7 O contentor/suporte encontra-se revestido com 
saco branco e com indicação de risco biológico? 

                              

1.8 A triagem dos resíduos está correta?                               

1.9 Os contentores/suporte encontram-se 
higienizados? 

                              

1.10 Os contentores/suporte cumprem as 
características previstas (com pedal e tampa)? 

                              

1.11 O contentor/suporte e respetivo saco têm tamanho 
apropriado à produção de resíduos? 

                              

1.12 Os sacos são fechados a 2/3 da sua capacidade?                               

1.13 O Sistema de fecho dos sacos: S- selagem;  A-
atilho; N-nó 

                              

1.14 Periodicidade de Recolha?                               

GRUPO IV SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS 

1.15 Existe contentor para resíduos cortantes e 
perfurantes? 
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1.16 O nível de enchimento do contentor é cumprido?                               

1.17 Período que demora a atingir 2/3 da capacidade 
do contentor ou a marca colocada pelo fabricante 
(dias)? 

                              

1.18 Capacidade do contentor (L)?                               

1.19 A capacidade do contentor é adequada?                               

1.20 A montagem dos contentores está correta?                               

1.21 Os contentores encontram-se em local seguro?                               

1.22 A triagem dos resíduos está correta?                               

1.23 É utilizado o sistema de fecho temporário ao fim 
do turno de trabalho? 

                              

1.24 Periodicidade de Recolha?                               

1.25 Existe recipiente (saco) para medicamentos fora 
de prazo? 

                              

1.26 O saco é específico para esta tipologia de 
resíduos? 

                              

1.27 A triagem dos resíduos neste saco está correta?                               

FILEIRAS E FLUXOS ESPECIFICOS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS SIM NÃO OBS 

1.28 É efetuada a triagem dos resíduos dos grupos I e 
II com vista a valorização? 

                              

1.28.1 Papel e Cartão?                               

1.28.2 Plásticos?                               

1.28.3 Vidro?                               

1.28.4 Pilhas e Baterias?                               

1.28.5 Peliculas de raio-x?                               

1.28.6 Resíduos com componentes de Mercúrio, ex. 
lâmpadas fluorescentes? 

                              

1.28.7 Metais ferrosos e não ferrosos?                               

1.28.8 Tinteiros e toneres?                               

Elaborado com base no anexo VII, grelha de auditoria do “Plano de Gestão de Resíduos Hospitalares em Centros de Saúde” da DGS 2007 
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A.3  – Prestação de Cuidados de Saúde 

Quadro A.3.1 – Atividades de enfermagem no ano 2009, 2010 e 2011. Fonte: Dados facultados pelo Centro 
de Saúde do Fundão 

Ano 
Entrevista sem consulta 

médica Injeções 

Pensos e outros 

Tratamentos 

Mês/Ano 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Janeiro 2510 2254 2024 349 304 287 667 601 683 

Fevereiro 2189 2288 1822 398 320 401 697 548 709 

Março 2581 2152 2011 471 372 365 791 629 692 

Abril 3251 2082 1832 344 346 284 658 693 556 

Maio 2730 1933 1712 439 259 327 671 745 643 

Junho 2244 1786 1542 395 321 277 801 690 712 

Julho 2445 1805 1701 396 364 302 867 760 768 

Agosto 2167 1877 1671 385 358 303 659 869 751 

Setembro 2359 1796 1824 814 325 280 631 742 701 

Outubro 2087 2191 2360 880 754 660 650 669 589 

Novembro 2481 1914 1917 503 440 385 694 562 564 

Dezembro 2445 1636 1502 357 317 264 591 531 581 

Total 29489 23714 21918 5731 4480 4135 8377 8039 7949 
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A.4  – Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados de Saúde 

Quadro A.4.1 Quantidade de roupa lavada na lavandaria do Centro de Saúde do Fundão [kg]. Fonte: Dados 
facultados pelo Centro de Saúde do Fundão 

Ano Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 119 112 126 108 112 98 126 119 105 105 126 84 1340 

2010 91 91 112 105 98 98 112 84 91 119 91 105 1197 

2011 105 98 105 91 105 84 98 91 84 91 84 70 1106 

 

Quadro A.4.2 – Quantidade de detergente usado na lavagem de roupa no Centro de Saúde do Fundão [kg]. 
Fonte: Dados facultados pelo Centro de Saúde do Fundão 

Ano Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 2,975 2,8 3,15 2,55 2,8 2,45 3,15 2,975 2,625 2,625 3,15 2,1 33,35 

2010 2,275 2,275 2,8 2,625 2,45 2,45 2,8 2,1 2,275 2,975 2,275 2,625 29,93 

2011 2,625 2,45 2,625 2,275 2,625 2,1 2,45 2,275 2,1 2,275 2,1 1,75 27,65 

 

Quadro A.4.3 – Quantidade de roupa seca na máquina no Centro de Saúde do Fundão [kg]. Fonte: Dados 
facultados pelo Centro de Saúde do Fundão 

Ano Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 105 119 126 112 112 105 119 112 112 119 126 91 1358 

2010 84 84 112 112 98 112 98 91 91 112 91 105 1190 

2011 105 105 105 91 112 77 91 91 77 84 91 77 1106 
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A.5  – Descrição Ambiental - Consumo de Água 

Quadro A.5.1 – Distribuição do consumo de água ao longo dos meses no edifício sede do C.S. do Fundão 
[m3]. Fonte: Faturas de água da Câmara Municipal do Fundão e da Empresa Aquafundália 

Ano Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 128 97 123 98 96 97 88 75 88 81 105 113 1189 

2010 115 0 83 106 123 118 107 92 136 89 114 90 1173 

2011 111 111 112 103 138 117 120 140 63 61 54 58 1188 
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Quadro A.5.2 - Quadro resumo da faturação de água no período de 2009 a 2011 

A
n
o
 

Mês Leitura 
Anterior 

[m3] 

Leitura 
Atual [m3] 

Consum
o [m3] 

Valor [€] Disponibilidad
e de Serviço 

[€] 

Saneam
ento fixo 

[€] 

Saneamen
to variável 

[€] 

Resíd
uo fixo 

[€] 

Resíduo 
variável 

[€] 

ERS
AR 
[€] 

APA 
[€] 

ARH 
[€] 

IVA [€] TOTAL 

2009 

01-01 a 08-01 10707 10728 21 59,64 5,43 1,11 59,64 10,53 10,92 0,01 0,13 0,63 3,25 151,29 
Janeiro 10728 10835 107 303,88 5,43 1,11 303,88 10,53 55,64 0,01 0,13 3,21 15,47 699,29 

