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“Mudámos o nosso meio ambiente tão radicalmente, que
agora temos de nos mudar a nós mesmos para sermos capazes
de viver nele.”
Norbert Wiener
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INTRODUÇÃO

A

actividade

hospitalar

é

um

dos

principais

sectores

consumidores de energia eléctrica, além de produzir uma

Eco-eficiência

quantidade significativa de resíduos. Nesse contexto, a eco-

Significa gerar mais produtos e
serviços, com menor uso dos
recursos e diminuição da produção
de resíduos e poluentes, de forma
a permitir o seu crescimento com o
mínimo de impacto ambiental.

eficiência constitui uma ferramenta essencial para que os
hospitais possam conciliar maior eficiência económica e menor
impacto ambiental. Para consegui-lo é necessária a divulgação
e promoção da política ambiental na instituição, por exemplo:
Racionalização de consumos energéticos e de água;

Monitorização da poluição (emissões gasosas e efluentes líquidos);
Redução da produção de resíduos;
Implementação de boas práticas nas actividades;
Implementação de auditorias para melhoria do sistema.
No entanto esta gestão pressupõe que cada um adopte práticas que permitam diminuir os custos
ambientais e a utilização desnecessária dos recursos existentes.
O Manual de Boas Práticas Ambientais pretende ser uma contribuição para o desenvolvimento e
adopção de boas práticas pelos funcionários e pela instituição. A sua divulgação visa a melhoria dos
procedimentos em todas as áreas.
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RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

As principais fontes de obtenção de energia são o petróleo e o carvão mineral, fontes
poluentes e não renováveis, que contribuem para a degradação do ambiente. O
consumo energético é um dos principais responsáveis pela emissão de gases com
efeito de estufa, que provocam as alterações climáticas. É, por isso, primordial que as
sociedades adoptem comportamentos de gestão energética que sejam sustentáveis. O
consumo de energia implica pensar na preservação do ambiente para assegurar o futuro
das gerações vindouras. Implementar um plano de racionalização dos consumos de
modo a controlar e identificar os “grandes” consumidores de energia nos serviços, é o
caminho a seguir.

Práticas para a utilização racional da energia:
Sempre que possível, utilize iluminação natural. Abra os
estores e aproveite a luz natural do dia;
Apague as luzes e desligue todos os equipamentos eléctricos
quando não os estiver a utilizar e após término do dia de
trabalho;
Desligue o monitor do seu computador se não o utilizar por
mais de 15 minutos;
Utilize as definições do seu computador para colocá-lo no plano
de poupança de energia;
Verifique se os equipamentos que utiliza estão em bom estado
de manutenção. Um mau estado de manutenção pode
constituir um gasto excessivo de energia ou um perigo para o
ambiente;
Sempre que possível use iluminação dirigida (spots) para
leitura, trabalhos manuais etc., para ter mais conforto e
economia;
As lâmpadas e os globos ou protectores das mesmas devem
ser mantidos limpos para que a energia gasta seja aproveitada
na totalidade;

Sabia que?
Eficiência energética é uma
actividade que procura optimizar o
uso das fontes de energia. A
utilização racional de energia
consiste em usar menos energia
para fornecer a mesma quantidade
de valor energético.
455 milhões de toneladas de
dióxido de carbono deixariam de
ser emitidos se todos utilizassem
lâmpadas economizadoras.
A iluminação representa cerca de
15% do consumo. Existem vários
tipos de lâmpadas mas as mais
económicas são as fluorescentes e
as fluorescentes compactas. Estas
últimas emitem a mesma luz por
apenas um quarto de energia
relativamente ao que uma lâmpada
incandescente consome e duram
dez vezes mais que uma lâmpada
convencional, economizando até
80% do consumo de energia. É
possível instalar interruptores com
reguladores de iluminação de
acordo com as suas necessidades.
Sempre que possível, use a
iluminação natural.
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Não utilize o aparelho de climatização com as portas e janelas
abertas;
Mantenha o ar condicionado ligado apenas quando estiver no
local e se necessário;
A temperatura interior ideal para os aparelhos de climatização
deve ser de 21ºC a 23ºC no Verão e 20ºC a 18ºC no Inverno;
Procure utilizar as escadas para subir ou descer poucos

Sabia que?
Os aparelhos em modo standby
continuam a gastar energia (cerca
de 12%)
Deixar o carregador do telemóvel
ligado à corrente quando não o
estamos a utilizar continua a gastar
energia. Se o retirar da tomada
quando não está a utilizar pode
reduzir o consumo de electricidade
até 35 kWh e evitar 15 kg de
2
CO /ano.

andares, em vez de utilizar o elevador. Para além de ter uma
atitude eco-eficiente está a contribuir para a sua saúde.

