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Os resíduos hospitalares constituem um grave problema devido aos perigos potenciais 

de contaminação química, biológica e visual, sendo ainda de salientar que a sua especificidade 

levanta muitas vezes questões de ordem ética e moral. Cerca de 20% são considerados 

perigosos, e constituem um risco para todos aqueles que os produzem, manipulam ou estão 

expostos a eles nas instituições de saúde, podendo surgir as Hepatites B e C e a SIDA na 

sequência destas exposições. 

A sua gestão integrada nas instituições de saúde inclui a redução da sua produção, uma 

correcta triagem, deposição, acondicionamento e recolha interna para um local de 

armazenamento adequado, a partir do qual segue um circuito próprio para o seu destino final. 

Através de um estudo de carácter qualitativo, tipo descritivo, pretendeu-se observar, 

descrever e explorar as condições de funcionamento da gestão destes resíduos em três Centros 

de Saúde da Sub-Região de Saúde de Braga, explorando as representações e opiniões dos 

enfermeiros sobre o assunto e procurando identificar factores que interferem com o 

desenvolvimento destas práticas. 

Privilegiámos a observação directa e a análise documental como técnicas de recolha de 

informação. As observações foram realizadas nas salas de tratamento dos Centros de Saúde. 

Verificámos que muitos dos profissionais de enfermagem não estão sensibilizados para 

minimizar a produção de resíduos, não fazem uma separação selectiva e uma manipulação 

disciplinada dos resíduos hospitalares dos Grupos I e II, impossibilitando a sua posterior 

valorização. A formação e informação que dispõem acerca da gestão de resíduos hospitalares 

são insuficientes, tornando aquela ineficiente. 

Os locais de armazenamento dos resíduos dos Grupos III e IV são deficientes e nem 

sempre as condições de higienização destes espaços e das salas onde se prestam cuidados de 

saúde aos utentes, são as mais adequadas. 
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Os resultados também mostram a necessidade de um maior investimento no 

planeamento da gestão de resíduos hospitalares, elaboração de protocolos para a manipulação 

de resíduos, formação técnica e educação continuada aos recursos humanos das instituições. 

Finalmente, são apontadas algumas recomendações no sentido de dar um contributo 

para a elaboração de um plano de gestão adequado à dimensão, estrutura e quantidade de 

resíduos produzidos nas instituições de saúde, com vista à efectiva implementação e 

consolidação da Gestão de Resíduos Hospitalares. 
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Hospital wastes are considered a big problem due to the dangers of chemical, biological 

and visual contamination. We must also stress that its specificity as wastes raises many ethical 

and moral questions. About 20% are considered dangerous and harmful to those who produce, 

handle or are exposed to them in health institutions. Hepatitis B and C as well as AIDS may 

occur as a result to these exposures. 

Its management, integrated in health institutions, includes the reduction of its 

production, an accurate separation, deposition, conditioning and internal gathering into a 

proper storage, from which it follows a proper circuit to its final destination.  

Through a qualitative and descriptive study, we intended to observe, describe and 

explore the functioning conditions of these wastes management in three health care facilities 

of Braga Sub-Region, investigating nurses’ representations and opinions on this subject and 

trying to identify factors that interfere with the development of these practices. 

We have given priority to direct observation and document analysis as information 

gathering techniques. The observations were performed in treatment rooms in health care 

facilities. 

We have ascertained that many health care workers are not prepared to minimize waste 

production, they do not do a selective separation of it nor a controlled manipulation of 

hospital wastes from Groups I and II, thus preventing its latter retrieval. The training and 

information that these professionals have on hospital waste management are not enough, 

making it inefficient. 

Storage places of Groups III and IV are inadequate and the hygienic conditions of these 

places and the rooms where health treatments take place are not the most adequate ones. 
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The results also show the necessity for a greater investment in planning hospital waste 

management, the elaboration of protocols for waste handling, technical formation and 

continual education for human resources in institutions. 

Finally, we point out some recommendations in order to contribute to the making of a 

management plan that is adequate to the dimension, structure and quantity of wastes produced 

in health institutions, with view to an effective implementation and consolidation of Hospital 

Waste Management. 
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Os resíduos hospitalares existem desde o aparecimento dos cuidados de saúde 

organizados e respectivos estabelecimentos. No entanto, até há bem pouco tempo, não eram 

considerados resíduos especiais e tinham como destino final as lixeiras ou aterros sanitários 

municipais. Hoje em dia, tendo em conta os riscos para a saúde e os impactes para o ambiente 

que advêm do seu circuito (desde a sua produção até ao seu destino final), são considerados 

resíduos perigosos, pelas suas características físicas, químicas e/ou biológicas. 

Todos os indivíduos estão potencialmente em risco, incluindo aqueles que os produzem 

e os que os manipulam, quer dentro das unidades de prestação de cuidados de saúde quer fora 

destas, ou que estão expostos a eles como consequência de uma deficiente gestão. As 

Hepatites B e C e a SIDA são as três situações mais referenciadas pela Organização Mundial 

da Saúde que podem surgir na sequência destas exposições e cujo impacte na saúde é 

sobejamente conhecido. 

As exigências actuais em termos de saúde pública e de saúde ambiental obrigam a que 

os intervenientes da saúde reflictam os seus próprios desempenhos, com objectivo de 

optimizar as operações de gestão de resíduos, reduzindo consequentemente a quantidade dos 

mesmos a submeter a tratamentos ofensivos para o ambiente. 

Como enfermeira de Cuidados de Saúde Primários e desde que integrámos a Comissão 

de Controlo de Infecção da Sub-Região de Saúde de Braga em 2001, interessamo-nos 

particularmente por esta área da gestão de resíduos hospitalares e questionamo-nos 

frequentemente se as práticas desenvolvidas por este grupo profissional têm tido a capacidade 

de responder aos desafios actuais de protecção da saúde pública e do meio ambiente. 

Apesar de todas as transformações verificadas nas últimas décadas ao nível do ensino, 

das práticas e da formação em enfermagem, esta é ainda constituída por um grupo profissional 

heterogéneo, onde cada enfermeiro parece ter o seu próprio posicionamento perante os 
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resíduos, resultante da experiência como pessoa, da sua formação, da forma como vive o dia-

a-dia, em suma, do seu processo de socialização, e nem todos estão sensibilizados a título 

pessoal e a título profissional para as consequências dos seus actos em matéria de resíduos. 

Percepcionamos haver um longo caminho a percorrer em termos de organização 

estrutural e colectiva, mas talvez ainda mais, no plano individual dos profissionais. A correcta 

gestão de resíduos não é possível sem a colaboração de todo o pessoal da unidade de saúde e a 

falta de comunicação dentro das instituições parece-nos ser um obstáculo para a inclusão 

deste tipo de estratégia. 

Este trabalho é desenvolvido com a principal preocupação de conhecer as concepções e 

as práticas dos enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários, identificando alguns 

constrangimentos sentidos pelos próprios. 

De igual forma, porque reconhecemos que, apesar de aparentemente constituírem uma 

base sólida para preocupação, a formulação e a implementação das exigências de gestão de 

resíduos hospitalares está muito longe de ser uma tarefa simples, directa e consistente, 

procuramos incorporar nesta investigação um realce mais explícito sobre as relações de poder 

e de organização procedimental, de forma a compreender por que razão certas condições são 

vistas como problemáticas e lideram a atenção das instituições na procura de soluções, 

enquanto que outras não. 

Esta dissertação está dividida em cinco partes fundamentais: na primeira parte 

procuramos fazer o enquadramento teórico da nossa problemática, apoiando-nos no 

enquadramento normativo e conceptual sobre os resíduos hospitalares, onde abordamos a sua 

definição e classificação, as diferentes fases da sua gestão e os principais riscos associados. 

A preocupação principal da segunda parte foi a de recensar um conjunto de olhares em 

torno das organizações de saúde, susceptíveis de integrar o campo de análise da gestão de 

resíduos hospitalares em contexto de trabalho dos enfermeiros. Abordam-se as instituições de 
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saúde como organizações, a questão da qualidade em saúde e das implicações da evolução da 

administração na gestão hospitalar. 

Na terceira parte, descrevemos a metodologia adoptada, justificando a nossa opção pelo 

tipo de estudo, assim como as estratégias de recolha e tratamento dos dados, tendo em vista a 

compreensão da realidade que pretendemos analisar. 

Uma quarta parte, consta da apresentação dos resultados obtidos por observação directa 

e por análise documental, e da sua discussão, com realização de reflexões sobre o processo 

investigativo e procurando relacionar os dados entre si. 

Por último, apresentamos as conclusões e desenhamos algumas recomendações no 

sentido de melhorar a elaboração de um plano de gestão adequado à dimensão, estrutura e 

quantidade de resíduos hospitalares produzidos, considerando estratégias para a salvaguarda 

da segurança e da saúde dos profissionais envolvidos e para a diminuição dos custos que lhe 

são inerentes. 

É nossa intenção recusar as evidências, interessa-nos olhar para além das aparências, 

procurar discernir os diferentes níveis de percepção que esta realidade tem eventualmente 

para oferecer. Mesmo sendo uma amostra pequena e não podendo fazer extrapolações para a 

população em geral, este estudo permitir-nos-á aprofundar conhecimentos e aspectos formais 

e informais que ocorrem nas instituições de saúde, explorar desfasamentos entre o que se faz 

na prática, o que é declarado e as políticas estabelecidas (Marshal e Rossman, 1999). 

Pensamos, igualmente, que o presente estudo poderá ser um contributo para a melhoria, 

a curto prazo, do desempenho das práticas de gestão de resíduos hospitalares. Desta forma, os 

objectivos deste trabalho não podem deixar de ser pertinentes e oportunos. 
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1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES

 

Os Resíduos Hospitalares (R.H.) são “resíduos produzidos em unidades de prestação de 

cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento 

da doença, em seres humanos e animais, e ainda em actividades de investigação relacionadas” 

(Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro). 

De acordo com a Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro, podem ainda ser definidos por 

“resíduos de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e/ou investigação 

relacionada (excluindo resíduos da cozinha e restauração não provenientes directamente da 

prestação de cuidados de saúde)”. 

Até meados da década de oitenta, os R.H., apesar de serem considerados um grupo de 

resíduos especial, eram normalmente depositados em lixeiras e/ou aterros municipais, 

conjuntamente com os Resíduos Sólidos Urbanos (R.S.U.). 

Em 1985, o Decreto-Lei n.º 488/85, de 25 de Novembro, passou a obrigar as entidades 

produtoras de R.H. a estabelecerem um inventário actualizado com as quantidades, natureza, 

origem e destino final dos resíduos produzidos. Pelo mesmo diploma, as unidades de saúde 

foram responsabilizadas pela recolha, transporte e destino final dos R.H., admitindo-se a 

possibilidade da celebração de acordos com as autarquias em relação à recolha, 

armazenamento e eliminação dos resíduos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1986, classificou os R.H. em oito 

categorias, de acordo com a sua constituição (Madeira, 1995): 

− Resíduos normais: resíduos de tipo doméstico (serviços administrativos); 

− Resíduos anatómicos: tecidos, órgãos, partes do corpo, fetos humanos, produtos 

sanguíneos e líquidos fisiológicos; 
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− Resíduos radioactivos: provenientes de análises in vitro de tecidos e líquidos 

fisiológicos, de operações de exploração de órgãos, de localização de tumores, de 

terapias; 

− Resíduos químicos: provenientes de operações de diagnóstico e experimentais, 

operações de limpeza e desinfecção; 

− Resíduos contaminados e potencialmente contaminados: culturas e agentes 

infecciosos provenientes de operações laboratoriais, resíduos que estiveram em 

contacto com doentes infectados e resultantes de operações e autópsias a estes 

realizadas; 

− Resíduos pontiagudos e cortantes: agulhas, seringas, bisturis e vidros; 

− Resíduos farmacêuticos, medicamentos e outros produtos químicos; 

− Resíduos de embalagens sobre pressão: embalagens que contêm gases inofensivos 

ou inertes e embalagens de aerossóis que possam explodir se forem expostas a 

temperaturas elevadas ou forem perfuradas. 

 

A primeira classificação de R.H. do Ministério da Saúde surge em 1990, pelo Despacho 

n.º 16/90, de 21 de Agosto, separando-os em dois grandes grupos: 

− Resíduos contaminados (Grupo A): resíduos que entrem em contacto com o doente 

ou com áreas perigosas, por estarem infectados ou por qualquer outra razão; 

− Resíduos não-contaminados (Grupo B): resíduos provenientes de áreas de apoio de 

internamento, administração e serviços similares, que não entrem em contacto com 

doentes ou áreas perigosas. 
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O tipo de tratamento a dar aos resíduos é também diferenciado por este diploma, 

estabelecendo a incineração para os de tipo A e um destino de remoção municipal para os de 

tipo B. 

Esta classificação foi revogada em 1996, pelo Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, 

que define normas de organização destes resíduos, com exigências de separação selectiva na 

sua origem. Desta forma, surge uma nova classificação com quatro grupos de resíduos 

hospitalares (I a IV), dos quais os Grupos I e II são constituídos por resíduos considerados 

não perigosos e os Grupos III e IV por resíduos perigosos: 

 

Grupo I – Resíduos equiparados a urbanos, não apresentando exigências especiais de 

tratamento. Este grupo inclui: 

a) Resíduos provenientes de serviços gerais (gabinetes, salas de reunião e convívio, 

instalações sanitárias, etc.); 

b) Resíduos provenientes de serviços de apoio (oficinas, jardins, armazéns, etc.); 

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

natureza); 

d) Resíduos provenientes da hotelaria, resultantes de confecção e restos de alimentos 

servidos a doentes, não incluídos no Grupo III. 