Fevereiro 10835 10932 97 275,48 5,43 1,11 275,48 10,53 50,44 0,01 0,13 2,91 14,05 635,57 
Março 10932 11055 123 349,32 5,43 1,11 349,32 10,53 63,96 0,01 0,13 3,69 17,74 801,24 
Abril 11055 11153 98 278,32 5,43 1,11 278,32 10,53 50,96 0,01 0,13 2,94 14,19 641,94 
Maio 11153 11249 96 272,64 5,43 1,11 272,64 10,53 49,92 0,01 0,13 2,88 13,90 629,19 
Junho 11249 11346 97 275,48 5,43 1,11 275,48 10,53 50,44 0,01 0,13 2,91 14,05 635,57 
Julho 11346 11434 88 249,92 5,43 1,11 249,92 10,53 45,76 0,01 0,13 2,64 12,77 578,22 

Agosto 11434 11509 75 213 5,43 1,11 213,00 10,53 39,00 0,01 0,13 2,25 10,92 495,38 
Setembro 11509 11597 88 249,92 5,43 1,11 249,92 10,53 45,76 0,01 0,13 2,64 12,77 578,22 
Outubro 11597 11678 81 230,04 5,43 1,11 230,04 10,53 42,12 0,01 0,13 2,43 11,77 533,61 

Novembro 11678 11783 105 298,2 5,43 1,11 298,2 10,53 54,60 0,01 0,13 3,15 15,18 686,54 
Dezembro 11783 11896 113 320,92 5,43 1,11 320,92 10,53 58,76 0,01 0,13 3,39 16,32 737,52 

2010 

Janeiro 11896 12011 115 326,6 5,43 1,11 326,60 10,53 59,80 0,01 0,13 3,45 16,60 750,26 
Fevereiro 12011 12011 0 0 5,43 1,11 0,00 10,53 0,00 0,01 0,13 0 0,27 17,48 

Março 12011 12094 83 249 5,6 1,14 249,00 11,16 83,00 0,01 0,13 2,49 12,73 614,26 
Abril 12094 12200 106 318 5,6 1,14 318,00 11,16 106,00 0,01 0,13 3,18 16,18 779,40 
Maio 12200 12323 123 369 5,6 1,14 369,00 11,16 123,00 0,01 0,13 3,69 18,73 901,46 
Junho 12323 12441 118 354 5,6 1,14 354,00 11,16 118,00 0,01 0,13 3,54 17,98 865,56 
Julho 12441 12548 107 321 5,6 1,14 321,00 11,16 107,00 0,01 0,13 3,21 19,60 789,85 

Agosto 12548 12640 92 276 5,6 1,14 276,00 11,16 92,00 0,01 0,13 2,76 16,90 681,70 
Setembro 12640 12776 136 408 5,6 1,14 408,00 11,16 136,00 0,01 0,13 4,08 24,82 998,94 
Outubro 12776 12865 89 267 5,6 1,14 267,00 11,16 89,00 0,01 0,13 2,67 16,36 660,07 

Novembro 12865 12979 114 342 5,6 1,14 342,00 15 228,00 0,01 0,28 5,7 20,86 960,59 
Dezembro 12979 13069 90 270 5,6 1,14 270,00 15 180,00 0,01 0,28 4,5 16,54 763,07 

2011 

Janeiro 13069 13180 111 333 5,6 1,14 333,00 15 222,00 0,01 0,28 5,55 20,32 935,90 
Fevereiro 13180 13291 111 333 5,6 1,14 333,00 15 222,00 0,01 0,28 5,55 20,32 1025,45 

Março 13291 13403 112 378,56 6,3 1,28 378,56 15 224,00 0,01 0,28 7,392 23,54 1034,92 
Abril 13403 13506 103 348,14 6,3 1,28 348,14 15 206,00 0,01 0,28 6,798 21,67 953,62 
Maio 13506 13644 138 466,44 25,14 1,28 466,44 15 276,00 0,01 0,28 8,28   1338,69 

Junho 13644 13761 117 395,46 25,14 1,28 395,46 15 234,00 0,01 0,28 7,722 49,50 1123,86 
Julho 13761 13881 120 405,6 25,14 1,28 405,60 15 240,00 0,01 0,28 7,92 50,73 1151,56 

Agosto 13881 14021 140 473,2 25,14 1,28 473,20 15 280,00 0,01 0,28 9,24 58,92 1336,27 
Setembro 14021 14084 63 212,94 25,14 1,28 212,94 15 126,00 0,01 0,28 4,158 27,39 625,14 
Outubro 14084 14145 61 206,18 25,14 1,28 206,18 15 122,00 0,01 0,28 4,026 26,57 606,66 

Novembro 14145 14199 54 182,52 25,14 1,28 182,52 15 108,00 0,01 0,28 3,564 23,70 542,02 
Dezembro 14199 14257 58 196,04 26,21 1,28 197,16 15 116,00 0,01 0,28 3,85 25,47 581,30 
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A.6 – Descrição Ambiental - Consumo Energético 

Quadro A.6.1 – Distribuição dos consumos elétricos por horas de consumo (horas de vazio normal, hora de 
ponta, horas cheias), ao longo dos meses no edifício sede do C.S. do Fundão [kWh]. Fonte: Faturas da EDP 

Ano 
Hora de 

Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agos Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 

Vazio 

Normal 
1749 2655 1734 1938 2889 1890 1353 2364 1695 2178 1944 4107 26496 

Ponta 2474 3513 2310 1500 1845 1119 984 1311 1200 1182 1287 4609 23334 

Cheia 7292 11250 6816 4413 5562 3633 2790 4599 3735 3696 3711 13493 70990 

2010 

Vazio 

Normal 
750 1679 1780 2279 1564 1256 14388 23696 

Super 

Vazio 
500 1120 1187 1519 1043 838 0 6207 

Ponta 1568 3333 3684 2997 1425 1059 10170 24236 

Cheia 4492 9870 10773 8514 4401 3339 30516 71905 

2011 

Vazio 

Normal 
0 4075 1892 1388 1069 1147 1631 1377 1107 1355 1121 1850 18012 

Super 

Vazio 
0 2717 1261 925 713 764 1087 918 738 904 748 1234 12009 

Ponta 0 8040 2940 1488 882 924 1374 1296 936 1110 1125 3321 23436 

Cheia 0 23874 8835 4494 2616 3039 4380 4020 2844 3441 3300 9432 70275 

Quadro A.6.2 – Distribuição do consumo de elétrico ao longo dos meses no edifício sede do C.S. do Fundão 
[kWh]. Fonte: Faturas da EDP 

Ano Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 11515 17418 10860 7851 10296 6642 5127 8274 6630 7056 6942 22209 120820 

2010 7310 16002 17424 15309 8433 6492 550774 126044 

2011 0 38706 14928 8295 5280 5874 8472 7611 5625 6810 6294 15837 123732 
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A.7 – Descrição Ambiental – Produção de Resíduos 

Quadro A.7.1 – Produção de resíduos do Grupo III e IV [kg] da Unidade sede e das Extensões. Fonte: 
Pesagens realizadas no Centro de Saúde do Fundão 

Ano Grupo Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Agost. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2009 
III 89,8 98,2 104 126 106 44,3 113 102,5 120,4 135,1 110,1 117 1266,4 

IV 16,2 10,3 12 24,4 15,4 16,6 15,8 18,2 21,6 27,35 17,95 26,1 221,9 

2010 
III 102 105 84,2 74 128,5 70 102,5 94,9 111,2 49 55,5 78,9 1055,7 

IV 18,3 20,4 15,6 18,2 27,8 11,8 12,1 21,3 22,7 16,8 16,25 16,5 217,75 

2011 
III 99 86,8 96,5 100,1 76 90,5 85 70 102,1 86,2 110,5 75,5 1078,2 

IV 13,2 20,1 13,85 15,1 19,9 12,6 7,9 6,2 14,8 20,1 14,5 12,02 170,27 
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Quadro A.7.2 – Produção de R.H. por grupos e número de utentes atendidos nos períodos da campanha. 