Benefícios:
Redução do consumo de energia;
Redução das emissões de CO2 para a atmosfera;
Cumprimento dos requisitos legais;
Evitar penalizações por parte das entidades fiscalizadoras;
Redução dos custos associados ao consumo de energia.

Os aparelhos de ar condicionado
são responsáveis por uma parte
significativa do aumento
do
consumo de energia eléctrica
especialmente na época de Verão.
Deve dar-se prioridade a sistemas
de maior eficiência energética,
limpar periodicamente os filtros e
manter as portas e janelas
fechadas. Se houver entrada de ar
exterior o ar condicionado não é
eficiente.
Não
utilizar
exclusivamente o ar condicionado.
Sempre que possível preferir a
ventilação natural.
Ao regular o ar condicionado, cada
grau centígrado mais próximo da
temperatura ambiente, Poupa 10%
de electricidade.
Cerca de 60% da energia
proveniente dos sistemas de
aquecimento é desperdiçada ao
escapar por zonas que podem ser
isoladas! Recorrer ao isolamento
usando variados materiais e
técnicas tal como a celulose ou os
aglomerados de cortiça, vidros
duplos entre outros, é a solução
mais barata e eficiente. Calafetar
portas e janelas faz poupar custos
em sistemas de aquecimento.
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RACIONALIZAÇÃO DO
CONSUMO DE ÁGUA

A água é um bem esgotável e está disponível para utilização directa em pouca quantidade, sendo que
grande parte está poluída. Por esse motivo deve ser utilizada de forma sustentável, de forma a
assegurar a protecção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis.

Práticas para a racionalização do
consumo de água:
Verifique se os autoclismos ficam bem fechados
após a utilização;
Sempre que se espere pela água quente no
duche, coloque um balde debaixo da torneira
para poder reutilizá-la;
Não deixe a torneira a pingar após a utilização.
Em caso de fuga de água, comunique a situação
para a sua reparação. Poupará cerca de 25 litros
de água por dia!
Durante a lavagem das mãos, abrir a torneira
apenas o necessário.

Benefícios:
Redução do consumo do recurso natural água;
Redução da produção de águas residuais;
Redução do
quentes);

consumo

de

energia

(águas

Cumprimento dos requisitos legais;
Evitar penalizações por parte das entidades
fiscalizadoras;
Redução dos custos associados ao consumo de
água.

Sabia que?
Só 0,6% da água existente no Planeta
está disponível para utilização directa.
Um autoclismo que esteja a perder
água pode desperdiçar em seis meses
mais de 170 000 litros de água. Se o
autoclismo estiver a perder água, ou
se estiver um cano rebentado no seu
serviço, comunique com ao Serviço de
Instalações e Equipamentos.
Em cada descarga do autoclismo
gasta 6 a 10 litros de água. Utilize-o
só quando for necessário.
Existem válvulas de descarga que
evitam
os
vazamentos.
Cada
descarga pode consumir até 30 litros
de água. As válvulas modernas
utilizam apenas 6 litros por descarga.
Uma pessoa gasta 250 litros de água
por dia (alimentação, higiene e
limpeza); um duche de cinco minutos
representa um gasto de 100 litros...
Enquanto lava as mãos feche a
torneira. Assim, poupará 10 a 30 litros
de água.
Evite
regar
as
plantas
sem
necessidade. Se possível, regue de
manhã cedo ou à noite, poupando a
água que se perde com o calor ou o
sol.
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DIMINUIÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

A poluição atmosférica refere-se às alterações da atmosfera susceptíveis de causar impacto no
ambiente (tem efeito prejudicial sobre a produção agrícola e florestal, causa odores desagradáveis,
pode reduzir a visibilidade e diminuir a intensidade da luz) ou na saúde humana, através da
contaminação por gases, partículas sólidas, líquidas em suspensão, material biológico ou energia.
Muitos destes poluentes são responsáveis pelo efeito de estufa.