 

Grupo II – Resíduos hospitalares não perigosos, não sujeitos a tratamentos específicos, 

podendo ser equiparados a urbanos. Este grupo inclui: 

a) Material ortopédico (talas, gessos, ligaduras gessadas) não contaminado e sem 

vestígios de sangue; 

b) Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue; 
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c) Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais e de apoio, com 

excepção do utilizado na recolha de resíduos; 

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

comum, com excepção do utilizado na recolha de resíduos; 

e) Frascos de soros não contaminados, com excepção dos do Grupo IV. 

 

Grupo III – Resíduos hospitalares de risco biológico, contaminados ou suspeitos de 

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

eliminação como resíduo urbano. Este grupo inclui: 

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

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

de autópsia e de anatomia patológica clínica e de laboratórios de investigação, com 

excepção dos do Grupo IV; 

b) Todo o material utilizado em diálise; 

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 excepção dos 

do Grupo IV; 

f) Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas; 

g) Material ortopédico contaminado 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 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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Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos, de incineração obrigatória. Este grupo 

inclui: 

a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação específica; 

b) Cadáveres de animais de experiência laboratorial; 

c) Materiais cortantes e perfurantes (agulhas, catéteres e todo o material invasivo); 

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

específica; 

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

 

Também a União Europeia se preocupou em assegurar a harmonização do normativo 

vigente em matéria de resíduos. Na Tabela 1 está expressa a classificação de R.H. da Lista 

Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão da Comissão 2000/532/CE e publicada 

na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Substituta do anterior Catálogo Europeu de Resíduos (CER), aprovado pela Portaria n.º 

818/97, de 5 de Setembro, esta lista harmoniosa de resíduos prevê a sua reavaliação à luz de 

conhecimentos e, em especial, dos resultados de investigação, além de possibilitar estabelecer 

um paralelismo com a definição de R.H. do Despacho Ministerial anteriormente descrito. 
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Tabela 1: Classificação de resíduos hospitalares, segundo a Lista Europeia de Resíduos. 

 

Código LER Designação 

         18 

RESÍDUOS DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE A SERES HUMANOS OU ANIMAIS E/OU 

INVESTIGAÇÃO RELACIONADA (excepto resíduos de cozinha e restauração não provenientes 

directamente da prestação de cuidados de saúde) 

         18 01 
Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres 

humanos 

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

         18 01 02 
Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado (excepto 18 01 

03) 

         18 01 03 * 
Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a 

prevenção de infecções 

         18 01 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infecções (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras, gessos, roupas, 

vestuário descartável, fraldas) 

         18 01 06 * Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas 

         18 01 07 Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06 

         18 01 08 * Medicamentos citotóxicos e citostáticos 

         18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 

         18 01 10 * Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários 

         18 02 Resíduos de investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em animais 

         18 02 01 Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02) 

         18 02 02 * 
Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a 

prevenção de infecções 

         18 02 03 
Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infecções 

         18 02 05 * Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas 

         18 02 06 Produtos químicos não abrangidos em 18 02 05 

         18 02 07 * Medicamentos citotóxicos e citostáticos 

         18 02 08 Medicamentos não abrangidos em 18 02 07 

 
* Resíduos considerados perigosos de acordo com critérios estabelecidos 
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2. GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

 

A gestão de R.H., tal como a dos restantes tipos de resíduos, visa a eliminação e/ou 

tratamento dos resíduos para que possam ser confinados em segurança, ponderando questões 

técnicas, económicas, humanas e ambientais. Segundo o Decreto-Lei n.º 239/97, é entendida 

como o conjunto das “operações de recolha, transporte, armazenamento, tratamento, 

valorização e eliminação dos resíduos, de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo 

para a saúde humana ou para o ambiente”, sendo atribuídas as responsabilidades dessa gestão 

aos produtores, designadamente às unidades de saúde, às quais é possibilitada a realização de 

acordos com as autarquias ou com empresas devidamente autorizadas. 

O Decreto-Lei n.º 239/97 exige o estabelecimento de um fluxograma, particularizado às 

características da unidade hospitalar em questão, de acordo com o tipo e quantidade de 

resíduos produzidos e com os locais de produção, e requer ainda, a definição de uma 

estratégia que facilite a implementação de medidas necessárias e a distribuição de recursos 

adequados às prioridades identificadas. Assim, uma boa gestão de R.H. passa por: 

− Identificar e classificar todos os tipos de resíduos por fonte produtora ou sectores e 

serviços envolvidos; 

− Prevenir e minimizar a produção de resíduos, principalmente os considerados 

perigosos; 

− Implementar procedimentos de triagem, acondicionamento seguro e transporte de 

resíduos no interior da unidade prestadora de cuidados de saúde; 

− Encaminhar os resíduos para valorização (reutilização, reciclagem), sempre que 

possível; 
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− Providenciar que o manuseamento, recolha e tratamento seja efectuado por pessoas 

devidamente formadas; 

− Contratualizar com empresas devidamente licenciadas, a recolha, transporte externo, 

tratamento e destino final dos resíduos dos Grupos III e IV produzidos nas 

instituições hospitalares. 

 

A formação dos profissionais de saúde intervenientes no processo de gestão dos R.H. 

(médicos, enfermeiros e operadores) é igualmente considerada fundamental para o bom 

funcionamento do sistema de gestão, permitindo a consciencialização e familiarização com os 

conceitos e os objectivos envolvidos, bem como a aquisição de novos hábitos de trabalho, 

baseados em procedimentos previamente estabelecidos. 

A base para uma gestão de resíduos adequada envolve necessariamente a política dos 4 

R`s: Redução, Reutilização, Reciclagem e Recuperação (DGA, 1995) e compreende uma 

sequência de operações, que inclui: 

∗ Redução da produção de R.H. na fonte; 

∗ Reutilização e reciclagem dos resíduos; 

∗ Recuperação das matérias-primas e/ou valor energético dos resíduos; 

∗ Tratamento dos resíduos (físico, químico ou biológico) para que possam ser 

depositados com segurança; 

∗ Deposição dos resíduos resultantes do tratamento. 

 

O Despacho n.º 716/99, de 31 de Agosto, que aprova o Plano Estratégico de Resíduos, 

fornece os instrumentos necessários à adequada gestão destes resíduos. 
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2.1. OS 4 R´s DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

A política dos 4 R`s consiste no incentivo à redução, reutilização, reciclagem e 

recuperação de resíduos. Para além de ambientalmente correcta, a prática desta política 

permite a minimização da quantidade de resíduos que necessita sofrer tratamentos específicos 

e os respectivos impactes ambientais. 

Sendo uma consequência natural e incontornável em todas as actividades associadas aos 

cuidados de saúde, a produção de R.H. pode, no entanto, ser reduzida se adoptada uma 

estratégia preventiva, alcançada com a optimização da utilização de matérias-primas, 

incremento da vida útil dos materiais, redução de materiais utilizados em embalagens e/ou 

com a substituição dos materiais por outros menos poluentes. 

Muitos materiais utilizados são desperdiçados antes de estarem completamente 

esgotadas todas as suas possibilidades de aplicação, quer sejam ao nível das suas aplicações 

iniciais, quer sejam em aplicações secundárias, o que irá traduzir-se numa maior necessidade 

de materiais e num consequente aumento da quantidade de resíduos gerados. 

Paralelamente a estes esforços, é fundamental evitar a mistura de resíduos de grupos 

distintos, que implicaria uma dedução das quantidades de resíduos a necessitarem de 

tratamentos específicos e dificultaria qualquer processo de tratamento (CHSCHVNG, 1996; 

LaGrega et al., 2001). 

A minimização de resíduos trás como benefícios uma redução dos custos de gestão, dos 

riscos de exposição, de acidentes ocupacionais e de contaminação ambiental, devendo ser 

considerada prioritária num programa de gestão hospitalar. No entanto, esta técnica não é 

aplicável a todos os resíduos e nem sempre uma opção prática, pois, algumas vezes produz 

outro tipo de resíduos perigosos, exigindo, por isso, uma análise cuidadosa das possibilidades 

da sua aplicação. 
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Quando não for possível reduzir mais o volume e/ou a perigosidade dos resíduos 

gerados ou promover a sua reutilização, deve-se procurar recuperar as suas matérias-primas 

e/ou o seu valor energético. 

Os materiais mais adequados para a recuperação são o papel, o cartão, o plástico, o 

vidro, os metais ferrosos e não ferrosos, as películas de radiografias e, finalmente, as pilhas e 

baterias. 

Existem alguns resíduos químicos que podem igualmente ser reutilizados e reciclados: 

 Solventes como o xileno, o tolueno, a acetona e alguns álcoois podem ser 

recuperados por destilação; 

 Vestígios de prata existentes nas radiografias podem ser recuperados por electrólise; 

 Resíduos de mercúrio devem ser reciclados e não incinerados para não emitirem 

gases altamente tóxicos. 

 

Uma valorização económica importante pode ser conseguida com a reutilização e 

reciclagem de R.H., mas exige sistemas operacionais eficientes de triagem, envolvendo 

simultaneamente a componente humana da unidade prestadora de cuidados de saúde, com um 

grande esforço de sensibilização e formação. 

 

2.2. PRODUÇÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

 

A operação de recolha deve desenvolver-se fundamentalmente nos locais de produção 

dentro da área do estabelecimento de saúde, de modo a facilitar e atingir os objectivos de 

controlo e minimização de riscos, de protecção dos trabalhadores, de operacionalidade dos 

serviços e de valorização dos resíduos produzidos. 
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Sendo uma das primeiras fases do processo, a recolha de resíduos condiciona todo o 

desenvolvimento posterior, com implicações várias em todo o processo de gestão, pelo que 

deve ser feita com a maior seriedade e respeitando a perigosidade expressa nos quatro grupos 

de resíduos hospitalares já mencionados. Dessa forma, a triagem de R.H. assume uma 

importância primordial na globalidade deste sistema de gestão. 

A correcta triagem dos resíduos produzidos, com a sua identificação, classificação e 

deposição selectiva na origem em contentores apropriados, conduz a uma diminuição 

acentuada nos quantitativos produzidos por grupo, assim como na perigosidade inerente ao 

risco biológico contido no Grupo III e ao risco associado ao Grupo IV. 

Com uma separação selectiva e uma triagem eficaz dos R.H. consegue-se que apenas 2 

% do total de resíduos sejam sujeitos a incineração, os correspondentes ao Grupo IV que a 

esse tratamento estão obrigados (MSA, 1999). 

Atendendo à escassa quantidade de resíduos do Grupo IV e à sua especificidade, torna-

se relativamente fácil identificar os locais onde estes resíduos são produzidos e promover aí 

um programa de triagem adequado. 

Do mesmo modo, se os resíduos do Grupo III não forem misturados com os resíduos 

equiparados a urbanos, correspondentes aos Grupos I e II, diminui-se a quantidade de R.H. a 

necessitar de ser sujeita a um tratamento específico. 

Também uma adequada utilização e manutenção de produtos e equipamentos, a 

elaboração e aplicação de códigos de conduta e boas práticas em actos médicos e de 

enfermagem, concorrem para diminuir os quantitativos e a perigosidade dos R.H. produzidos. 

No que se refere à gestão de resíduos dos Grupos I e II, equiparados a urbanos, esta 

deve ser articulada com os procedimentos adoptados pelas entidades responsáveis pelos 

sistemas de gestão de R.S.U. locais. 
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2.3. DEPOSIÇÃO E ACONDICIONAMENTO 

 

Cada sector da unidade de saúde produtora de R.H. deve possuir recipientes apropriados 

para acondicionar os resíduos aí produzidos. Cada recipiente deverá estar devidamente 

identificado e ser adequado às características do resíduo que vai receber. 

O Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, adopta um código de cor nacional a que 

devem estar sujeitos os recipientes de recolha dos vários grupos de R.H., nomeadamente: 

• Recipientes de cor preta para resíduos dos Grupos I e II; 

• Recipientes de cor branca com indicativo de risco biológico para resíduos do Grupo 

III; 

• Recipientes de cor vermelha para resíduos do Grupo IV, com excepção dos 

materiais cortantes e perfurantes que devem ser acondicionados em recipientes 

imperfuráveis. 

 

Os resíduos contaminados deverão ser acondicionados em embalagens completamente 

estanques, facilmente identificáveis e não recuperáveis. As opções de escolha para as 

instituições de saúde são variadas – sacos de plástico não recuperáveis, embalagens de papel 

plastificado, embalagens de cartão, contentores, embalagens herméticas – considerando 

critérios de resistência, estanquecidade, facilidade de manuseamento, limpeza e desinfecção, 

que os vários materiais oferecem. 

 

2.4. ARMAZENAMENTO 

 

Cada unidade de saúde deve possuir um local de armazenamento especificamente 

destinado aos R.H. dos Grupos III e IV e individualizado dos restantes, devidamente 
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sinalizado, de acesso interdito a pessoal não autorizado, sediado em zona de fácil acesso ao 

exterior e com condições estruturais e funcionais que facilitem a sua limpeza e desinfecção. 

Além de cumprir características de acessibilidade, exclusividade, segurança e higiene, 

este local deve possuir uma dimensão equacionada de acordo com a produção de R.H. da 

instituição, de forma a permitir um armazenamento nunca inferior a uma capacidade de 3 

dias. 