Dia Grupo I e II [kg] Grupo III [kg] Grupo IV [kg] Utentes 

16-Abril 7 3  240 

17-Abril 10   196 

18-Abril 5 3 1 242 

19-Abril 10   214 

20-Abril 13,5 5  175 

7-Maio 3,5 4 0,55 237 

8-Maio 8,5 1 2 271 

9-Maio 10,5 5  223 

10-Maio 7 4 1 183 

11-Maio 10 4,5  217 

21-Maio 7 2 1 200 

22-Maio 11 1  256 

23-Maio 5 2  212 

24-Maio 10 3,2 1,2 237 

25-Maio 7,5 1,5 1 164 

02-Jul 9,3 4,4  211 

03-Jul 9 2,6 1,5 237 

04-Jul 8,5 2,3 0,1 185 

05-Jul 9 2,2 0,3 194 

06-Jul 10,2 2,1  126 

09-Jul 13 3  175 

10-Jul 8 1,5 1,3 184 

11-Jul 8 1 1 106 

12-Jul 10 2  74 

13-Jul 7,5 1  156 

16-Jul 5,6 2,5  186 

17-Jul 7,3 1,5 1,3 163 

18-Jul 7,5 2 1 130 

19-Jul 8,5 2,5  198 

20-Jul 11 2,1  156 
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Quadro A.7.3 – Determinação da média Nacional da produção de resíduos hospitalares 

Ano 

U
n
ive

rso
 (2) 

PERH 2011-
2016 (1) 

Média Nacional 
por Centro 
Saúde 

PERH 2011-
2016 (1) 

Média Nacional 
por Centro 
Saúde 

PERH 2011-
2016 (1) 

Média Nacional 
por Centro 
Saúde 

I +II 
[ton/ano] 

I +II 
[kg/ano/centro 
de saúde]  

III [ton/ano] III [kg/ano/centro 
de saúde]  

IV [ton/ano] IV 
[kg/ano/centro 
de saúde]  

2001 
357 1415 3963,59 668 1871,15 128 358,54 

2002 
356 2415 6783,71 782 2196,63 66 185,39 

2003 
356 2230 6264,04 704 1977,53 80 224,72 

2004 
352 4028 11443,18 645 1832,39 65 184,66 

2005 
340 3147 9255,88 666 1958,82 72 211,76 

2006 
347 2143 6175,79 637 1835,73 55 158,50 

Média   
 

7314.37 
 

1945,38 
 

220,60 

(1)
 Os valores presentes nestas colunas foram obtidos a partir de dados disponíveis no PERH 2011-2016, 

nomeadamente a partir do quadro XV. 

(2)
 Os valores presente nesta coluna referentes ao universo de centros de saúde foram obtidos no quadro XIII  

do PERH 2011-2016  

Quadro A.7.4 – Determinação da média da zona Centro da produção de resíduos 

Grupos 
PERH 2011-
2016 [ton/ano] 
(1) 

Zona Centro 2006 
[kg/ano/centro de saúde] 
(2) 

I+II 542 4972,48 

III 157 1440,37 

IV 18 165,14 

(1)
 Os valores aqui apresentados foram determinados tendo por referência os valores presentes no quadro 

XIX do PERH 2011-2016. Perante uma análise crítica do quadro XIX assume-se que a unidade presente no 
mesmo, kg/ano, deverá ter sido introduzida incorretamente dado os valores reduzidos que dai adviriam, por 
tal motivo, considerou-se como unidade ton/ano.  

 (2). O número de centros de saúde existentes em 2006 (109 centros de saúde) foi obtido no relatório 
estatístico “Centros de saúde e hospitais recursos e produção do SNS 2006” disponível em  
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/DownloadsPublicacoes/Cuid_Primarios/Centros_Saude_2006.pdf 
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Quadro A.7.5 - Informação obtida com a campanha de caracterização de resíduos hospitalares 

Dat
a 

Orde
m 

Tipo 
Tratament
o 

Tipo de 
resíduo 

Quantidad
e 

Destin
o 

Correto
? 

Grupo 
correto 

peso 
unitário [g] 

peso 
total 
[g] 

19
-0

6-
20

12
 

1 Vacina caixa emb. 
Medicamento 

1 Papel 
e 
cartão 

S   18,200 18,200 

1 Vacina papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

1 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

1 Vacina papel de 
posologia 

1 Papel 
e 
cartão 

S   2,300 2,300 

1 Vacina Seringa 1 G4 N G3 4,283 4,283 
1 Vacina Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
1 Vacina algodão 1 G2 S   1,470 1,470 
1 Vacina papel das 

mãos 
2 G2 S   1,847 3,693 

2 Vacina involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

2 Vacina proteção da 
agulha 

1 G2 S   0,640 0,640 

2 Vacina involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

2 Vacina Algodão 1 G2 S   1,470 1,470 
2 Vacina Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
2 Vacina Seringa 1 G4 N G3 4,283 4,283 
2 Vacina papel das 

mãos 
2 G2 S   1,847 3,693 

3 Vacina papel das 
mãos 

4 G2 S   1,847 7,387 

3 Vacina involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

3 Vacina involucro 
seringa 

1 G2 s   0,670 0,670 

3 Vacina bocadinhos de 
plástico 

2 G2 S   2,000 4,000 

3 Vacina Algodão 1 G2 S   1,470 1,470 
3 Vacina Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
3 Vacina Seringa 1 G4 S   4,283 4,283 
3 Vacina proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

4 Vacina involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

4 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

4 Vacina Plástico 1 G2 S   10,000 10,000 
4 Vacina involucro 

agulha 
1 G2 S   0,245 0,245 

4 Vacina Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
4 Vacina Seringa 1 G4 N G3 4,283 4,283 
4 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
4 Vacina proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

4 Vacina papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

4 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

4 Vacina involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

5 Vacina involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

5 Vacina proteção da 
agulha 

1 G2 S   0,640 0,640 

5 Vacina Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
5 Vacina Seringa 1 G4 N G3 4,283 4,283 
5 Vacina algodão 1 G4 S   1,470 1,470 
5 Vacina papel do 1 G2 S   0,400 0,400 