Práticas para a diminuição da emissão
de poluentes:
Assegure a utilização racional dos equipamentos,
de forma a evitar consumos desnecessários e
consequente emissão de gases de combustão;
Verifique

se

todos

os

equipamentos

são

desligados após utilização ou final do dia de
trabalho;
A

correcta

utilização

dos

equipamentos

de

aquecimento diminui a emissão de gases de
combustão resultantes da central térmica;
Mantenha correctamente fechados os produtos de
limpeza, de forma a evitar a libertação de
compostos poluentes.

Benefícios:
Redução da emissão de poluentes para a
atmosfera;
Redução do consumo de energia;
Cumprimento

dos

valores-limite

de

emissão

legislados;
Evitar penalizações por parte das entidades
fiscalizadoras.
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EFLUENTES LÍQUIDOS

Efluentes são

geralmente

produtos

líquidos

ou

gasosos

produzidos por indústrias ou resultantes dos esgotos domésticos
urbanos, que são lançados no meio ambiente. É cada vez mais
frequente o uso de sistemas de tratamento de efluentes visando a
reutilização de insumos (água, óleo, metais, etc.), minimizando o
descarte para o meio ambiente.

Práticas

para

minimizar

a

poluição

dos

efluentes líquidos:
Deposite os resíduos das instalações sanitárias (ex. pensos
higiénicos, lâminas, plásticos) em recipiente adequado
existente no local;
Não lançar substâncias perigosas (ex. óleos, solventes,

Sabia que?
O papel com branqueamento de cloro
é um grande poluente da água.
Colocando
resíduos
e
certos
solventes nas sanitas, estamos a
contribuir para que o processo de
tratamento das águas residuais seja
mais caro e menos eficiente.

produtos laboratoriais e detergentes concentrados) nas redes
de águas residuais ou pluviais;
Na limpeza dos sanitários utilize quantidades adequadas de
produtos de limpeza.

Benefícios:
Melhoramento do estado de conservação da rede de drenagem;
Redução do número de intervenções de manutenção curativa;
Redução do impacto ambiental;
Cumprimento dos requisitos legais;
Evitar penalizações por parte das entidades fiscalizadoras;
Redução dos custos associados à conservação da rede de
drenagem;

Devem
ser
preferencialmente
utilizados desinfectantes biológicos
para desinfectar e colorir a água dos
sanitários.
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PRODUTOS QUÍMICOS

A maioria dos químicos de uso corrente têm impactos quer
ao nível ambiental, quer ao nível da saúde humana, em
todas as fases do seu ciclo de vida, desde a produção,
armazenamento e utilização até ao seu destino final. Estes
impactos podem atingir níveis preocupantes quando os
produtos

não

são

adequadamente

manuseados,

por

negligência ou por desconhecimento das suas propriedades
e efeitos.

Práticas para a utilização consciente de produtos químicos:
A abordagem ambiental incide particularmente nas possíveis situações de derrame.
Derrames:
Assegure a adequada gestão das pequenas quantidades de resíduos perigosos, que resultam da
utilização de certos materiais e produtos (ex. detergentes amoniacais, agentes à base de lixívia,
solventes

orgânicos,

aerossóis,

agentes

de

desentupimento,

desengordurantes);
Utilize dispositivos para conter pequenos derrames;
Não despeje resíduos químicos na rede de drenagem.

Benefícios:
Redução do impacto ambiental;
Cumprimento dos requisitos legais;
Evitar penalizações por parte das entidades
Fiscalizadoras;
Evitar a poluição da água e do solo.

tintas,

vernizes,

agentes
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PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Os resíduos não são só um problema de quem os trata, mas um problema de todos. Enquanto
produtores de resíduos temos responsabilidade pelo fim que lhes damos.

RESÍDUOS

Não
Perigosos

Perigosos

Grupo I
Equiparados a
urbanos

Grupo IV

Grupo II

Grupo III

Não perigosos

Risco biológico

Res. hospitalares
específicos

Autoclavagem

Incineração

Recicláveis

Não
Recicláveis

Valorização

Circuito
Urbano
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POLÍTICA DOS 3 R’s

Os resíduos urbanos e industriais que acabam em lixeiras, sem o devido
tratamento, prejudicam e contaminam gravemente o ambiente. Cada um
de nós produz, em média, 1 kg de lixo por dia, que não é
biodegradável, o que se traduz num grave problema ecológico e
social. A Política dos 3 R’s tem como principal objectivo sensibilizar
as pessoas para uma correcta gestão dos resíduos urbanos e
industriais. O tratamento do lixo é baseado numa atitude protectora
e economizadora daquilo que a natureza tem para nos oferecer. As
soluções para tal procedimento passam por reduzir o consumo de
produtos supérfluos, dar uso a coisas já utilizadas e promover a reciclagem
dos restantes resíduos que não podemos aproveitar.