Os resíduos dos Grupos I e II devem ser acondicionados em contentores adequados ao 

sistema local de recolha de R.S.U. e os locais destinados ao armazenamento de resíduos dos 

Grupos III e IV devem ser dotados com sistema de refrigeração, caso o período de 

armazenagem ultrapasse os três dias de produção, não devendo, no entanto, exceder a 

capacidade máxima de sete dias. 

Estas áreas devem igualmente ser apetrechadas de equipamentos de protecção e luta 

contra incêndios e, como um dos objectivos da gestão de R.H. é, também, a valorização das 

componentes reaproveitáveis, deve prever a instalação de ecopontos para a deposição das 

fileiras de materiais anteriormente identificadas. 

 

2.5. REGISTOS 

 

A gestão integrada de R.H. deve efectuar-se com um registo contínuo e actualizado dos 

resíduos produzidos, permitindo assim uma gestão eficiente de todo o processo. O registo 

deve mencionar a quantidade e o tipo de resíduos gerados, armazenados, transportados, 

tratados, valorizados ou eliminados, bem como a sua origem e destino final (MSA, 1999). 

Quantificar, classificar e registar os resíduos produzidos por unidade de saúde é, de 

resto, obrigatório pelo Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto; Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

Setembro e pela Portaria n.º 178/97, de 11 de Março. 
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Os registos devem ser guardados e enviados à Direcção-Geral da Saúde, até 31 de 

Janeiro do ano imediato àquele a que se reportam os respectivos dados, em modelos próprios 

que se apresentam no Anexo I. Até 31 de Março de cada ano, a Direcção-Geral da Saúde 

enviará ao Instituto de Resíduos, o relatório síntese da informação referente ao ano anterior 

(ibidem). 

 

2.6. TRANSPORTE 

 

A recolha interna de R.H. nas unidades prestadoras de cuidados de saúde deve ser diária 

e ter um circuito próprio, preferencialmente realizado em horas de pouca afluência pública, 

respeitando as normas internas de controlo de infecção hospitalar. 

O equipamento utilizado no transporte de resíduos deve estar exclusivamente destinado 

para esse fim e possuir características especiais que permitam que as operações de carga e 

descarga se efectuem sem qualquer tipo de dificuldade, assim como facilitem a limpeza e 

desinfecção necessárias. 

O transporte de resíduos desde a unidade de saúde até uma unidade de tratamento ou 

destino final externa, deve ser realizado respeitando o prescrito na Portaria n.º 335/97, de 16 

de Maio, e acompanhado da respectiva guia de acompanhamento de resíduos (Anexo II). 

Deve ser efectuado por viaturas seguras e adequadas, devidamente identificadas e 

homologadas pela Direcção-Geral de Viação. 

Os motoristas que transportam R.H. devem receber formação específica nesta área, de 

forma a garantir um transporte em condições de segurança. 

Todo o material utilizado no transporte interno e externo de R.H. deve ser lavado e 

desinfectado regularmente. Os profissionais do serviço de limpeza e de remoção dos R.H. 

devem utilizar equipamentos de protecção individual adequados – bata, avental, luvas e botas, 
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podendo ainda incluir, máscara, protector de olhos e capacete com ou sem visor, dependendo 

da operação em causa (Prüss et al., 1998). 

Quando os resíduos a transportar se encontram abrangidos pelos critérios de 

classificação de mercadorias perigosas, previstos no Regulamento Nacional do Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), aprovado pela Portaria n.º 1196-C/97, de 24 de 

Novembro, o produtor, o detentor e o transportador estão obrigados ao cumprimento desse 

regulamento, respondendo solidariamente pelos danos causados pelo transporte desses 

resíduos. 

 

2.7. TRATAMENTO E DESTINO FINAL 

 

Qualquer processo de tratamento, seja de natureza mecânica, física, química ou 

biológica, que altere as características dos resíduos, de modo a reduzir o seu volume ou 

perigosidade, bem como a facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação pode ser 

aplicado aos R.H., tendo em conta as suas características iniciais de risco efectivo. 

Os resíduos dos Grupos I e II, desde que devidamente incorporados no sistema de 

gestão dos resíduos urbanos, terão o tratamento e o destino final que estiver definido para a 

área ou região respectiva. 

Os resíduos que apresentam risco biológico poderão ser incinerados, ou submetidos a 

um pré-tratamento, de natureza física ou química, que permita uma posterior eliminação como 

resíduo urbano. Os resíduos do Grupo IV são de incineração obrigatória. 

São várias as alternativas tecnológicas para o tratamento dos resíduos, havendo que 

ponderar com critério cada solução, tendo em conta a realidade prática de cada situação e as 

vantagens e desvantagens de cada uma destas alternativas. Considerando os custos de 

investimento, de exploração e manutenção, a eficiência do tratamento, a capacidade de 
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eliminação, a perigosidade do resíduo pós-tratamento e a possível poluição ambiental, a OMS 

apresentou um esquema comparativo das principais alternativas tecnológicas de tratamento, 

que apresentamos na Tabela 2. 

As próprias unidades prestadoras de cuidados podem desenvolver qualquer um destes 

processos de tratamento, mas, numa perspectiva económico-financeira e ambiental, optam 

fundamentalmente por celebrar protocolos ou contratos com outras entidades, de natureza 

pública ou privada, licenciadas e vocacionadas para tratar e eliminar resíduos. 

 

2.8. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

A gestão de resíduos numa unidade de saúde inicia-se com a formulação dos objectivos 

e a planificação das acções a tomar. Um plano escrito é a evidência tangível de um 

compromisso sério para gerir os resíduos contaminados de maneira segura. 

A planificação deve considerar as estratégias a seguir, os recursos necessários de acordo 

com as prioridades identificadas e as acções a serem implementadas. É importante estabelecer 

um programa que assegure o controlo da gestão de resíduos, o que envolve uma fase de 

desenvolvimento de políticas e procedimentos, a fase da sua implementação e a fase da 

verificação e acompanhamento do cumprimento do estabelecido. 

Este programa de controlo de R.H. é uma actividade que requer a participação activa de 

todo o pessoal. Para além do diagnóstico dos conhecimentos técnicos que possuem os 

profissionais de saúde, torna-se fundamental contar com o diagnóstico sobre as atitudes e 

práticas a respeito do tema, o mesmo será dizer avaliar as aptidões, atitudes, expectativas e 

motivações das pessoas para os trabalhos que vão desenvolver, independentemente do cargo 

ou posição que ocupem no sistema hospitalar (OMS e CEPIS, 1994; FN, 1997). 
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Tabela 2: Principais tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares (Adaptado de 

MSA, 1999). 

 

+ 

− Redução da massa/volume de resíduo 

− Resíduo não identificável após o tratamento 

− Aceitável após o tratamento 

− Potencial recuperação de calor 

Incineração 

- 

− Oposição pública 

− Custos de investimento/exploração elevados 

− Formação de dioxinas e furanos 

− Elevados custos de manutenção, controlo e reparação 

− Restrições legais de emissões 

+ 

− Redução do volume de resíduo 

− Custos de investimento e de operação baixos 

− Fácil controlo biológico 
Autoclavagem 

- 

− Aparência do resíduo inalterada 

− Massa do resíduo inalterada 

− Não aplicável a todos os tipos de resíduos 

+ 

− Redução de volume significativa 

− Resíduo irreconhecível 

− Sem descarga de líquidos 

Microondas 

- 

− Custos de investimento elevados 

− Aumento da massa de resíduo 

− Não aplicável a todos os tipos de resíduos 

− Potenciais fragmentos contaminados expostos a patogénicos 

− Emissões atmosféricas não caracterizadas 

+ 

− Redução de volume significativa 

− Resíduo irreconhecível 

− Processamento rápido 

− Resíduo sem cheiro Desinfecção 

Química 

- 

− Custos de investimento elevados 

− Não aplicável a todos os tipos de resíduos 

− Armazenamento e utilização química 

− Emissões atmosféricas não caracterizadas 
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Os dados desta avaliação permitem realizar um programa contínuo de capacitação e 

motivação, a fim de cada profissional se poder identificar com as suas responsabilidades, 

esclarecer dúvidas e inquietudes pessoais e adquirir conhecimentos teórico-práticos básicos 

para manipular os R.H. da instituição. 

Por outro lado, na elaboração do programa institucional de gestão de resíduos devem ser 

considerados o regulamento para a manipulação de R.H. do estabelecimento de saúde e os 

dados obtidos no diagnóstico de situação. O conhecimento da quantidade e composição de 

resíduos gerados é básico para identificar oportunidades de implementar programas de 

reutilização, reciclagem e minimização, assim como para fixar metas orientadas para reduzir 

os custos da gestão dos mesmos. 

Os delineamentos técnicos e de política devem ser de aplicação prática e directa, com 

fundamentos e objectivos claros e etapas-chave para alcançar tais objectivos. Poderá constar 

de (FN, 1999): 

• Desenho e aplicação do programa de capacitação e formação contínua; 

• Compêndio de normas e procedimentos, que deve ser conhecido e aplicado por 

todos os profissionais da instituição e actualizado permanentemente; 

• Determinação de responsabilidades; 

• Definição de um cronograma com metas progressivas e um sistema de avaliação e 

controlo; 

• Programas de saúde ocupacional, medicina preventiva, imunização e/ou outros 

acordos com profissionais de risco. 

 

A aplicação do programa deve ser o mais participativa possível, de tal forma que para a 

fixação de metas e indicadores deverá ser considerada a opinião dos implicados no tema. 

Todos os membros da comunidade hospitalar, incluindo utentes, visitas e público em geral, 
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têm relação directa com a produção de resíduos sólidos e estão expostos por igual aos riscos 

que os mesmos podem significar. Por isso, todos devem participar no estabelecimento das 

medidas de controlo e tomar parte da solução. 

Para além de manuais procedimentais que respondam à realidade local com detalhes 

específicos para cada uma das fases da gestão de R.H., o programa institucional deve prever a 

inclusão de um plano de contingências que permita responder de forma rápida e segura a 

acidentes (derrames, contaminações, incêndios, etc.), incluindo algumas medidas (Reinhardt e 

Gordon, 1991): 

 Procedimentos de limpeza e desinfecção, protecção do pessoal, dispositivos para 

derrame de resíduos contaminados em caso de ruptura de recipientes; 

 Alternativas para o armazenamento e/ou tratamento dos resíduos em caso de falhas 

dos equipamentos respectivos; 

 Isolamento da área em emergência e notificação à autoridade competente; 

 Execução de uma informação pormenorizada dos factos e procedimentos 

adoptados; 

 Identificação do resíduo perigoso. 

 

A eficiência do sistema de gestão radica, assim, na complementaridade dos aspectos 

organizacionais e técnico-operativos, com a componente humana que nele participa. 
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3. PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS AOS RESÍDUOS HOSPITALARES

 

Todos os indivíduos expostos aos R.H. estão potencialmente em risco, incluindo 

aqueles que os produzem e os que os manipulam, quer dentro das unidades de prestação de 

cuidados de saúde quer fora destas, ou que estão expostos a eles como consequência de uma 

deficiente gestão. 

Quando incorrectamente manipulados, os R.H. podem ter consequências gravosas para 

o Homem e para o Ambiente. As agulhas são um bom exemplo de um resíduo que coloca 

graves problemas devido ao facto de poder ser um reservatório de microrganismos 

patogénicos, constituindo uma via potencial de entrada na corrente sanguínea. Estes objectos 

cortantes, para além de poderem causar cortes e punções, também podem infectar feridas por 

intermédio de agentes que os tenham contaminado anteriormente. Devido a este duplo risco 

de ferida e transmissão de enfermidades, os objectos cortantes são considerados altamente 

perigosos para a saúde pública. 

A sobrevivência dos microrganismos patogénicos no meio ambiente é, no entanto, 

limitada e variável consoante a sua resistência às condições externas de temperatura, 

humidade e disponibilidade de matéria orgânica, entre outras. 

O vírus da Hepatite B é muito resistente num ambiente seco, podendo sobreviver várias 

semanas sobre uma superfície e até 10 horas quando exposto a alguns antisépticos ou ao 

etanol a 70%. Já o vírus HIV, responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), não sobrevive mais de 15 minutos se exposto ao etanol a 70% e resiste apenas 3 a 7 

dias à temperatura ambiente (ARS, 1998). A Tabela 3 mostra o tempo de sobrevivência de 

outros microrganismos no lixo. 
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Tabela 3: Tempo de sobrevivência dos microrganismos nos resíduos (Adaptado de GK, 

2004). 

 

Microrganismo Tempo de Vida (dias) 

Salmonella typhi 29 – 70 

Entamoeba histolystica 8 – 12 

Ascaris lumbricoides 2000 – 2500 

Leptospira interrogans 15 – 43 

Mycobacterium tuberculosis 150 – 180 

Polio Vírus 20 – 170 

Larvas de verme 25 - 40 

 

Desta forma, podemos inferir associações dos R.H. com o meio ambiente do 

estabelecimento de saúde, onde inúmeras doenças transmissíveis e infecto-contagiosas podem 

ser adquiridas por utentes, profissionais e população em geral. Os riscos de infecção 

relacionados com os R.H. e suas vias de transmissão encontram-se listados na Tabela 4. 

Das infecções com interesse particular, as Hepatites B e C e a SIDA são as três 

situações mais referenciadas pela OMS, que podem surgir na sequência destas exposições e 

cujo impacte na saúde é sobejamente conhecido. 