Gestão Ambiental em Centros de Saúde  

  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

penso rápido 
5 Vacina papel das 

mãos 
2 G2 S   1,847 3,693 

20
-0

6-
20

12
 

6 Injeção tampa da 
ampola 

1 G3 N G2 0,750 0,750 

6 Injeção ampola (adm. 
Total) 

1 G4 N G2 1,750 1,750 

6 Injeção involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

6 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

6 Injeção Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
6 Injeção Seringa 1 G3 s   4,283 4,283 
6 Injeção proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

6 Injeção Algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
6 Injeção papel do 

penso rápido 
1 G2 S   0,400 0,400 

6 Injeção papel das 
mãos 

3 G2 S   1,847 5,540 

7 Penso Ligaduras e 
adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 (1) 17,220 

7 Penso Penso de 
proteção 
removido 

1 G3 S   11,620 (1) 11,620 

7 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G3 s   6,320 6,320 

7 Penso Compressas 3 G3 s   1,248 3,745 
7 Penso involucro 

campo 
cirúrgico 

1 G2 s   4,090 4,090 

7 Penso papel do 
penso rápido 

1 G2 s   0,400 0,400 

7 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 s   3,300 3,300 

7 Penso Compressa 
sem uso 

1 G3 N G2 1,248 1,248 

7 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

8 Injeção involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
8 Injeção ampola (adm. 

Total) 
1 G4 N G2 1,750 1,750 

8 Injeção Agulha 1 G4 S   0,255 0,255 
8 Injeção algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
8 Injeção proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

8 Injeção papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

8 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
9 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
9 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
9 Injeção involucro  2 G2 S   1,098 2,197 
9 Injeção ampola (adm. 

Total) 
1 G2 S   1,750 1,750 

9 Injeção algodão 1 G2 S Não estava 
contaminad
o 

1,470 1,470 

9 Injeção proteção da 
agulha 

1 G2 s   0,640 0,640 

9 Injeção papel das 
mãos 

2 G2 s   1,847 3,693 

10 Penso involucro 
bisturi 

1 G4 N G2 0,400 0,400 

10 Penso bisturi 1 G4 S   0,700 0,700 
10 Penso Luvas (Par) 1 G3 s   7,900 7,900 
10 Penso Ligaduras e 

adesivos 
compressas 

1 G3 s   17,220 (1) 17,220 
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removidos 
10 Penso involucro 

campo 
cirúrgico 

1 G2 s   4,090 4,090 

10 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G3 s   6,320 6,320 

10 Penso Compressas 3 G3 s   1,248 3,745 
10 Penso papel do 

adesivo 
2 G3 N G2 3,300 6,600 

10 Penso caixa emb. 
Medicamento 

1 G2 N papel e 
cartão 

18,200 18,200 

10 Penso emb. vazia de 
pomada 

1 G3 N G2 15,800 15,800 

10 Penso papel 
embalagem 

1 G2 s   17,000 17,000 

10 Penso papel do 
adesivo 

1 G3 N G2 3,300 3,300 

10 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 S   3,300 3,300 

10 Penso papel das 
mãos 

2 G2 s   1,847 3,693 

10 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 s   8,900 8,900 

11 Vacina tampa da 
vacina 

1 G2 s   0,750 0,750 

11 Vacina Agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
11 Vacina Vacina 1 G4 N G2 5,500 5,500 
11 Vacina involucro 

agulha 
1 G2 s   0,245 0,245 

11 Vacina algodão 1 G2 N G3 1,470 1,470 
11 Vacina papel do 

penso rápido 
1 G2 S   0,400 0,400 

11 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

12 Vacina involucro 
agulha 

2 G2 S   0,245 0,490 

12 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
12 Vacina Vacina 1 G4 N G2 5,500 5,500 
12 Vacina algodão 1 G2 S   1,470 1,470 
12 Vacina papel do 

penso rápido 
1 G2 S   0,400 0,400 

12 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 
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13 Penso Penso de 
proteção 
removido 

2 G3 s   11,620 (1) 23,240 

13 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

13 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G3 s   6,320 6,320 

13 Penso Compressas 5 G3 S   1,248 6,242 
13 Penso involucro 

penso 
1 G3 N G2 0,800 0,800 

13 Penso papel do 
adesivo 

3 G3 N G2 3,300 9,900 

13 Penso papel das 
mãos 

1 G3 N G1 1,847 1,847 

14 Injeção ampola (adm. 
Total) 

2 G4 N G2 1,750 3,500 

14 Injeção agulha 2 G4 s   0,255 0,510 
14 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
14 Injeção involucro 

agulha 
1 G2 S   0,245 0,245 

14 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

14 Injeção proteção da 
agulha 

2 G2 S   0,640 1,280 

14 Injeção algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
14 Injeção caixa emb. 1 Papel     18,200 18,200 
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Medicamento e 
cartão 

14 Injeção papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

15 Penso Luvas (Par) 1 G2 S (a enf 
passou 
material) 

7,900 7,900 

15 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
15 Penso Compressas 2 G2 N G3 1,248 2,497 
15 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
15 Penso papel do 

adesivo 
1 G2 S   3,300 3,300 

16 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
16 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
16 Injeção algodão 2 G3 S   1,470 2,940 
16 Injeção papel do 

penso rápido 
1 G2 S   0,400 0,400 

16 Injeção papel das 
mãos 

3 G2 S   1,847 5,540 

16 Injeção papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 
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17 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
17 Penso Ligaduras e 

adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 (1) 17,220 

17 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

17 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 Papel 
e 
cartão 

    4,090 4,090 

17 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G2 S   6,320 6,320 

17 Penso Compressas 4 G3 S   1,248 4,993 
17 Penso involucro  1 Papel 

e 
cartão 

    1,098 1,098 

17 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
17 Penso papel do 

adesivo 
1 G2 S   3,300 3,300 

17 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

18 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
18 Penso Ligaduras e 

adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220(1) 17,220 

18 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

18 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G3 S   6,320 6,320 

18 Penso Compressas 6 G3 S   1,248 7,490 
18 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
18 Penso papel do 

adesivo 
3 G2 S   3,300 9,900 

18 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

18 Penso papel das 
mãos 

1 G2 S   1,847 1,847 

18 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

18 Penso Bico para o 
frasco de 
NaCl 

1 G4 N G2 2,000 2,000 

19 Penso Luvas (Par) 2 G3 S   7,900 15,800 
19 Penso Ligaduras e 

adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 (1) 17,220 
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19 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G2 S   6,320 6,320 