REDUZIR: diminuir a quantidade de lixo residual que se produz. Os
consumidores devem adoptar comportamentos verdes, comprando
somente se necessitarem, utilizando sempre que possível materiais
resistentes, que apresentem um maior tempo de vida útil e rejeitando tudo
o que for de usar uma vez só.

REUTILIZAR: utilizar mais do que uma vez um determinado produto.
Com um pouco de imaginação e criatividade podemos reutilizar materiais,
dando-lhes outra funcionalidade.

RECICLAR: transformar o resíduo antes inútil em matérias-primas ou
novos produtos, é um benefício tanto ambiental como energético.

Práticas para a redução/ reutilização de resíduos:
Reaproveite papéis de fotocópias como rascunho, utilizando o verso para tirar apontamentos ou
anotações;
Minimize os consumos de papel – Reutilizar as embalagens de cartão e envelopes de circulação
interna;
Imprima versões provisórias numa escala reduzida (mais que uma página por folha), frente e verso e
em modo rascunho;
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Utilize preferencialmente o suporte informático como forma
de enviar e analisar documentos;
Evite desperdiçar papel de secagem das mãos (2 toalhetes
são suficientes);
Não envie o papel para reciclar com agrafos, clipes ou
elásticos;
Utilize mais que uma vez as garrafas de plásticos em vez de
adquirir novas.

Sabia que?
Cada tonelada de papel reciclado
evita o corte de 15 a 20 arvores,
3
poupa 400 m de água e 500 kWh
de electricidade.

Práticas para a reciclagem de resíduos:
Não misture resíduos diferentes nos contentores.
Coloque-os nos contentores adequados;

A natureza demora 500 anos a
degradar um penso higiénico ou
um copo de plástico.

Não misture alimentos, nem embalagens sujas no

A energia poupada pela reciclagem
de uma garrafa de vidro é
suficiente para manter acesa uma
lâmpada de 100 watts durante 4
horas

É importante retirar as rolhas e as tampas sempre

A lata de bebidas é a embalagem
mais reciclada a nível mundial.

e assim rentabilizar o espaço do recipiente onde são

No hospital os resíduos orgânicos
provenientes da cozinha deverão
ser separados dos restantes para
sofrerem
o
processo
de
compostagem.

material para reciclar;

que são feitas de outros materiais diferentes da
embalagem. Sempre que possível devem espalmarse as embalagens para reduzir o espaço que ocupam

colocadas;
Durante o período de trabalho, coloque os seus
resíduos no contentor adequado para posterior
recolha.
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RESÍDUOS RECICLÁVEIS

EMBALAGENS DE PLÁSTICO:
Garrafas de água;
Copos de plástico;
Frascos de soro;
Iogurtes e sumos;
Embalagens dos descartáveis;
Esferovite;
Recipientes de produtos de limpeza.

PAPEL E CARTÃO:
Revistas e jornais;
Papel de impressão:
Caixas de medicamentos vazias;
Embalagens dos descartáveis;
Diversas caixas de cartão;
Envelopes;
Desperdícios de papel.

MATERIAL
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO:
Computadores;
Monitores;
Periféricos;
Cabos;
Outro equipamento eléctrico;

E
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PILHAS E BATERIAS:
Pilhas não recarregáveis;
Baterias de automóveis;
Outras baterias;

LÂMPADAS:
Lâmpadas fluorescentes;
Lâmpadas de descarga;