Numa informação em congresso sobre resíduos médicos, a Agência de Protecção 

Ambiental Norte-Americana (EPA) apresentou para os Estados Unidos um valor anual de 

contágio da Hepatite B devido à exposição aos R.H. que rondava entre os 162 e os 321 casos, 

contra um total de 300.000 casos anuais. Referente igualmente aos Estados Unidos, o risco de 

contágio da SIDA foi estimado entre 1 e 4 infecções em 68.000 identificadas para todo o país, 

no ano de 1995 (ARS, 1998). 
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Tabela 4: Infecções por exposição a resíduos hospitalares, vias de transmissão e 

agentes (Adaptado de ARS, 1998). 

 

Patologias infecciosas Microrganismos associados Fluidos corporais 

Infecções gastroenterológicas Enterobacterias Fezes e/ou vómito 

Infecções respiratórias Mycobacterium tuberculosis 
Vírus do sarampo 
Pneumococo 

Secreções nasais, bucais, às 
vezes saliva 

Infecções Herpes Secreções oculares 

Infecções Herpes, Gonococo Secreções genitais 

Infecções epidérmicas Streptococo Pús 

Antrax Bacillus anthracis Secreções epidérmicas 

Meningites Meningococo Fluido céfalo-raquideano 

SIDA HIV Sangue, secreções sexuais 

Febres hemorrágicas Vírus Junin, Ébola Secreções e produtos 
sanguíneos 

Septicemia Estafilococo Sangue 

Hepatite A HAV Fezes 

Hepatite B e C HBV, HCV Sangue e fluidos corporais 

 

 

Em relação ao Homem, os riscos para a saúde pública que podem ser directamente 

atribuídos aos resíduos hospitalares são: 

 Riscos biológicos – riscos epidemiológicos, com probabilidade de causar doenças 

devido à presença de microrganismos patogénicos; 
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 Riscos químicos – riscos tóxicos, com probabilidade de causar doenças não 

transmissíveis provocadas por inalação, ingestão ou contacto directo com 

substâncias tóxicas ou carcinogénicas; 

 Riscos físicos – riscos de traumatismos, de desenvolvimento de doenças devido a 

ferimentos resultantes da manipulação de resíduos cortantes e/ou perfurantes 

contaminados e de lesões provocadas por substâncias radioactivas, inflamáveis ou 

explosivas. 

 

Há também a considerar os riscos em relação ao Ambiente, nomeadamente a 

contaminação do solo, ar e águas superficiais e subterrâneas, provocadas pela má deposição e 

destino final dos R.H., a afectação da fauna e da flora, os efeitos tóxicos para o Homem e 

animais, além dos odores e aspecto de poluição visual desagradáveis. 
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1. AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE COMO ORGANIZAÇÕES

 

Ao iniciarmos este capítulo pela análise das instituições de saúde como organizações 

estamos a partir do pressuposto que esta etapa é fundamental para compreendermos algumas 

dimensões significativas da gestão de resíduos hospitalares. Sustentadas em várias abordagens 

disponíveis na literatura organizacional e privilegiando um eixo diacrónico, procuraremos 

sintetizar algumas dimensões sobre as instituições de saúde. 

O estudo das instituições de saúde enquanto organizações vem ganhando uma crescente 

importância e visibilidade entre nós, sendo muitos os autores que chamam a atenção para as 

dificuldades destas análises. Quer seja sob o ponto de vista de uma organização total, quer 

seja como uma máquina ou como uma organização de serviços, as instituições de saúde 

contêm uma grande variedade de dimensões e funções que as tornam organizações 

diferenciadas. 

Se analisarmos estas instituições estando atentos ao tipo de relações que os seus 

membros desenvolvem, verificamos que essas relações não são indiferentes ao tipo de poder 

predominante nesses contextos organizacionais. O interesse de uma reflexão sobre estes jogos 

de poder não reside apenas na compreensão dos fenómenos ligados às transformações das 

relações de trabalho devidas à modernidade contemporânea, mas também, em levar os 

profissionais dos cuidados a compreenderem de que modo a organização institucional define 

as actividades e regula as relações entre os actores implicados. 

As diferentes formas de controlo institucional evidenciam o lado racional destas 

organizações, associado à previsibilidade dos processos e dos resultados. Neste cenário, 

aparecem numerosas análises que apresentam as instituições hospitalares como organizações 

burocráticas, realçando a prevalência de normas para todos os desempenhos, métodos de 
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trabalhos rígidos, comportamentos rotineiros e hierarquias racionais de profissionalização 

com forte ênfase nas qualificações e nas especializações, que levam a exercícios de funções 

altamente formalizados e complexos (Ortsman, 1978). 

A burocracia como forma de organização que privilegia “(…) a precisão, a rapidez, a 

clareza, a regularidade, a confiabilidade e a eficiência, atingidas através da criação de uma 

divisão de tarefas fixas, supervisão hierárquica, regras de trabalho e regulamentos” 

(Morgan, 1996:26), tem vindo a receber críticas de vários estudos sociológicos que 

demarcam, em muitos aspectos, as instituições hospitalares modernas deste idealismo 

proposto por Max Weber. 

A diminuição da margem de iniciativa relativa aos actos praticados, é uma das 

principais críticas ao modelo burocrático hospitalar. Assim, em organizações burocráticas a 

análise do poder não pode ser suprimida nem ignorada, uma vez que as necessidades de acção 

criam situações de incerteza e de imprevisibilidade, onde o poder decisório regula os 

comportamentos dos profissionais implicados através de processos de interacção assimétrica 

ou de trocas negociadas, que irão submeter as suas escolhas (Friedberg, 1995). 

Uma das perspectivas que nos interessa analisar no estudo das instituições de saúde diz 

respeito ao modo como estas se afastam deste padrão burocrático, dimensão já analisada 

noutros contextos organizacionais, como a escola, onde se afirma: “(…) o estudo daquilo que 

acontece nas organizações (…), mais do que o estudo daquilo que é suposto acontecer, ou 

que deve acontecer, tem evidenciado um certo grau de desconexão, ou de disjunção, entre o 

modelo burocrático racional e a realidade (…)” (Lima, 1998:77). 

Pensamos não ser despropositado confirmar a existência de “fugas e de infidelidades 

normativas” no contexto institucional de saúde (Lima, 1991). Se transpusermos esta 

perspectiva para este contexto organizacional, poderemos verificar situações onde estão 

presentes exigências de maior formalidade e procedimentos padronizados para os quais os 
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profissionais criam regras de conduta no dia-a-dia da resolução dos seus problemas. Essas 

regras alternativas e até mesmo antagónicas criadas poderão evoluir no sentido de se 

apresentarem aos profissionais como novas regras, sobrepondo-se na prática às normas 

institucionalizadas e remetendo-as ao esquecimento, ao serem reproduzidas, transmitidas e 

assumidas como regras formais. 

Estamos, desta forma, a falar de uma característica fundamental das organizações, que 

nunca pode ser ignorada, o facto de serem constituídas por pessoas, que interagem de modos 

significativos, tendo os seus padrões informais de comportamento consequências 

organizacionais. Os sujeitos evidenciam traços pessoais que se revelam no seu desempenho, 

procurando uma variedade de objectivos pessoais e satisfações. 

A linearidade neste assunto pode não ser demonstrável, mas a prestação de cuidados 

está igualmente condicionada pelas características individuais dos destinatários e dos serviços 

prestados, o que colide com respostas normalizadas. As organizações, por um lado, formam-

se a partir de grandes objectivos oficiais e eventualmente adoptados pelo topo da hierarquia 

organizacional, e por outro lado, há objectivos que são definidos por redes de interesse com 

significativo poder interno. A organização real não é, por isso, um sistema puramente votado 

à racionalidade, mas influenciado por pressões e desvios às estruturas formais mais ou menos 

marcados. 

Não obstante, uma outra visão aproxima os objectivos organizacionais dos interesses e 

preferências pessoais, aceitando-se para o efeito, que haja um ajustamento pessoal às 

exigências do trabalho, requerido pela funcionalidade das organizações. A incidência actual 

das organizações em muitos sectores da vida social tem vindo a acentuar nas pessoas modos 

de ser tolerantes e moldáveis às aspirações das gerências, de forma a favorecer a fácil inserção 

no meio social das organizações e a rápida transição de um meio organizacional para outro 

(Etzioni, 1984). 
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2. AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE COMO ORGANIZAÇÕES BUROCRÁTICO-

PROFISSIONAIS COMPLEXAS

 

As instituições de saúde têm sido reconhecidas como organizações burocráticas, de 

natureza técnicoprofissional. Incorporam sistemas de poder e autoridade diferentes de outras 

organizações, dada a especificidade do trabalho dos seus profissionais. Sob o ponto de vista 

estrutural, e socorrendo-nos de Mintzberg (1999), a configuração estrutural mais importante 

que predomina nas instituições de saúde é referida como burocracia profissional, funcionando 

com diferentes grupos profissionais, devidamente formados e socializados, que se apoiam nas 

suas competências e conhecimentos, para produzirem bens e serviços estandardizados com 

ampla autonomia; o que parece pressupor uma maior fidelidade dos profissionais à profissão 

do que à organização e uma dispensa da necessidade de coordenação global. 

Na enfermagem, tem-se verificado uma mudança no discurso sobre a profissão, da 

vocação para a ênfase nas suas competências técnico-científicas, e uma passagem lenta de um 

imaginário ligado ao sofrimento do doente para a profissionalização, para as reivindicações 

salariais, definição de tarefas, horários e novos princípios hierárquicos, que implementam 

uma nova dinâmica de ordenamento social da profissão. 

Na medicina, poderemos estar a assistir à incorporação da burocracia num grupo 

profissional que sempre possuiu o direito de tomar decisões livremente, sustentado num poder 

conferido pela lógica dos conhecimentos específicos e técnicos que detém, mas que cada vez 

mais está obrigado a aceitar decisões de outros, sobretudo de natureza administrativa, e a 

actuar de forma congruente com os objectivos superiormente definidos. 

Surgem assim, diferentes representações de especialistas/profissionais e discursos dos 

enfermeiros que valorizam a necessidade da existência de uma burocracia organizacional nas 
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instituições de saúde; facto que tem vindo a gerar tensões significativas entre os diferentes 

grupos profissionais. 

O referencial teórico a propósito deste assunto, e a análise dos seus vários artigos, 

possibilitam detectar alguns ruídos institucionais que se manifestam no dia-a-dia laboral da 

enfermagem. A alegação da falta de tempo, das imposições/burocracias institucionais e da 

realização de actividades de carácter puramente administrativo, são muitas vezes verbalizadas 

como problemas recorrentes na organização dos serviços de enfermagem. 

As mudanças ocorridas nas instituições de saúde têm também exigido dos profissionais 

envolvidos no processo produtivo, uma intensa procura de adaptação e requerem dos mesmos, 

independentemente das suas formações, a ocupação de novos postos de trabalho e o 

desempenho de novos papéis que venham a satisfazer as exigências sociais e institucionais da 

actualidade. 

A comprovação empírica tem evidenciado que a motivação criativa e o empenho 

improvisador são muitas vezes desvalorizados pelas gerências, havendo mais tendência para 

querer controlar e submeter o profissional a um determinado papel, do que para o estimular a 

trabalhar como sujeito autónomo e responsável. 

Esta burocracia profissional pode ter como consequências a rigidez do comportamento 

dos participantes, o apego exagerado aos regulamentos, o excesso de formalismo, a exibição 

de sinais de autoridade, conflitos frequentes, propensão para a resistência a toda e qualquer 

mudança (dado que esta é encarada pelo profissional como uma ameaça ao seu status) e 

conformismo resultante da obediência rígida às normas instituídas (Simões, 1998). 

Recentemente têm surgido trabalhos que discutem o surgimento, a adopção e a evolução 

de regras nestes sistemas organizacionais. O foco destes trabalhos é entender como e porquê 

os profissionais dentro da organização criam e aceitam seguir regras de conduta, 

voluntariamente ou não. É, no entanto, necessário realçar que a adopção e a evolução de 
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regras estão igualmente condicionadas por problemas de racionalidade limitada, não sendo 

sempre claramente definidas pelas instituições ou perfeitamente compreendidas pelos 

profissionais, de tal forma que estes podem não saber com razoável certeza como têm de agir 

diante de uma regra, ou saber o que fazer, mas não terem condições para tanto (March, 1999). 

A temática dos recursos humanos vem, por isso, merecendo destaque nas investigações 

no campo da saúde, desde diferentes perspectivas. Isto pode ser observado nas considerações 

feitas por Peduzzi e Schraiber (2000), ao referirem que nas questões relacionadas com o 

quotidiano dos recursos humanos dos serviços de saúde, há aspectos relevantes que devem ser 

considerados, como a formação e a incorporação dos profissionais nos serviços, o 

planeamento em saúde, a gerência em saúde, a avaliação dos serviços, a organização do 

trabalho e o modelo de atenção de saúde, entre outros. 

Um dos desafios da compreensão do comportamento organizacional é que ele faz 

referência a diversas questões que não são muito óbvias. Como um iceberg, diversos 

comportamentos organizacionais não são visíveis (Figura 1). O que tendemos a ver quando 

olhamos as organizações de saúde são os seus aspectos formais (estratégias, objectivos, 

políticas e procedimentos, estrutura e tecnologia, entre outros), mas logo abaixo da superfície 

visível, estão outros elementos informais que os administradores precisam compreender, 

como as atitudes, percepções, normas de grupo, interacções informais, conflitos interpessoais 

e intergrupais, entre outros (Chiavenato, 1999). 