19 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

19 Penso Compressas 7 G3 S   1,248 8,738 
19 Penso bisturi 1 G4 S   0,700 0,700 
19 Penso involucro 

bisturi 
1 G2 S   0,400 0,400 

19 Penso involucro  1 Papel 
e 
cartão 

    1,098 1,098 

19 Penso pontos 
removidos 

3 G3 S   0,300(1) 0,900 

19 Penso involucro  2 G2 S   1,098 2,197 
19 Penso papel do 

adesivo 
5 G2 S   3,300 16,500 

19 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

19 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

19 Penso papel das 
mãos 

3 G2 S   1,847 5,540 

20 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

20 Penso Ligaduras e 
adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 (1) 17,220 

20 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G2 S   6,320 6,320 

20 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 Papel 
e 
cartão 

    4,090 4,090 

20 Penso Compressas 4 G3 S   1,248 4,993 
20 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
20 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
20 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
21 Penso papel das 

mãos 
2 G2 S   1,847 3,693 

21 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
21 Penso Compressas 4 G3 S   1,248 4,993 
21 Penso Campo 

cirúrgico 
1 G2 S   6,320 6,320 

21 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

21 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 S   3,300 3,300 

21 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

21 Penso bisturi 1 G4 S   0,700 0,700 
21 Penso papel da 

marquesa 
1 G2 S   8,900 8,900 

21 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

22 Injeção seringa 1 G4 n G3 4,283 4,283 
22 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
22 Injeção involucro 

agulha  
1 G2 S   0,245 0,245 

22 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

22 Injeção papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

22 Injeção ampola (adm. 
Total) 

1 G2 S   1,750 1,750 

22 Injeção papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

23 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G2 S   6,320 6,320 
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23 Penso involucro 
luvas 

1 G2 S   4,500 4,500 

23 Penso involucro  1 G2 S   1,098 1,098 
23 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
23 Penso Ligaduras e 

adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220(1) 17,220 

23 Penso Compressas 5 G3 S   1,248 6,242 
23 Penso papel 

embrulho 
compressas 

1 G2 S   3,500 3,500 

23 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 S   3,300 3,300 

23 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

23 Penso bisturi 1 G4 S   0,700 0,700 
23 Penso involucro 

bisturi 
1 G2 S   0,400 0,400 

23 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

24 Penso Ligaduras e 
adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 17,220 

24 Penso Compressas 3 G3 S   1,248 3,745 
24 Penso Campo 

cirúrgico 
1 G3 S   6,320 6,320 

24 Penso involucro 
campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

24 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

24 Penso papel 
embrulho 
compressas 

1 G2 S   3,500 3,500 

24 Penso embalagem 
plastica 
ligadura 

1 G2 S   0,300 0,300 

24 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 S   3,300 3,300 

24 Penso papel das 
mãos 

3 G2 S   1,847 5,540 

25 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
25 Penso Campo 

cirúrgico 
1 G2 S   6,320 6,320 

25 Penso Ligaduras e 
adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 17,220 

25 Penso Compressas 1 G3 S   1,248 1,248 
25 Penso involucro 

campo 
cirúrgico 

1 Papel 
e 
cartão 

    4,090 4,090 

25 Penso papel do 
adesivo 

1 G2 S   3,300 3,300 

25 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

25 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

25 Penso involucro  1 Papel 
e 
cartão 

    1,098 1,098 
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26 Injeção tampa da 
ampola 

2 G4 N G2 0,750 1,500 

26 Injeção ampola (adm. 
Total) 

2 G4 N G2 1,750 3,500 

26 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
26 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
26 Injeção algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
26 Injeção involucro 1 G2 S   0,245 0,245 
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agulha 
26 Injeção involucro 

seringa 
1 G2 S   0,670 0,670 

26 Injeção papel das 
mãos 

5 G2 S   1,847 9,233 

27 Penso Ligaduras e 
adesivos 
compressas 
removidos 

1 G3 S   17,220 17,220 

27 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
27 Penso campo 

cirúrgico 
1 G2 S   6,320 6,320 

27 Penso Compressas 3 G3 S   1,248 3,745 
27 Penso involucro 

campo 
cirúrgico 

1 G2 S   4,090 4,090 

27 Penso involucro  2 Papel 
e 
cartão 

    1,098 2,197 

27 Penso papel do 
adesivo 

6 G2 S   3,300 19,800 

27 Penso papel das 
mãos 

5 G2 S   1,847 9,233 

28 Penso papel das 
mãos 

3 G2 S   1,847 5,540 

28 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
28 Penso papel 

embalagem 
luvas 

2 G2 S   4,300 8,600 

28 Penso seringa c/ 
liquido (urina) 

1 G3 S   12,000 12,000 

28 Penso Compressas 3 G3 S   1,248 3,745 
28 Penso papel das 

mãos 
3 G2 S   1,847 5,540 

29 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

29 Penso Luvas (Par) 1 G3 S   7,900 7,900 
29 Penso Compressas 5 G3 S   1,248 6,242 
29 Penso involucro 2 Papel 

e 
cartão 

    1,098 2,197 

29 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G2 S   6,320 6,320 

29 Penso bisturi 1 G4 S   0,700 0,700 
29 Penso involucro 

bisturi 
1 G2 S   0,400 0,400 

29 Penso  involucro 
campo 
cirúrgico 

1 Papel 
e 
cartão 

    4,090 4,090 

29 Penso embalagem 
plastica 
ligadura 

1 G2 S   0,300 0,300 

29 Penso papel do 
adesivo 

2 G2 S   3,300 6,600 

29 Penso Compressa 
sem uso 

4 G3 N G2 1,248 4,993 

29 Penso papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

29 Penso papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

30 Penso Campo 
cirúrgico 

1 G3 S   6,320 6,320 

30 Penso Luvas (Par) 2 G3 S   7,900 15,800 
30 Penso involucro 1 G3 N G2 1,098 1,098 
30 Penso involucro 

campo 
cirúrgico 

1 G3 N G2 4,090 4,090 

30 Penso papel com 
óleo 

1 G3 N G2 3,000 3,000 

30 Penso Compressas 17 G3 S   1,248 21,222 
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30 Penso involucro  1 G3 N G2 1,098 1,098 
30 Penso bisturi 3 G4 S   0,700 2,100 
30 Penso involucro 

bisturi 
3 G2 S   0,400 1,200 

30 Penso seringa 3 G3 S   4,283 12,850 
30 Penso involucro 

seringa 
3 G2 S   0,670 2,010 

30 Penso agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
30 Penso papel do 

adesivo 
2 G2 S   3,300 6,600 

30 Penso papel das 
mãos 

7 G2 S   1,847 12,927 

31 Injeção tampa da 
ampola 

3 G4 N G2 0,750 2,250 

31 Injeção ampola (adm. 
Total) 

3 G4 N G2 1,750 5,250 

31 Injeção seringa 1 G4 N G3 4,283 4,283 
31 Injeção agulha 2 G4 s   0,255 0,510 
31 Injeção involucro 

agulha 
1 G2 S   0,245 0,245 

31 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

31 Injeção papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

31 Injeção proteção da 
agulha 

1 G4 N G2 0,640 0,640 

31 Injeção papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 
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32 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
32 Vacina vacina 

incorporada 
de agulha 

1 G4 S   5,500 5,500 

32 Vacina agulha 2 G4 s   0,255 0,510 
32 Vacina involucro 

agulha 
1 G2 S   0,245 0,245 

32 Vacina proteção da 
agulha 

1 G2 S   0,640 0,640 

33 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
33 Vacina vacina 1 G4 N G2 5,500 5,500 
33 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
33 Vacina papel do 