Reciclar materiais permite reutilizá-los como matéria-prima no fabrico de novos produtos, diminuindo o
uso de recursos naturais (muitos dos quais não renováveis). Além disso, fabricar novos produtos a partir
de materiais usados consome menos energia do que a partir de matérias virgens.
O sector dos resíduos contribui significativamente para a emissão de gases com efeito de estufa. Já a
reciclagem é o processo de tratamento de resíduos com maior potencial de redução indirecta de
emissões de CO2. Num momento em que o combate às alterações climáticas surge como um dos
grandes desafios ambientais, é fundamental reciclar.
A reciclagem permite diminuir a quantidade de resíduos que tem como destino final os aterros
sanitários, prolongando a vida útil destes últimos e evitando a construção de novos.
Os cidadãos devem participar activamente na correcta separação dos resíduos para posterior
reciclagem. Este procedimento não se deve limitar às embalagens, mas incluir todos os resíduos
passíveis de ser reciclados, como os óleos usados, electrodomésticos, pilhas, papel, etc.
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SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS POR GRUPOS

Nota:
Os sacos não devem ser cheios a mais de 2/3 da sua capacidade, de modo a poderem ser
fechados e evitar a sua abertura ou extravasamento.

Grupo I – Resíduos equiparados a urbanos englobam:
Resíduos provenientes de serviços gerais;
Resíduos provenientes de serviços de apoio;
Embalagens e invólucros comuns;
Resíduos provenientes da hotelaria, resultantes da confecção e restos de alimentos servidos
aos doentes, não incluídos no grupo III.

Acondicionamento:
Não reciclável – Saco Preto, Contentor Verde:

Grupo II – Resíduos hospitalares não perigosos englobam:
Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras não contaminados com sangue;
Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue;
Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais e de apoio, com excepção do
utilizado na recolha de resíduos;
Embalagens de medicamentos vazias ou de produtos de uso clínico ou comum com excepção
dos incluídos no grupo III e IV;
Frascos de soros não contaminados, com excepção do grupo IV.
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Acondicionamento:
Não reciclável – Saco Preto, Contentor Verde:

Grupo III – Resíduos hospitalares de risco biológico englobam:
Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infecciosos ou
suspeitos, de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de salas de tratamento, de salas
de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação,
com excepção dos do grupo IV;
Todo o material utilizado em diálise;
Peças anatómicas não identificáveis;
Resíduos resultantes da administração de sangue e derivados;
Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com excepção do grupo IV;
Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas;
Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminadas ou com vestígios de
sangue;
Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue;
Material de protecção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio geral em
que haja contacto com produtos contaminados (como luvas, máscaras, aventais e outros).
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Acondicionamento:
Contentores fechados e com indicação de risco biológico e/ou sacos brancos.

Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos englobam:
Pecas anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação específica;
Cadáveres de animais de experiência laboratorial;
Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, catéteres e todo o material invasivo;
Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação específica;
Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração.

Acondicionamento:
Contentores de cor vermelha, com excepção dos materiais cortantes e perfurantes que devem ser
acondicionados em contentores imperfuráveis, com tampa imperfurável, com saco próprio e
devidamente identificado.

Material Cortante e Perfurante;
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Produtos químicos e fármacos rejeitados, citostáticos e todo o material utilizado na sua
administração;

Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas.

Resíduos líquidos (Formol, Xilol, Corantes, Ácidos, Bases)
Risco biológico

Risco químico

Recolhas pontuais

No caso de haver produção pontual de reagentes obsoletos, devem ser acondicionados nas suas
embalagens originais e dentro do contentor.
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Benefícios:
Utilizar de forma eficiente a energia e os recursos naturais.

Evitar a poluição da água e do solo.

Evitar a poluição visual e a libertação de maus cheiros.

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais.

Evitar penalizações por parte das entidades fiscalizadoras.

Reduzir custos associados à gestão dos resíduos.

Conjunto de riscos para o ambiente da incorrecta eliminação dos resíduos:
Contaminação do biota animal e vegetal;

Toxicidade animal e vegetal;

Riscos de segurança;

Contaminação das águas, em especial das subterrâneas;

Contaminação do solo e do ar;

Emissão de gases e partículas que contribuem para o aquecimento global;

Propagação de vectores de doença;

Contaminação dos alimentos não protegidos;

Cheiros e aspectos desagradáveis.
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Ao adoptar boas práticas ambientais no nosso dia-a-dia estamos a contribuir de uma forma activa
para diminuir o desgaste dos recursos naturais e consequentemente para a preservação dos
ecossistemas e melhoria da qualidade de vida. Para além disso a nossa contribuição individual é
fundamental para o desenvolvimento e gestão sustentável do nosso local de trabalho.

Portalegre, Março de 2012

Documento concebido pelo Auditor Interno da ULSNA, EPE
Dr. Filipe Caetano