Na verdade, é a mistura complexa de pressuposições, crenças, comportamentos, 

histórias, mitos e outras ideias que, consideradas juntas, representam o modo particular de 

uma organização funcionar e trabalhar. Sob o ponto de vista da complexidade, as 

organizações são um fenómeno que emerge da acção e interacção dos profissionais que a 

formam, porém, como estes não têm comportamentos homogéneos e, além disso, decidem e 

agem moldados pela influência do ambiente onde estão inseridos, cria-se uma situação de 
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mútua causalidade – profissionais sobre o sistema e o sistema sobre os profissionais – que 

provoca fenómenos característicos que estão no centro desta complexidade. 

 

Aspectos formais e visíveis 
• Estrutura organizacional 
• Títulos e descrições de cargos 
• Objectivos e estratégias 
• Tecnologias e práticas operacionais 
• Políticas e directrizes 
• Métodos e procedimentos 

 
Aspectos informais e ocultos 

• Padrões de influência e de poder 
• Percepções e atitudes das pessoas 
• Valores e expectativas 
• Padrões informais de interacção 
• Normas grupais 
• Relações afectivas 
• Conflitos interpessoais e intergrupais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aspectos formais e informais da organização (Adaptado de Chiavenato, 1999). 

 

Os estudos demonstram de forma consistente que as pessoas podem olhar a mesma 

coisa e, ainda assim, percebê-la de forma diferente, fortemente influenciadas por 

características pessoais de personalidade, motivação, interesses, experiências passadas e 

expectativas. Normalmente também procuram ter coerência entre as suas atitudes e os seus 

comportamentos, tentando conciliar atitudes divergentes e alinhar as atitudes e os 

comportamentos de forma que pareçam racionais e coerentes, mesmo quando não o são. 

A compreensão da natureza complexa da vida organizacional das instituições pode 

promover uma actuação mais consciente e efectiva dos administradores, evitando 

intervenções baseadas em visões distorcidas dos processos de organização e que podem trazer 

menos benefícios que a simples não intervenção. 
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3. A ORGANIZAÇÃO E A QUALIDADE EM SAÚDE 

 

Toda a organização pode ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e da 

eficiência, simultâneamente1. Uma organização pode ser eficiente nas suas funções e não ser 

eficaz no alcance dos seus objectivos, ou vice-versa. Pode ser ineficiente nas suas funções e, 

apesar disso, ser eficaz no alcance dos seus objectivos, muito embora a eficácia fosse bem 

melhor quando acompanhada de eficiência. Pode igualmente não ser eficaz, nem eficiente, 

mas o ideal seria uma organização igualmente eficaz e eficiente. 

Para Johnson (1990:35) “a eficácia geral de um administrador está directamente 

relacionada à eficácia de suas tomadas de decisão”. Actualmente já não restam dúvidas 

quanto à capacidade da estrutura organizacional exercer influências sobre o desempenho de 

uma organização, de acordo com os numerosos estudos feitos a respeito. No entanto, é preciso 

destacar que a forma como é realizada a distribuição de autoridade e de responsabilidade está 

associada a prováveis comportamentos organizacionais distintos que influenciam o 

desempenho organizacional. 

O desenho estrutural de uma organização envolve alguns aspectos centrais de como o 

trabalho da organização pode ser dividido e designado entre posições, grupos, departamentos, 

divisões, etc., e como pode ser alcançada a coordenação necessária para atingir os objectivos 

organizacionais totais; variáveis complexas sobre as quais os administradores exercem 

consideráveis escolhas. 

Como as organizações não operam na base da improvisação e nem ao acaso, elas 

precisam de planeamento, organização, direcção e controlo; funções administrativas 

detalhadas na Figura 2 e que compõem o processo administrativo, agindo umas sobre as 

 

1 Eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto a eficiência é uma medida normativa 
da utilização dos recursos disponíveis nesse processo (relação entre custos e benefícios). 
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outras e sendo por elas afectadas dentro de uma actuação sistémica que provoca efeitos 

sinergísticos2. 

 

PLANEAMENTO  ORGANIZAÇÃO 

• Definir a missão, os objectivos e as 

prioridades 

• Determinar o presente 

• Desenvolver premissas sobre o 

futuro 

• Identificar os meios para alcançar 

os objectivos 

• Implementar os planos de acção e 

avaliar os resultados 

 

 

 

→ 

• Agrupar, estruturar e integrar os 

recursos organizacionais 

• Dividir o trabalho a ser realizado 

• Agrupar os órgãos e as actividades 

numa estrutura lógica 

• Designar as pessoas para a sua 

execução 

• Coordenar os diferentes esforços 

↑  ↓ 

CONTROLO  DIRECÇÃO 

• Definir os padrões de desempenho 

• Monitorar o desempenho 

• Comparar o desempenho com os 

padrões estabelecidos 

• Efectuar acção correctiva para 

assegurar os objectivos desejados 

 
 

← 

• Dirigir os esforços colectivos para 

um propósito comum 

• Comunicar e negociar com as 

pessoas para obter consenso 

• Orientar, liderar e motivar as 

pessoas 
 

Figura 2: Funções administrativas (Adaptado de Chiavenato, 1999). 

 

Para Maximiano (2000) o estabelecimento de uma estrutura organizacional pressupõe a 

definição da divisão do trabalho (sistema de responsabilidades), a definição de um sistema de 

autoridade e a definição de um sistema de comunicação. Isso significa empreender um 

processo decisório, que deve considerar diversos aspectos referentes a três categorias de 

decisões (Tabela 5). 
 

2 Efeito total sobre o conjunto das suas partes em constante interacção, sendo o todo maior que a soma das suas 
partes (Chiavenato, 1998). 
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Tabela 5: Principais decisões no processo de organizar (Adaptado de Maximiano, 2000). 

 

Tipo de decisão Principais aspectos a considerar 

Divisão do trabalho 

(Sistema de responsabilidades) 

− Definição do grau de especialização 

− Definição de responsabilidades e tarefas 

− Definição das unidades de trabalho 

Sistema de autoridade 

− Definição dos tipos de autoridade 

− Definição dos níveis hierárquicos 

− Definição das amplitudes de controlo 

− Definição dos graus de centralização e descentralização 

Sistema de comunicação 
− Definição dos meios de comunicação 

− Definição dos tipos de comunicação 

 

O grau de especialização de uma unidade de trabalho refere-se ao quão variado se 

pretende as suas tarefas e as suas responsabilidades, encontrando-se reflectido nas 

quantidades de funções que lhe são atribuídas: quanto menos forem, maior será o grau de 

especialização. Dentro de certos limites, a especialização é necessária para que seja possível 

lidar adequadamente com as exigências que se impõem à organização. No entanto, vários 

estudos têm demonstrado que um exagero na especialização induz ao aparecimento de 

fenómenos indesejáveis, como reduzida satisfação com o trabalho, baixo comprometimento e 

alienação (Bedeian e Zammuto, 1991). 

A centralização e a descentralização referem-se ao grau em que a autoridade está 

concentrada num cargo ou num departamento. Tanto a centralização quanto a 
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descentralização apresentam vantagens e desvantagens, de modo que a escolha entre 

centralizar e descentralizar deve levar em conta o contexto institucional. 

Há uma tendência praticamente universal de se associar a descentralização à 

democracia, no entanto, esta não é por si só, condição suficiente para a promover pois, caso os 

princípios democráticos não estejam incorporados nas instituições, a transferência de poder 

pode significar apenas uma “mudança de endereço” da centralização e não a descentralização 

propriamente dita (Arretche, 1996). Deste modo, se associa à transferência de poder a 

necessidade de um certo desenvolvimento democrático, para que se dê, de facto, a 

descentralização. 

Em contexto laboral poderemos falar de uma efectiva transferência de poder 

(descentralização) ou apenas de uma deslocação de decisão (desconcentração), sendo 

diferentes os seus significados. Enquanto na primeira se incorpora a noção de redistribuição 

de poder e de alteração de interesses de grupos de poder, na segunda, apenas se concretiza a 

delegação de competências sem deslocar o poder decisório (Tobar, 1991). 

No processo administrativo, a comunicação é igualmente indispensável para promover a 

integração entre as unidades de trabalho, possibilitando que o conjunto consiga funcionar. A 

escolha dos meios de comunicação deve pautar-se pela velocidade da resposta que se pretende 

alcançar e pela possibilidade de registo e recuperação da informação. Entre algumas unidades 

de trabalho prioriza-se a velocidade da resposta, e então a preferência recai sobre meios 

baseados em comunicação pessoal; entre outras, o mais importante é lidar com informação 

que possa ser recuperada, com elevado grau de precisão, a qualquer momento, e então os 

meios de comunicação baseados em comunicação escrita ou impressa são os mais preferidos. 

A astúcia no campo da comunicação costuma ser uma habilidade de difícil domínio pelos 

administradores, mas da qual podem advir consequências com alguma gravidade 

organizacional. 
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Embora não exista uma maneira ideal para se estruturar uma organização, há a 

considerar algumas variáveis institucionais (como o tamanho, a capacidade de recursos 

humanos e o nível de comprometimento dos profissionais) e devem ser identificados certos 

requisitos mínimos para o sucesso organizacional (Marquis e Huston, 1999): 

• A estrutura deve estar claramente definida, de modo que os funcionários conheçam 

o lugar a que pertencem; 

• Os profissionais precisam conhecer como as suas tarefas se encaixam nas tarefas 

comuns da organização; 

• A estrutura da organização deve fomentar e não impedir a comunicação; 

• A estrutura da organização deve facilitar a tomada de decisões, promovendo dessa 

forma um maior desempenho profissional; 

• O corpo de profissionais deve estar organizado de forma a estimular que grupos 

informais desenvolvam um senso de comunicação e pertinência. 

 

Um administrador não pode, por outro lado, agir no vazio aquando da determinação do 

que é qualidade e de que maneira deve esta ser mensurada. As exigências em relação a dados 

brutos relativos à qualidade têm aumentado à medida que organismos reguladores, utentes e 

administradores de saúde passaram a exigir justificativas dos serviços prestados. 

Durante a última década, assistiu-se a uma rápida evolução na aplicação do conceito de 

qualidade em saúde, exprimindo-se actualmente em três dimensões complementares: a 

qualidade em relação à prática profissional, tanto em termos do processo como de resultados; 

a qualidade como elemento central da gestão organizacional e a qualidade como marca de 

garantia e segurança face ao utilizador dos serviços de saúde (certificação, acreditação). 

A qualidade, ao ser transferida para o nível institucional da organização, associa-se à 

criatividade, à vantagem competitiva, procurando-se o envolvimento de todos os membros na 
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persecução das metas organizacionais e no aperfeiçoamento contínuo devidamente avaliado. 

Ainda neste percurso, exige-se não só que a formação capacite os indivíduos do ponto de vista 

pessoal, profissional e cultural, como também consiga o prodígio de transformar as 

instituições de saúde em “organizações qualificantes”, em que a qualidade emerge como um 

dos seus imperativos essenciais. 

Segundo Philippe Zarifian (1992), uma “organização qualificante” significa uma 

organização que favorece as aprendizagens de índole profissional, isto é, uma organização 

que permite o desenvolvimento de competências. Esta definição é, contudo, na opinião do 

autor, manifestamente insuficiente para definir aquilo que se encontra actualmente em jogo. 

Para que seja realmente “qualificante” e não somente “qualificada”, a organização terá de 

reforçar a reflexão em torno de incidentes de trabalho, reorganizar as actividades sobre uma 

base comunicacional, permitir aos seus membros reelaborar os objectivos da sua actividade 

profissional e, a cada indivíduo, projectar-se no futuro. 

Os processos de trabalho, valorizados pelo facto de se terem tornado numa fonte de 

aprendizagem, são ao mesmo tempo favorecedores do desenvolvimento e capazes de se 

sobreporem às dificuldades, de reconhecerem as ameaças e de enfrentarem novas 

oportunidades. Dentro desta moldura, propõe-se que o pensamento sistémico, o domínio 

pessoal, os modelos mentais, a visão partilhada e a aprendizagem em equipa, se constituam 

como cinco acções estratégicas chaves para que a organização se desenvolva como um 

conjunto e se concretize a obtenção da qualificação (Senge, 1993). 

O discurso de modernização no domínio da saúde, subjacente às tendências para a 

empresarialização, não deixa de ter as suas influências ao nível da organização institucional 

de saúde, na medida em que transporta a ideia de progresso, inovação e mudança, a que 

ninguém parece ser indiferente. Imbuído de forma camuflada de valores e normas 

consensualmente aceites, oculta uma conflitualidade de interesses que atravessam o seu 
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processo de negociação. De acordo com Morgan (1996:13), “existe o perigo de não se levar 

em conta importantes conflitos entre os requisitos da aprendizagem e auto-organização, por 

um lado, e das realidades do poder e controlo, por outro”. 

A adaptação necessária do sistema de saúde ao imperativo da qualidade dos cuidados 

dispensados aos utentes leva-nos a pôr em questão as nossas formas de pensar e de gerir. 

Como acabamos de ver, o desenvolvimento da complexidade do sistema de informação, de 

comunicação e de regulação das decisões torna cada vez mais inadaptados raciocínios 

clássicos de organização de trabalho. Exige reconhecer as rápidas mudanças nas regras de 

controlo da qualidade e, de maneira proactiva, adaptar os padrões da instituição para satisfazer 

essas necessidades mutáveis, merecendo cada instituição de saúde ser estudada com pormenor 

e sem menosprezar, o que aliás seria um erro, a grande influência do contexto em que se 

insere. 
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4. A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

GESTÃO HOSPITALAR

 

O significado e o conteúdo da administração sofreram ao longo dos tempos um 

relevante crescimento e aprofundamento através das diferentes teorias que, em termos muito 

abrangentes, de seguida abordaremos. 