penso rápido 
1 G2 S   0,400 0,400 

33 Vacina papel da 
marquesa 

1 G2 S   8,900 8,900 

33 Vacina papel das 
mãos 

2 G2 S   1,847 3,693 

34 Injeção ampola (adm. 
Total) 

1 G4 N G2 1,750 1,750 

34 Injeção tampa da 
ampola 

1 G4 N G2 0,750 0,750 

34 Injeção seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
34 Injeção algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
34 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
34 Injeção involucro 

compressas 
1 G2 S   2,300 2,300 

34 Injeção involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

34 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

34 Injeção proteção da 
agulha 

1 G2 S   0,640 0,640 

34 Injeção compressas 1 G3 S   1,248 1,248 
34 Injeção Plástico 1 plástic

o 
    10,000 10,000 

35 Vacina caixa emb. 
Medicamento 

1 Papel 
e 
cartão 

    18,200 18,200 

35 Vacina Plástico 1 plástic
o 

    10,000 10,000 

35 Vacina involucro 1 G2 S   0,245 0,245 
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agulha 
35 Vacina vacina 

incorporada 
de agulha 

1 G4 S   5,500 5,500 

35 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
35 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
35 Vacina papel das 

mãos 
2 G2 S   1,847 3,693 
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36 Vacina embalagem 
da vacina 

1 Papel 
e 
cartão 

S   18,200 18,200 

36 Vacina papel de 
posologia 

1 Papel 
e 
cartão 

S   2,300 2,300 

36 Vacina Plástico 1 plástic
o 

    10,000 10,000 

36 Vacina involucro 
agulha 

1 G2 S   0,245 0,245 

36 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
36 Vacina vacina 1 G2 S S 5,500 5,500 
36 Vacina proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

36 Vacina papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

37 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
37 Vacina vacina 1 G2 S S 5,500 5,500 
37 Vacina proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

37 Vacina papel do 
penso rápido 

1 G2 S   0,400 0,400 

37 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
38 Vacina Plástico 1 G2 S   10,000 10,000 
38 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
38 Vacina vacina 1 G2 S S 5,500 5,500 
38 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
38 Vacina proteção da 

agulha 
1 G2 S   0,640 0,640 

39 Vacina embalagem 
da vacina 

1 Papel 
e 
cartão 

S   18,200 18,200 

39 Vacina Plástico 1 plástic
o 

    10,000 10,000 

39 Vacina vacina 
incorporada 
de agulha 

1 G4 S   5,500 5,500 

39 Vacina agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
39 Vacina algodão 1 G4 N G3 1,470 1,470 
39 Vacina tampa da 

vacina 
1 G2 S   0,750 0,750 

39 Vacina papel das 
mãos 

1 G2 S   1,847 1,847 
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40 Injeção ampola (adm. 
Total) 

1 G2 S   1,750 1,750 

40 Injeção Seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
40 Injeção involucro 

seringa 
1 G3 N G2 0,670 0,670 

40 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
40 Injeção involucro 

agulha 
1 G3 N G2 0,245 0,245 

40 Injeção algodão 1 G3 S   1,470 1,470 
40 Injeção proteção da 

agulha 
1 G3 N G2 0,640 0,640 

41 Injeção ampola (adm. 
Total) 

2 G2 S   1,750 3,500 

41 Injeção involucro 
seringa 

1 G3 N G2 0,670 0,670 

41 Injeção Seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
41 Injeção involucro 

agulha 
1 G3 N G2 0,245 0,245 

41 Injeção proteção da 1 G3 N G2 0,640 0,640 
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agulha 
41 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
41 Injeção papel das 

mãos 
1 G2 S   1,847 1,847 

42 Injeção ampola (adm. 
Total) 

3 G4 N G2 1,750 5,250 

42 Injeção agulha 1 G4 s   0,255 0,255 
42 Injeção involucro 

agulha 
1 G2 S   0,245 0,245 

42 Injeção involucro 
seringa 

1 G2 S   0,670 0,670 

42 Injeção Penso de 
proteção 
removido 

1 G3 S   11,620 (1) 11,620 

42 Injeção proteção da 
agulha 

1 G2 S   0,640 0,640 

42 Injeção Seringa 1 G3 S   4,283 4,283 
(1) Material removido ao utente e por se encontrar conspurcado o seu peso foi estimado agrupando-se 

os materiais que habitualmente constituem um penso (compressa, adesivo, etct) 
 

Quadro A.7.6 - Pesagem do material clinico novo em laboratório 

Tipo de resíduo Peso 
amostra 1 
[g] 

Peso amostra 
2 [g] 

Peso amostra 
3 [g] 

peso médio unitário [g] 

agulha 0,24 0,27  0,255 
algodão 1,47 0,26  1,470 
ampola (adm. Total)    1,750 
Bico para o frasco de NaCl    2,000 
bisturi    0,700 
bocadinhos de plástico    2,000 
caixa emb. Medicamento    18,200 
Campo cirúrgico    6,320 
Compressas 1,27 1,23 1,24 1,248 
emb. vazia de pomada    15,800 
embalagem plástica ligadura    0,300 
involucro    1,098 
involucro agulha 0,29 0,20  0,245 
involucro bisturi    0,400 
involucro campo cirúrgico    4,090 
involucro compressas    2,300 
involucro luvas    4,500 
involucro penso    0,800 
involucro seringa 0,47 0,60 0,94 0,670 
Ligaduras e adesivos compressas 
removidos 

   17,220 

Luvas (Par)    7,900 
papel da marquesa    8,900 
papel das mãos 1,84 1,82 1,88 1,847 
papel de posologia    2,300 
papel do adesivo    3,300 
papel do penso rápido    0,400 
papel embalagem    17,000 
papel embalagem luvas    4,300 
papel embrulho compressas    3,500 
Penso de proteção removido    11,620 
Plástico    10,000 
pontos removidos    0,300 
proteção da agulha    0,640 
seringa 2,63 3,90 6,32 4,283 
seringa c/ liquido (urina)    12,000 
tampa da ampola    0,750 
tampa da vacina    0,750 
vacina incorporada de agulha    5,500 
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A.8 – Listagem de equipamentos de consumo de água 

Quadro A.8.1 - Equipamentos de Consumo de Água 

Localização Equipamento Nº Tipo/Função Sistema Observações 

WC (junto secretaria) Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC (junto à secretaria) Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo  Descarga única 

Consultório Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Vestiário enfermagem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Bacia metálica   

Gab. Atend.Jovens Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC (sala de Espera) Torneira F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC (sala de Espera) Torneira F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC (sala de Espera) Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo Descarga única 

WC Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo Descarga única 

Consultório Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Arq. Saúde Pública Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Homem Torneira F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Homem Torneira Passagem 1 Segurança Urinol   

WC Homem Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo Descarga única 

WC Homem Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Mulheres Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Mulheres Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Mulheres Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

Mod. E - Sala 4 Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. E - Sala Pesagem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. E - Gab.Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. E - Gab. Enfermagem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. E - Gab. Enfermagem Torneira Q & F 1 Tipo Oliva Misturadora Bacia metálica   

Saúde Oral Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   
Gab. Médico -Autorid. 
Saúde Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Sala Vacinas Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC  Funcionários Homem Torneira Passagem 1 Segurança Urinol   

WC  Funcionários Homem Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

WC  Funcionários Homem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC  Funcionários Homem Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC  Funcionários Mulheres Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC  Funcionários Mulheres Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC  Funcionários Mulheres Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

Mod. A - Gab Enfermagem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. A - Gab. Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. A - Gab. Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório termoacumulador 

Mod. B - Gab enfermagem Torneira Q & F 1 Tipo Oliva Misturadora Bacia metálica   

Mod. B - Gab. Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   
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Mod. B -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. B -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. B - Gab. Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório termoacumulador 

Mod. B - Gab. Médico Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. D -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. D -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. D -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. D -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. C -  Torneira Q & F 1 Tipo Oliva Misturadora Bacia metálica   

Mod. C -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. C -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. C -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Mod. C -  Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC 1.º andar Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC 1.º andar Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC 1.º andar Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC 1.º andar Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

WC 1.º andar Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

Bar       Maq. Lavar Loiça Fagor LF 013S 

Bar       Maq. Café Wega 

Bar Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Depósito de Residuos Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

Depósito de Residuos Torneira  F 1   Pia de despejo   

Depósito de Residuos Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo Descarga única 

Esterilização Torneira Q & F 1 Misturadora Bacia metálica   

Esterilização Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

Esterilização       Autoclave GSM 

Lavandaria       Máq Lavar Roupa 
AEG Electrolux 
Lavamat 

Lavandaria Torneira  F 1 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Cave - Homem Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo   

WC Cave - Homem Torneira Passagem 1 Segurança Urinol   

WC Cave - Homem Torneira Q & F 1 Misturadora e chuveiro Poliban   

WC Cave - Homem Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Cave - Senhoras Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Cave - Senhoras Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

WC Cave - Senhoras Torneira Passagem 1 Segurança Autoclismo  sistema - STOP 

WC Cave - Senhoras Torneira Q & F 1 Misturadora e chuveiro Poliban   

WC Cave - Senhoras Torneira Q & F 2 Tipo Oliva individual Lavatório   

Poço       água poço 

Exterior Jardim 3     água poço 

Exterior Jardim 22 expressores rega   água poço 
 Q –quente       F–  fria 
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A.9 – Listagem dos equipamentos elétrico 

Quadro A.9.1– Listagem resumo dos equipamentos elétricos  

Descrição Quantidade 

Aquecedor 19 

Maquina de lavar roupa 1 

Maquina de secar roupa 1 

Ventoinha de secretaria 19 

Ferro de engomar 1 

Termoacumulador 7 

Estufa de esterilização 1 

Maquina de selar 1 

Ar condicionado 34 

Frigorifico 6 

Aspirador de limpeza 4 

Maquina de lavar de alta pressão 1 

Hw computador 43 

Hw monitor 48 

Hw impressora 48 

Televisor 9 

Fotocopiadora 5 

Hw ups 6 

Hw bastidor 2 

Hw servidor 3 

Hw router 2 

Hw switch 3 

Frigorífico de vacinas 1 

Hw leitor de cartões 1 

Hw computador portátil 4 

Retroprojetor 1 

Vídeo 2 

Radio 1 

Fax 1 

Hw digitalizador de imagem (scanner) 1 

Maquina de café 1 

Cafeteira 1 
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B. Informação Técnica das Soluções Avaliadas 

A informação sobre as várias soluções avaliadas no caso de estudo foi obtida em 

Setembro de 2012. 

Seguidamente apresenta-se para cada uma das soluções a fonte onde esta informação 

foi obtida e os dados técnicos mais relevantes para o cálculo do custo de investimento de 

algumas soluções. 

 

B.1 Redutor de caudal  

O custo de aquisição dos redutores de caudal para torneiras assim como as 

características técnicas foi consultado nas seguintes páginas disponíveis na internet em: 

http://acquabusiness.pt/store/product/0/4/ponteira-perlizadora-anti-roubo-macho e 

http://www.ecomeios.com/loja/index.php?cPath=37_39 

Quanto à economia deste tipo de sistema a nível do consumo de água, este pode varia 

entre os 41 e os 60%, conforme é referido no catálogo disponível em 

http://www.ecomeios.com/pdf/Catalogo.pdf, pagina 12. 

 

B.2 Redutor de descarga 

O custo de aquisição dos redutores de descarga foi obtido através da consulta da 

seguinte página na internet em: http://www.ecomeios.com/loja/index.php?cPath=37_40 

A informação técnica dos redutores de descarga foi obtida em 

http://www.maxigas.pt/include/RST%20-%20Catalogo%20de%20Produto.pdf, página 9 do 

catálogo. 

 

B.3 Substituição de equipamentos 

Conforme foi referido no decorrer do trabalho existem uma grande variedade de 

autoclismo com a respetiva disparidade de preços. Tentou-se encontrar através da 

consulta em várias páginas de internet um produto semelhante ao que existia instalado 

mas com as novas características desejadas e assim comparar o custo de aquisição. O 

custo de aquisição dos autoclismos tipo mochila foi obtido através da consulta das 

seguintes páginas na internet: 

http://abo.no-ip.org/Tabelas/Tabela%20Autoclismos.pdf 
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http://www.carvalhoevideira.pt/Autoclismos 

http://www.geberit.pt/web/appl/pt/wcmspt.nsf/files/usr-pro-

Tabela_de_Precos_Sistemas_Sanitarios_Geberit_01042012_web_v2.pdf/$file/Tabela_de

_Precos_Sistemas_Sanitarios_Geberit_01042012_web_v2.pdf , pagina 79 

As características técnicas foram obtidas em 

http://www.oliveirairmao.com/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/Doc427.pdf, e no 

catálogo da página anteriormente referida. 

 

B.4 Balastros eletrónicos 

Tanto os custo de aquisição com as características técnicas dos balastros eletrónicos 

para lâmpadas fluorescentes encontram-se disponíveis na página 407 e seguintes do 

catalogo que se pode consultar em: 

http://www.lighting.philips.pt/pwc_li/pt_pt/connect/assets/Tabela-Iluminacao-Profissional-

2012-ALTERACOES-JUNHO.pdf  

Procurou-se encontrar balastros compatíveis com os seguintes tipos de lâmpadas: 

– LT-36W-B2500 lm 

– TLD- 58W/54 765-B 

– TLD- 18W/54 765-B 

 

B.5 Lâmpadas fluorescentes compactas 

O custo de aquisição das lâmpadas fluorescentes compactas encontra-se disponível num 

estudo da deco proteste que pode ser consultado na seguinte página da internet: 

http://www.deco.proteste.pt/comparar-e-poupar/eletrodomesticos/eletricidade-gas/teste-

lampadas-economizadoras 

O valor utilizado foi obtido através do cálculo da média das lâmpadas de 11W. 