Na literatura há diversas abordagens que sugerem formas de entender e de actuar sobre 

as organizações com o mesmo objectivo. É importante lembrar que estas teorias 

administrativas têm como objectivo entender e explicar as organizações, e que o papel da 

administração nas instituições é identificar e propor directrizes e técnicas para as administrar. 

As Abordagens Clássicas de Taylor (1865-1915) e de Fayol (1841-1925) emergiram 

num contexto histórico marcado pela arbitrariedade nas práticas de gestão e pelo empirismo 

no exercício de autoridade nas organizações, nomeadamente no domínio da execução de 

tarefas e funções consideradas relevantes para as empresas da sociedade capitalista dos finais 

do Século XIX e princípios do Século XX. 

As análises e os estudos empíricos que levaram ao surgimento da chamada teoria 

clássica centraram-se em aspectos racionais, técnicos e económicos do comportamento 

humano nas organizações. As organizações passaram a ser consideradas espaços de 

estandardização, hierarquização e especialização na execução das tarefas, assentes numa 

racionalidade comportamental prescrita por regras, regulamentos e uma autoridade formal. 

Esta é uma abordagem de baixo para cima (do operário para o supervisor) e das partes 

para o todo (operário e cargos para a organização empresarial), bloqueadora da iniciativa e da 

criatividade, e portanto, uma teoria essencialmente prescritiva e normativa, que apresenta 

algumas limitações. Concebendo a organização como uma estrutura rigidamente 
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hierarquizada, estática e limitada, levando à divisão horizontal do trabalho 

(departamentalização) e à estrutura formal, esta teoria da administração, não admite, porém, a 

existência da estrutura informal, esquece as pessoas e as relações que estas estabelecem, 

sendo o seu ponto mais crítico o aspecto mecanicista, explicitado pela caracterização do 

Homem como peça de uma engrenagem e não como um ser racional (Machado, 1995). 

Transportando a racionalidade Taylorista para o contexto institucional de saúde, na 

nossa experiência profissional em enfermagem, foi-nos possível identificar alguns indícios 

que no contexto organizacional revelam a preocupação com um racionalismo eficaz, expresso 

na padronização de procedimentos, tendo em vista a previsibilidade dos resultados, das acções 

e dos comportamentos humanos e técnicos. A procura da eficiência pela estruturação do 

trabalho, aliada à padronização das tarefas, tem inquietado e norteado a enfermagem enquanto 

prática profissional. 

A elaboração de manuais técnicos e de protocolos tem feito parte do dia-a-dia dos 

enfermeiros que assumem responsabilidades de gestão, sendo o cenário da assistência de 

saúde fragmentado em actividades e em tarefas para cada profissional da instituição, que 

assim, se distanciam do todo para se fixarem na parte – a tarefa. 

 

Uma das abordagens mais referidas para a compreensão das organizações é a chamada 

Teoria da Burocracia desenvolvida por Max Weber, onde se destacam as questões da 

racionalidade e da dominação. A proposta deste autor visa a eficiência organizacional como 

objectivo básico e, para tanto, especifica pormenorizadamente como se deverão processar as 

coisas, ou seja, prevê, com detalhes, o funcionamento organizacional. Deste modo, mantém-se 

um carácter racional e uma sistemática divisão de trabalho, assim como a impessoalidade nas 

relações humanas, considerando as pessoas apenas em função dos cargos que exercem nas 

instituições. 
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Como já tivemos oportunidade de referir, são muitos os estudos que discutem a 

adequação das instituições de saúde ao modelo de organização burocrática. Realçamos ainda 

que, uma instituição de saúde com este tipo de abordagem organizacional gera importantes 

constrangimentos à actuação dos profissionais, o que dificulta uma prática voltada para a 

mobilização das teorias cuidativas de enfermagem e uma maior adequação aos factores 

pessoais e subjectivos. 

 

A Abordagem Humanista ou das Relações Humanas surgiu com o aparecimento da 

teoria das relações humanas, nos Estados Unidos da América, a partir da década de 1930, 

enfatizando a variável pessoas (em vez da estrutura) e preocupando-se com o Homem no 

trabalho (aspecto psicológico) e com os grupos (aspecto sociológico), em detrimento dos 

métodos, regras e normas de trabalho. 

Com esta corrente humanística, a administração passou a considerar aspectos relativos à 

motivação humana, à liderança, à comunicação e à dinâmica de grupo. Por contraste, as 

formas organizativas baseadas na autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, entre 

outros, passaram a ser menos valorizados. 

 

Na Abordagem Comportamentalista a ênfase continuou a ser mantida na variável 

pessoas, mas a preocupação deixou de ser a estrutura e passou a ser o processo e a dinâmica 

organizacional. Tendo em vista explicar o comportamento organizacional, esta corrente 

estudou o comportamento das pessoas e em especial a motivação humana, defendendo que a 

capacidade de previsão e de controlo do comportamento humano é um dos elementos centrais 

na obtenção de sucesso por parte de uma administração. 

Poder-se-á mesmo considerar que esta teoria, ao valorizar as pessoas e os grupos, 

adopta uma posição harmoniosa e consensual na concepção da organização. Os fenómenos de 
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cooperação e de participação, a satisfação e a realização dos trabalhadores, constituem 

características fundamentais para uma organização bem sucedida, contribuindo, desta forma, 

para a afirmação da vertente democrática da organização. 

Os modelos democráticos organizacionais defendem que as instituições não existem 

apenas para cumprirem os seus objectivos formais, como também para satisfazerem as 

necessidades das pessoas que nelas trabalham. Assim sendo, a ideia de integrar as 

necessidades individuais e organizacionais na gestão institucional de saúde transformou-se 

numa poderosa força. Os conflitos que por vezes surgem entre os indivíduos e as organizações 

decorrem de uma incorrecta compreensão da natureza humana. 

Como crítica à teoria comportamental está a relatividade da teoria da motivação 

humana, que é o seu próprio referencial teórico de suporte. Não sendo problematizado o facto 

de todos os sujeitos possuírem as mesmas necessidades e de estas serem passíveis de 

hierarquização, a tendência geral desta teoria vai no sentido de ignorar o conflito social, as 

estruturas de poder e a dimensão política das organizações (Machado, 1995). 

 

As grandes mudanças políticas, económicas e culturais que surgiram desde o final da II 

Guerra Mundial concorreram para o aparecimento de outras teorias administrativas que 

salientam o facto das organizações serem sistemas abertos, cuja continuidade histórica está 

cada vez mais dependente da capacidade em se adaptarem e reagirem às modificações dessa 

realidade. Se, por um lado, os constrangimentos da pressão e do controlo do ambiente externo 

são significativos na estruturação do espaço de intervenção e da acção destinado às 

organizações, por outro lado, os indivíduos e grupos dão um sentido estratégico às suas 

opções, de forma a contornarem o próprio ambiente externo. 
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A Abordagem Sistémica da Administração é o resultado do desenvolvimento da teoria 

geral dos sistemas, desenvolvida na década de 1960, para quem os sistemas existem dentro de 

sistemas, são abertos e as suas funções dependem da respectiva estrutura. 

Os sistemas tendem ao equilíbrio dinâmico entre as suas partes e caracterizam-se pelo 

globalismo que reage ao estímulo sentido por qualquer uma das suas partes constituintes 

(Bertalanffy, 1976)3. Desta forma, as organizações são visualizadas como sistemas abertos, 

com comportamentos probabilísticos e não determinísticos, que intercambiam matéria e 

energia com o meio ambiente. 

Aparece o conceito de relacionamento inter-pessoal entre pessoas como um sistema 

aberto, sendo as organizações perspectivadas como um sistema de “papéis” onde os 

indivíduos são actores com um determinado “papel” e fazem parte de uma sociedade maior 

(constituída por partes menores), com interdependência entre as suas partes (Machado, 1995). 

A perspectiva sistémica ganhou grande importância no estudo das organizações “como 

um bom instrumento de análise e de síntese da organização e a única forma de a configurar 

dentro de um modelo integrado” (Rocha, 1985:67). O exame da organização como um 

sistema sócio-técnico aberto, possuindo cinco subsistemas principais – metas e valores, 

tecnologia, estrutura, sistema psicossocial e sistema administrativo – foi o enfoque sistémico 

moderno também defendido por Kast e Rosenzweig, em 1992. 

 

A Teoria da Contingência enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na 

teoria administrativa. Esta abordagem surge a partir de uma série de trabalhos realizados com 

o propósito de verificar o modo como uma mesma empresa pode funcionar em diferentes 

condições, variando de acordo com o ambiente ou com o contexto onde opera. 

Sendo um passo para além da teoria dos sistemas, esta nova corrente propõe, pela 

incerteza e relatividade da contingência, que não se atinge a eficácia organizacional seguindo 
 

3 Citado por Chiavenato, 1998. 

48 



Gestão de resíduos hospitalares nos Centros de Saúde: concepções e práticas dos enfermeiros 

um modelo exclusivo, fazendo-se antes depender do ambiente e da tecnologia que 

caracterizam a organização. A adaptação bem sucedida vai depender da habilidade que a 

instituição possua para interpretar as condições que enfrenta de maneira apropriada, bem 

como para adoptar um curso de acção significativo. A organização torna-se eficaz quando 

encontra o equilíbrio ou a compatibilidade entre estratégia, estrutura, tecnologia, necessidades 

e envolvimento das pessoas, além do equilíbrio com o ambiente externo (Morgan, 1996). 

Segundo esta teoria, parece existir uma relação funcional entre as variáveis do ambiente 

externo da organização (variáveis independentes) e as suas variáveis técnico-administrativas 

(variáveis dependentes), devendo os aspectos prescritivos e normativos serem substituídos por 

ajustamentos entre a organização, o ambiente e a tecnologia. Factores inerentes às sociedades 

vão obrigando as organizações e os grupos a interagirem e a determinarem outras propostas e 

outras práticas. Assim, o sistema económico, o regime político, os planos e programas de 

saúde, interferem directamente no desempenho das instituições de saúde, moldando as suas 

filosofias, estabelecendo as suas políticas, directrizes e estruturas administrativas. A adopção 

de uma ou outra teoria administrativa depende desse contexto, embora dependa também, sem 

margem para dúvida, dos valores implícitos nas diferentes teorias que são aceites por quem 

detém o poder hierárquico na instituição. 

 

 

Terminadas estas considerações introdutórias sobre análise organizacional e, numa 

fase anterior do referencial teórico, sobre o enquadramento normativo e conceptual dos R.H. 

entendemos estarem reunidas as condições para o desafio investigativo. 

A opção pelo estudo da “Gestão de resíduos hospitalares” em Cuidados de Saúde 

Primários teve subjacentes motivações de natureza pessoal, relevância organizacional e de 

actualidade temática. A partir das nossas vivências em organizações similares às estudadas e 
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tendo por base as reflexões efectuadas sobre o desenvolvimento da gestão de resíduos 

hospitalares e sobre a construção de concepções variadas neste âmbito, formulámos três 

perguntas centrais de partida: “De que modo é que a gestão de resíduos hospitalares se 

desenvolve nos Cuidados de Saúde Primários?”; “Quais as opiniões/atitudes dos enfermeiros 

de Cuidados de Saúde Primários em relação aos resíduos hospitalares?”; e ainda, “Quais os 

principais condicionantes no desenvolvimento da gestão de resíduos hospitalares nos 

Cuidados de Saúde Primários?”. Foi também nossa pretensão dar resposta aos seguintes 

objectivos gerais: 

 Caracterizar o trabalho desenvolvido pelas direcções dos Centros de Saúde da Sub-

Região de Saúde de Braga, no âmbito da gestão de resíduos hospitalares; 

 Conhecer as opiniões/atitudes dos enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários da 

Sub-Região de Saúde de Braga, sobre resíduos hospitalares; 

 Identificar factores que possam interferir com o desenvolvimento de práticas de 

gestão de resíduos hospitalares, nos Centros de Saúde da Sub-Região de Saúde de 

Braga. 
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Seleccionámos para o estudo uma metodologia de natureza predominantemente 

qualitativa, estruturada segundo uma abordagem compreensiva baseada na análise das 

percepções e sentidos atribuídos pelos actores tendo em conta a organização dos Centros de 

Saúde e os processos de gestão interna desenvolvidos. 

Os métodos qualitativos imprimem um sentido peculiar à pesquisa ao permitirem uma 

atitude de aproximação do investigador face ao objecto de estudo. Neste sentido, pretende-se 

captar o essencial da realidade social analisada ou, como evidenciam Crozier e Friedberg 

(1977), compreender os comportamentos, as estratégias, as atitudes, as percepções e os 

sentimentos dos actores. 

O tipo de estudo interpretativo que nos propusemos realizar implicou uma atitude de 

descoberta, caracterizando um processo exploratório e de mobilização de teorias 

interpretativas e compreensivas, onde o investigador não se sente obrigado a fazer um 

planeamento rígido da investigação, sendo mais livre e, como tal, ficando mais aberto a outros 

processos que se possam revelar importantes. Neste sentido, o quadro de análise foi sendo 

progressivamente reelaborado através de um incessante questionamento dos dados. 