 

B.6 Lâmpadas das armaduras de emergência 

O custo de aquisição das lâmpadas fluorescentes de 6W/765 G5 de 212 mm foi obtido 

através da consulta das seguintes páginas na internet: 
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http://www.castroelectronica.pt/product/lampada-fluorescente-6w-6400k-22cm 

http://www.francelampes.com/g5-fluorescent-lamp-6w-6500k-765-daylight-z-

4718.html?language=en 

http://www.elpor.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=H14495040  

 

B.7 Detetores Volumétricos e Sensor de luz natural com regulação de 

fluxo 

O custo de aquisição dos detetores foi obtido através da consulta das seguintes página 

na internet em: 

http://www.nipotecnica.pt/index.php?lg=1&idmenu=2&idsubmenu=18&idsubmenu2=234 

http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_841 

As características técnicas foram obtidas em: 

http://hager.interactiv-

doc.fr/FrmViewer.aspx?c_code=Catalogo_Geral_Hager_2012_13_pdf_268&numpage=91

4 

http://gfinder.findernet.com//assets/Series/83/IB183182300031.pdf 

http://www.esylux.com/katalog/images/pictures/sheets/pt/EP10425820.pdf 

 

B.8 Sensor de movimento exterior  

O custo de aquisição do sensores de movimento exterior foi obtido através da consulta 

das seguintes página na internet em: 

http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_841 

http://www.findernet.com/pt/products/sku/181182300000/  

http://www.shopmania.pt/other/p-sensor-de-presenca-p-exterior-finder-181182300000-

4799491  

http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=3141&productid=14104&sid=0  
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B.9 Otimização do funcionamento dos equipamentos de climatização  

O custo de aquisição dos temporizadores manuais foi obtido através da consulta das 

seguintes página na internet em:  

http://www.aki.pt/categoria.aspx?CategoryId=2025&sid=0 

 

B.10 Película de poupança energética 

 A ficha técnica da película de poupança energética LLumar EnerLogic:  

 

B.11 Instalação de um de sistemas em circulação forçada com 

sistema complementar de aquecimento 

O catálogo completo referente aos coletores e ao grupo hidráulico de aquecimento 

encontra-se disponível em: http://www.rigsun.pt/downloads/catalogo/26-catalogo/334-

tabela-de-precos-rigsun-2012, um resumo das características é apresentado no Quadro 

B.11.1. 
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Quadro B.11.1 – Resumo das características do sistema de circulação forçada 

Potência de aquecimento [kW] Depósito [L] Anticongelante [L] 

17-21 2000 35 

 

Relativamente aos radiadores as características e os preços encontram-se disponíveis 

em abo.no-ip.org/Tabelas/Vulcano_precos_produtos.pdf, e em 

http://www.lojaenergia.com/categoria-aquecimento-central-e-aqs/radiadores-e-

toalheiros/radiadores.html. 

O número de elementos por local é apresentado no Quadro B.11.2. 

Quadro B.11.2 - Determinação do número de elementos para os radiadores por local de instalação 

Local Área 

[m2] 

Volume 

[m3] 

Coeficiente 

térmico kcal/h  

Potência 

elemento 

kcal/h 

Número de 

radiadores 

Custo 

unit. 

[€] 

Custo 

total [€] 

1 9,24 27,72 1386,00 148,00 9,36 10,00 64,15 641,50 

2 10,78 32,34 1617,00 148,00 10,93 11,00 64,15 705,65 

3 10,95 32,84 1642,13 148,00 11,10 12,00 64,15 769,80 

4 5,58 16,75 837,38 148,00 5,66 6,00 64,15 384,90 

5 15,40 46,20 2310,00 148,00 15,61 16,00 64,15 1026,40 

6 11,17 33,50 1674,75 148,00 11,32 12,00 64,15 769,80 

7 13,48 40,43 2021,25 148,00 13,66 14,00 64,15 898,10 

8 10,78 32,34 1617,00 148,00 10,93 11,00 64,15 705,65 

9 9,90 29,70 1485,00 148,00 10,03 11,00 64,15 705,65 

10 9,68 29,04 1452,00 148,00 9,81 10,00 64,15 641,50 

11 10,01 30,03 1501,50 148,00 10,15 11,00 64,15 705,65 

12 20,79 62,37 3118,50 148,00 21,07 22,00 64,15 1411,30 

13 15,40 46,20 2310,00 148,00 15,61 16,00 64,15 1026,40 

14 24,65 73,95 3697,50 148,00 24,98 25,00 64,15 1628,75 

15 17,33 51,98 2598,75 148,00 17,56 18,00 64,15 1190,70 

16 11,55 34,65 1732,50 148,00 11,71 12,00 64,15 769,80 

17 11,03 33,08 1653,75 148,00 11,17 12,00 64,15 769,80 

18 11,55 34,65 1732,50 148,00 11,71 12,00 64,15 769,80 

19 11,03 33,08 1653,75 148,00 11,17 12,00 64,15 769,80 

 Total 240,28 720,83 36041,25   243,52 253   16229,95 
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B.12 Gestão de Resíduos 

O custo de aquisição dos baldes foi obtido através da consulta da página 

http://www.almoverde.pt/cms07/  
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C. Informação sobre cálculos 

C.1  Cálculos com os sistema em circulação forçada com sistema 

complementar de aquecimento 

Os valores abaixo indicados a considerar na redução dos gastos com a climatização 

dizem respeito a uma prévia instalação do sistema de circulação forçada, para uma 

implementação conjunta das várias soluções apresentadas no decorrer do presente 

trabalho para a climatização do edifício em estudo. 

O valor de consumo energético para a climatização -é a diferença entre o consumo total 

de energia na climatização (76237,73kWh/ano) e o consumo do aquecimento de parede 

–covetores- (29805 kWh/ano) ou seja 46432,43 kWh/ano. 

O valor de consumo energético total- São 93927 kWh/ano, sendo este valor a diferença 

entre o consumo total de energia em 2011 (123732kWh/ano) e o consumo do 

aquecimento de parede –covetores- (29805 kWh/ano). 

O custo energético total – São 14006,55€, sendo este valor a diferença entre o custo total 

de energia em 2011 (18451,19 €/ano) e o custo energético do aquecimento de parede –

covetores- (4444,63€/ano). 

Quadro C.1.1 - Determinação das reduções considerando a instalação prévia do sistema de circulação  

  Rec ReT Ci 

Intervenção 
Fator de 

redução [f] 

Redução do 

consumo na 

climatização 

[kWh] (1) 

Redução 

no 

consumo 

total 

energia (2)  

[%] 

Poupança anual 

[€/ano](3) 

Calafetagem Janelas 0.35 16251 17,30 2 423,44 

Película poupança 
energética 

0.15 6965 7,42 1 038,62 

Otimização da 
climatização 

 2882 3,07 429,81 

(1) – Rec = f*46432,43 kWh/ano 
(2) – ReT = (Rec *93927)/100 
(3) Ci= (ReT *14006,55)/100 

 

 

 