A totalidade dos Centros de Saúde que abarca a Sub-Região de Saúde de Braga 

constituiu a população do estudo. Como campo de investigação, seleccionámos os Centros de 

Saúde de Linhares, dos Prazeres e das Laranjeiras (apresentados com nomes fictícios, por 

razões metodológicas), representativos dos restantes em termos de dimensão da população 

inscrita, como Centros de Saúde de pequena dimensão (população inscrita < 30.000 utentes), 

de média dimensão (30.000 utentes ≤ população inscrita < 60.000 utentes) e de grande 

dimensão (população inscrita ≥ 60.000 utentes), respectivamente4. A escolha dos Centros de 

Saúde foi ainda baseada em condições facilitadoras de acesso propiciadas pelas suas 

localizações geográficas. 

4 Dados fornecidos pelo Núcleo de Estatística da Sub-Região de Saúde de Braga, em 30/06/2004 
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Em Outubro de 2004, os Centros de Saúde foram formalmente convidados a colaborar 

no trabalho de investigação (Anexo III), tendo sido favoráveis as informações de retorno que 

recebemos, excepto a proveniente do Centro de Saúde de Linhares (Anexo IV), o que 

justificou a sua substituição pelo Centro de Saúde das Telheiras, disponível para participar e 

com características idênticas ao primeiro (Anexo V). Posteriormente, o Centro de Saúde das 

Laranjeiras foi igualmente excluído da pesquisa, dadas as circunstâncias adversas que criou à 

investigação no período imediato que antecedeu a colheita de dados (Anexo VI). 

No contacto com as instituições de saúde foi necessário ressalvar o carácter académico 

do estudo, o sigilo e a esperada relevância da investigação. Um resumo curto e claro dos 

fundamentos e dos objectivos do trabalho foi essencial para esbater potenciais obstáculos ou 

resistências à investigação. 

A especificidade da temática em análise colocou-nos perante a necessidade de 

recorrermos a várias fontes de informação, na tentativa de compreendermos esta realidade 

naquilo que ela tem de particular. Assim, procedemos à análise documental de protocolos, 

regulamentos, planos de actividades e normas em vigor nas instituições em estudo, bem como 

de medidas que estavam a ser objecto de estudo e regulamentação, que tinham como 

pressuposto dar resposta aos objectivos de organização e gestão de R.H. preconizados pelo 

Despacho n.º 242/96. 

Paralelamente a este trabalho, a observação directa nas salas de tratamento, com 

duração média de duas horas e trinta minutos, ao longo de dez semanas consecutivas, foi a 

abordagem metodológica utilizada por ser complementar à análise de documentos. Na 1ª 

semana de colheita de dados, foram realizadas observações de forma mais intensiva (quatro 

observações em cinco dias úteis de trabalho), para “quebrar o gelo” do observador estranho; 

na semana seguinte, as observações foram reduzidas para dois períodos e, a partir da 3ª 

semana de trabalho de campo, apenas se efectuou uma visita semanal por Centro de Saúde, 
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sem marcação prévia, em dias de semana distintos, tanto no período da manhã (M) como da 

tarde (T), como se pode ver no cronograma seguinte (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Cronograma das observações realizadas nos Centros de Saúde. 

 
FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO Data 

 

C.S. 14 15 16 18 22 23 28 1 2 4 7 8 14 16 21 22 30 1 7 8 11 14 18 22 28 6 

I T T T T T T   M   T T   T T   T  M T    

II       T T T T M T  T T   T T  T   T M T 

III             M              

 
Legenda: 
 
C.S. I – Prazeres 
C.S. II – Telheiras 
C.S. III – Laranjeiras 
 

Observações preparatórias 
 

Observações transitórias 
 

Observações efectivas 

 

Da reflexão exaustiva do referencial teórico abordado nos capítulos I e II, foram 

surgindo inferências e suas variáveis, permitindo a construção do sistema de categorias a 

priori, não tendo, no entanto, a pretensão de esgotarmos as possibilidades de análise desta 

problemática, mas sim torná-la apta para esta investigação e outras que possam surgir acerca 

da gestão de resíduos hospitalares, o que nos permitiu elaborar dois guiões orientadores que 

sustentaram toda a investigação de campo. 

O guião de observação foi construído norteado na gestão de resíduos hospitalares desde 

a sua produção, acondicionamento, recolha e transporte interno, até ao armazenamento e 

recolha para transporte externo, seguindo uma sequência dos equipamentos/instalações 

necessários e das práticas e comportamentos que normalmente se associam. Aspectos sobre 

biossegurança dos profissionais envolvidos e da saúde pública e ambiental foram também 

inseridos, bem como a limpeza e desinfecção da sala ou área de trabalho e do local de 

armazenamento de resíduos hospitalares. Encontra-se agrupado em distintas categorias – 

instalações e equipamentos, práticas e comportamentos e atitudes e percepções – cada uma 
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das quais contemplando subcategorias específicas que permitem analisar as directrizes de 

interesse para o trabalho, encontrando-se sistematizadas no guião de observação que a seguir 

se apresenta. 
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O guião de análise documental foi desenhado em torno de aspectos globais da gestão 

das organizações, referindo-se às normas culturais que podem determinar o ambiente de 

trabalho, à qualidade das comunicações humanas, aos cargos e funções assumidas pelas 

pessoas em seus grupos, à forma de detecção e resolução dos problemas, às decisões tomadas, 

aos valores e métodos subjacentes na organização e à forma pela qual são exercidas a 

liderança e a autoridade internas. Para além da avaliação da estrutura organizacional e das 

políticas institucionalizadas, foram igualmente contemplados aspectos de planificação e de 

capacidade de controlo e previsão de resultados, procurando identificar o enfermeiro enquanto 

elemento pertencente a um grupo, dependente de uma dada “hierarquia” e pertencente a um 

grupo profissional com uma determinada “função” mais ou menos bem definida, previsível e 

avaliada. Assim, a estruturação deste guião foi sistematizada em quatro unidades de análise – 

políticas instituídas, estrutura e organização institucional, planificação e avaliação das 

actuações e auditorias – que se encontram fraccionadas em várias subcategorias, esboçando 
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um possível modelo de análise para a compreensão organizacional das instituições, expresso 

no guião de análise documental que se segue. 
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Dadas as limitações com que nos vimos confrontadas devido à nossa “exterioridade” e 

querendo compreender o funcionamento do conjunto humano que observámos para colocar 

posteriormente a questão do porquê das situações observadas, fomos naturalmente 

condicionadas a dialogar com os actores como meio privilegiado de informação. Para 

compreendermos o real funcionamento das instituições, não bastou conhecermos os dados 

formais, como a divisão de tarefas ou o organigrama, nem termos analisado as imposições 

financeiras e materiais que incidiam sobre elas. Também não nos pudemos contentar com a 

observação externa do funcionamento da organização. 
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Os dados que recolhemos formalmente foram, de facto, indispensáveis, mas 

manifestamente insuficientes. Para apreendermos a própria dinâmica do conjunto das relações 

humanas e do poder instituído que sustentam e moldam as organizações, tivemos de ir mais 

além, optando por dirigirmo-nos aos próprios actores, interrogá-los sobre o seu trabalho, a sua 

situação, os seus objectivos e conhecimentos, o que nos permitiu obter material de análise 

pertinente sobre percepções, sentimentos e atitudes que têm em relação à sua vida 

profissional. 

Apesar de considerarmos esta escolha como adequada, estamos, no entanto, conscientes 

das limitações desta metodologia. Para muitos investigadores poderá ser vista como pouco 

rigorosa e altamente susceptível do viés introduzido pelo próprio investigador, visto que ele 

pode influenciar a direcção das suas conclusões. 

Com triangulação metodológica alcançada pela utilização das diferentes técnicas de 

recolha de dados já mencionadas, pensamos validar (Miles e Huberman, 1991) o presente 

estudo, confirmando resultados demonstrados por medidas independentes, que apontam na 

mesma direcção, ou pelo menos, não se contradizem. 

De entre as várias técnicas propostas para análise de dados, optámos pela utilização da 

análise de conteúdo, que tanto pode ser aplicada à análise de textos como de qualquer 

comunicação (oral, visual) reduzida a um texto ou documento. O objectivo é a compreensão 

do sentido das comunicações, o discurso dos actores sociais, seu conteúdo manifesto ou 

oculto, utilizando para tanto, a descodificação dos escritos através da decomposição do texto 

em unidades léxicas ou classificando-o em categorias (análise categorial) (Bardin, 1977). 

Segundo o mesmo autor, e outros por nós consultados (Minayo, 1994; Rodrigues e 

Leopard, 1999), esta técnica presta-se ao estudo de motivações, atitudes, valores, crenças, 

tendências e ao desvendar de ideologias na pesquisa qualitativa. 
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O processo de categorização e codificação dos dados envolveu uma sequência de 

leituras sucessivas e atentas dos documentos produzidos (neste caso concreto, dos relatos das 

observações realizadas e dos documentos oficiais que consultámos), documento a documento 

e de uma forma cada vez mais minuciosa, de modo a possibilitar uma inventariação dos 

excertos relevantes do conjunto (Amado, 2000). Todos os conteúdos foram lidos tentando 

encontrar aspectos comuns que pudessem ser incluídos nas categorias e subcategorias 

definidas, que foram trabalhadas de modo a elaborar matrizes síntese de resultados. 

Ao relermos as categorizações com rigor, procurámos identificar divergências e 

convergências que pudessem existir, o que também condicionou a forma dicotómica como 

apresentamos, de seguida, os resultados, recorrendo à utilização da palavra versus que opõe os 

resultados adequados, apropriados ou esperados como correctos, aos que, pelo contrário, 

contradizem a normalização e o rigor que a gestão de R.H. exige em termos de práticas e 

comportamentos, mas também em termos de organização institucional. 

O material em análise foi igualmente trabalhado quantitativamente, conforme preconiza 

Pereira (2001), com vista a estabelecer correlações com os dados qualitativos, comparando-os 

e promovendo complementação mútua. Para esse efeito recorreu-se à análise estatística 

descritiva simples. Sempre que oportuno essa análise foi representada graficamente por 

histogramas. 

Todos os nomes referidos ao longo da apresentação e discussão de resultados que se 

segue são fictícios, garantindo o anonimato dos profissionais de saúde que colaboraram nesta 

investigação. 
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Como o estudo envolveu a realização de observações e a pesquisa documental, os dados 

referentes a cada um desses instrumentos de recolha de dados serão analisados em duas 

secções diferentes, cada uma das quais abordando paralelamente os resultados obtidos de 

forma individual pelos guiões orientadores (ver exemplo de guião de observação e de análise 

documental preenchido por Centro de Saúde – Anexos VII e VIII) e, de um modo colectivo, 

pela análise de conteúdo efectuada aos relatórios das observações (ver exemplo de relatório 

observacional por Centro de Saúde – Anexo IX) e aos documentos consultados, relativos às 

duas instituições de saúde. 

 

1. DADOS OBTIDOS POR OBSERVAÇÃO 

 

1.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Em todas as observações realizadas no Centro de Saúde (C.S.) dos Prazeres 

constatámos adequada limpeza e desinfecção da sala ou área de trabalho. Situação bem 

diferente foi a encontrada no C.S. das Telheiras, onde apenas cinco das catorze observações 

mereceram classificação positiva neste item (Figura 3). 

A inadequação da limpeza e desinfecção da sala ou área de trabalho é um assunto 

redundante na matriz síntese de resultados do C.S. das Telheiras (trinta e quatro excertos num 

total de quarenta e três), enquanto no C.S. dos Prazeres esta prática manteve-se inalterada 

(Figura 4). 
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Figura 3: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da limpeza e desinfecção da sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 4: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da limpeza e desinfecção da sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

O episódio de inadequação verificado no C.S. dos Prazeres refere-se apenas ao horário 

em que esta prática foi realizada e não ao processo ou resultado final: 

Depois do intervalo da tarde (…). A sala de tratamentos já estava limpa, para espanto da 

Enfermeira Sofia: Eu não entendo a auxiliar, limpou isto a esta hora, agora olha, sujamos 

tudo… se quis adiantar vai ter de limpar tudo outra vez (…) Tudo molhado, até os bancos para os 

utentes colocarem os pés! (Doc.10, p.4) 
 

Por sua vez, os actores que trabalham no C.S. das Telheiras retratam a sujidade 

constante do edifício: 

Entra na sala a Enfermeira Liliana e perante a sujidade do espaço e a quantidade de resíduos 

produzida, comenta: Isto aqui está um nojo! … Estão os sacos super cheios, vou chamar a 

auxiliar para vir limpar isto! (enquanto fala começa a desviar o papel do chão com os sapatos, 

mas não o apanha). (Doc.7, p.3) 

(…)! Este lado até é o que devia estar mais limpo, é a zona mais suja do Centro de Saúde, mas 

está uma vergonha! (Enf. Deolinda – Doc.12, p.2) 

(…) temos a limpeza que temos…podes ver eu passo aqui a mão (enquanto fala passa a mão por 

cima de um armário de parede, onde estão colocadas 8 caixas de luvas cirúrgicas esterilizadas) e os 

dedos saem pretos, estás a ver?! Foi aqui, mas podia ter escolhido outro sítio, por exemplo aqui… 

(referindo-se à parte interna da mármore da banca) vá lá, hoje não é dos dias piores, não está 

muito suja! (Enf. Joaquim – Doc.12, p.4) 
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Apesar da existência de procedimentos estabelecidos para a prática de higienização das 

salas de trabalho de enfermagem no C.S. das Telheiras, e da Auxiliar de Acção Médica ser 

deles conhecedora, não confirmámos que fossem cumpridos: 

Sabem… elas vêm ao fim da manhã e há noite, mais ou menos às 6 horas limpar e despejar o 

lixo… (Enf. Pontes – Doc.2, p.4) 

Sou eu que faço a limpeza das salas de enfermagem e tiro os lixos, faço isso 2 vezes ao dia, uma à 

hora do almoço e outra ao fim da tarde. É assim que está estipulado! (Auxiliar Gracinda – Doc.4, 

p.5) 

Não, isso é uma raridade! Quando vim para aqui disseram-me que lá para o meio-dia, meio-dia e 

qualquer coisa a auxiliar viria limpar, está quieto, viste-a? Eu não vi! … Chamei por ela para me 

tirar os lixos, me lavar pelo menos o chão, mas não apareceu. (Enf. Deolinda – Doc.12, p.2) 

Oh, é sempre a mesma coisa! (…) Às vezes passo o dia à procura dela, a ligar lá para dentro para 

todo o lado que é para ela vir arrumar a sala e não aparece cá na mesma! (Enf. Rego – Doc.13, 

p.2) 

 

Quanto aos recipientes de acondicionamento de R.H. (resíduos hospitalares) dos Grupos 

I e II verificámos que são inadequados para a função nos dois Centros de Saúde investigados 

(Figuras 5 e 6). 
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Figura 5: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. dos Grupos I e II na sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 6: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. dos Grupos I e II na sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 
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Também os recipientes destinados ao acondicionamento de R.H. do Grupo III foram 

considerados inadequados devido à inexistência de tampa de encerramento, nas duas 

instituições (Figura 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. do Grupo III na sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 8: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. do Grupo III na sala ou área de 
trabalho, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

Esta inexistência de tampa de encerramento nos recipientes de acondicionamento de 

resíduos é uma situação que preocupa os profissionais da prática de cuidados das duas 

instituições, mas para a qual a Chefia do C.S. das Telheiras parece indiferente: 

(…) Mas eu no hospital vejo sacos vermelhos e de outras cores… e os baldes também são 

fechados, aqui não há nada disso! Isso deve ser … (C.S dos Prazeres/Enf. Cláudia – Doc.5, p.3) 

É como os baldes dos lixos não terem tampa… não tem jeito nenhum! (C.S das Telheiras/Enf. 

Berta – Doc.11, p.3) 

(…) Até dá mau aspecto… e o cheiro! Eu acho isso dos lixos importante, ou deve ser não sei… 

(C.S das Telheiras/Enf. Berta – Doc.11, p.3) 

Que é que tem os baldes? Os baldes estão bem, que é que têm? (...) um dia fui a Braga comprá-

los, todos bonitos e tudo, depois tiraram-lhes as tampas e agora reclamam que não têm tampas… 

agora nos seus relatórios escrevem que não têm tampas quando foram eles que lhes tiraram! … 

(C.S das Telheiras/Enf. Chefe – Doc.11, p.3) 
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No que se refere aos recipientes de acondicionamento de R.H. cortantes e perfurantes, 

os resultados são inversos, com 100% de adequação, por cumprirem os requisitos legais 

(Figura 9). 

Apesar de serem homologados, ao considerarmos o tamanho destes contentores e o 

quantitativo de resíduos corto-perfurantes produzidos nas salas ou áreas de trabalho, por duas 

vezes em três observações, nos deparámos com recipientes inadequados em ambos os Centros 

de Saúde (Figura 10). 
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Figura 9: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. cortantes e perfurantes na sala ou área 
de trabalho, por Centro de Saúde nos guiões 
de observação. 

Figura 10: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. cortantes e perfurantes na sala ou área 
de trabalho, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

O tamanho destes contentores é um assunto que suscita nos profissionais de 

enfermagem preocupações pela prolongada exposição dos resíduos nas salas de trabalho, quer 

no C.S. dos Prazeres: 

Mais ou menos de 3 em 3 semanas está cheio, se levar mais tempo eu recolho-o antes, acho 

tempo a mais… nesta sala até deviam ser mais pequenos porque é praticamente só para os 

injectáveis que se gastam. (Enf. Sofia – Doc.7, p.2) 

 

quer no C.S. das Telheiras, onde o Enfermeiro Pontes se mostra surpreendido perante a 

existência em armazém de contentores mais apropriados para o quantitativo de resíduos 

produzidos: 

10

15
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(…) Ai, estão aqui tantos contentores amarelos dos pequenos (referindo-se a contentores para 

resíduos corto-perfurantes), que são muito mais jeitosos para algumas salas de enfermagem, em 

vez daqueles grandes que custam tanto tempo a encher e não é bom estarem muito tempo 

abertos! … (Doc.2, p.3) 

 

No local de armazenamento de resíduos, todos os recipientes de acondicionamento que 

encontrámos foram considerados adequados (Figura 11), situação que aliás seria de esperar, 

dado tratar-se de “(...) contentores fornecidos pela empresa contratada para a respectiva 

recolha, cumprindo critérios de resistência, estanquecidade e facilidade de 

manuseamento preconizados. Possuem uma capacidade total de acondicionamento de 60 

litros.” (C. S. dos Prazeres/Doc.1, p.1) 

 

No entanto, a manipulação humana destes contentores tornou-os frequentemente 

inadequados para a função, uma vez que não se procedia ao seu encerramento seguro, sendo 

fácil o acesso aos resíduos acondicionados. No C.S. dos Prazeres esta situação verificou-se 

doze vezes (n=13) e no C.S. das Telheiras presenciámos dez episódios (n=11) desta má 

prática de acondicionamento (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. no local de armazenamento, por Centro 
de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 12: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
dos recipientes de acondicionamento de 
R.H. no local de armazenamento, por Centro 
de Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 
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A título ilustrativo, apresentamos dois registos de observações realizadas que traduzem 

a incorrecção continuamente praticada: 

Há 2 recipientes de acondicionamento de resíduos com sacos brancos a transbordar por fora 

por não estarem devidamente calcados, 1 recipiente semi-preenchido e 5 totalmente vazios. (C. S. 

dos Prazeres/Doc.13, p.1) 

Contabilizamos 5 recipientes de acondicionamento de resíduos contaminados vazios e 1 recipiente 

quase cheio, mas com a respectiva tampa por lacrar. (C. S. das Telheiras/Doc.10, p.1) 

 

A D. Vera (Auxiliar Responsável pelo Controlo da Recolha de R.H. do C.S. dos 

Prazeres) tem consciência desta realidade e apresenta-se apreensiva com as condições de 

transporte e acondicionamento dos resíduos contaminados na viatura do serviço: 

É o costume, não querem saber! … A esta hora ficaram no carro e vão lá estar toda a noite, 

amanhã lembra-se e tira-os, ficam lá tombados e a cheirar… só espero que estejam fechados! 

(Doc.8, p.3) 

 

Por outro lado, os C.S. investigados não contam com adequadas infra-estruturas 

destinadas ao armazenamento dos R.H. que produzem (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
das dimensões do local de armazenamento 
de R.H., por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 14: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
das dimensões do local de armazenamento 
de R.H., por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

70 



Gestão de resíduos hospitalares nos Centros de Saúde: concepções e práticas dos enfermeiros 

No C.S. dos Prazeres, o espaço físico destinado ao armazenamento de resíduos 

contaminados é comum ao dos resíduos não contaminados; no C. S. das Telheiras, as 

condições de armazenamento inspiram ainda maiores reservas, por tratar-se de um espaço 

improvisado para o efeito: 

É uma garagem, um anexo ao Centro de Saúde que ali está e onde se puseram os lixos… também 

não havia outro sítio onde os pôr! (Enf. Pontes – Doc.2, p.2) 

(…) Estás a ver este “barraco” aqui, esta cobertura ou garagem, sei lá o que lhe chame… é o 

armazém de resíduos contaminados. (Enf. Pontes – Doc.2, p.3) 

 

A inexistência de espaço físico apropriado para o acondicionamento de resíduos 

contaminados do C.S. das Telheiras é igualmente verificada nas suas duas Extensões de 

Saúde: 

Condições têm, até melhores que aqui! Numa Extensão os contentores ficam ao ar livre, noutra 

ficam numa garagem que não é usada, por isso não há problema… (Motorista – Doc.5, p.2) 

 

Também a acessibilidade aos locais de armazenamento de R.H. contaminados não se 

encontra condicionada em nenhum dos C.S. considerados (Figura 15). Em Prazeres, a 

situação é de aparente condicionamento, presente em quatro dos sete excertos da matriz 

síntese de resultados das observações, mas não confirmado na prática; em Telheiras, a 

situação é manifestamente de não condicionamento da acessibilidade (Figura 16). 
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Figura 15: Distribuição de frequências das 
subcategorias acessibilidade condicionada 
versus não condicionada ao local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 16: Distribuição de frequências das 
subcategorias acessibilidade condicionada 
versus não condicionada ao local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

O armazém de R.H. do C. S. dos Prazeres, apesar de possuir um acesso externo fechado 

à chave (Doc.1, p.2), não impede a acessibilidade de utentes e acompanhantes pela sua 

proximidade a uma área de grande fluxo interno: 

Situado junto do acesso das ambulâncias ao Centro de Saúde, este espaço de dimensões 

reduzidas, possui a sua porta interior muito próxima da porta de entrada dos utentes em 

maca e encontra-se aberta para trás. A porta que dá acesso externo... (Doc.1, p.2) 
 

Esta situação de aparente condicionamento foi também confirmada pela voz da Auxiliar 

Responsável pelo Controlo da Recolha de Resíduos: 

(…) se os bidões não estiverem lá fora quando eles vierem, eles entram pela porta das macas, 

abrem o armazém e vão buscá-los… (D. Vera – Doc.6, p.3) 

 

Um diálogo que estabelecemos com o Enfermeiro Pontes, aquando da primeira visita ao 

armazém de R.H. contaminados, retrata a realidade que encontrámos no C. S. das Telheiras: 

Investigadora: E fica assim com os portões abertos?! 

Enf. Pontes: Sempre, durante todo o dia… Sabes que é a garagem dos carros do serviço, abre-se 

quando eles saem e só se fecha à noite, se não, estava-se sempre a abrir e a fechar o portão 

quando precisavam de sair para qualquer lado! 

Investigadora: Mas assim os utentes podem entrar aqui e até mexer… 
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Enf. Pontes: Eles mexer não mexem, o que devia era haver ali um porteiro que não deixasse 

entrar ninguém cá dentro, mas não temos! Às vezes é aqui uma confusão de carros, toda a gente 

estaciona os carros cá dentro, embora tenha à entrada um sinal a dizer que é só para 

funcionários e ambulâncias… (Doc.2, p.3) 

 

É importante acrescentarmos a estes últimos relatos do C.S. das Telheiras que todas as 

visitas por nós realizadas ao seu armazém de resíduos decorreram no final dos períodos de 

observação, sem termos o uniforme de enfermagem vestido e sem que sofrêssemos algum tipo 

de controlo ou advertência pelo facto de aí nos encontrarmos e tocarmos nos contentores de 

acondicionamento de resíduos. 

 

Decorre do que já foi apresentado que, em nenhuma das instituições estudadas 

encontrámos exclusividade do local de armazenamento de R.H. (Figuras 17 e 18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Distribuição de frequências das 
subcategorias exclusividade versus não 
exclusividade do local de armazenamento de 
R.H., por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 18: Distribuição de frequências das 
subcategorias exclusividade versus não 
exclusividade do local de armazenamento de 
R.H., por Centro de Saúde na matriz síntese 
de resultados das observações. 

 

Para além de ser um espaço improvisado, o local de armazenamento de resíduos 

contaminados do C.S. das Telheiras serve, ainda, múltiplas funções de arrumos: 

Investigadora: Isto parece um quarto de arrumos! 

Enf. Pontes: Para aqui vem parar todo o material velho e podre do Centro de Saúde... cadeiras 

partidas, mesas… mas também caixas de espéculos novos que não cabem lá dentro nas salas de 

enfermagem, serve para tudo! (Doc.2, p.3) 
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Situação que não sofreu melhoramentos ao longo de todo o período de trabalho de 

campo: 

(…). Mantém as suas funções múltiplas de arrumos e permanece o seu portão aberto para trás, 

com 1 viatura do serviço estacionada. (Doc.14, p.1) 

 

A iluminação e ventilação dos locais de armazenamento de R.H. foram, no entanto, 

consideradas adequadas (Figuras 19 e 20), pela dotação de ventilação passiva e área de luz 

natural do C.S. dos Prazeres (Doc.1, p.2) e pela janela aberta e protegida com rede que 

encontrámos no C.S. das Telheiras (Doc.2, p.4). 
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Figura 19: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da iluminação e ventilação do local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 20: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da iluminação e ventilação do local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Em todas as observações realizadas nos dois C.S. encontrámos uma inadequada limpeza 

e desinfecção do local de armazenamento de R.H. (Figuras 21 e 22). 
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Figura 21: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da limpeza e desinfecção do local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 22: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
da limpeza e desinfecção do local de 
armazenamento de R.H., por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

O C.S. das Telheiras não manifestou sensibilidade para a importância das condições 

higiénico-sanitárias deste local: 

O local de armazenamento de resíduos contaminados não sofreu qualquer processo ou tentativa 

de limpeza e higienização durante o período a que a colheita de dados faz referência. Hoje há 

muitos papéis no chão, mas não há água. Mantém as suas funções… (Doc.14, p.1) 

 

Por sua vez, o C.S. dos Prazeres esboçou preocupações reminiscentes nesta área, mas 

que não se vieram a efectivar na prática: 

Ela tem razão e eu acho bem, nunca é limpo e ficam ali os lixos… Ela pediu e a D. Vera também 

já falou à D. Lucrécia, mas ela não está com vontade!... (Operadora da lavandaria – Doc.10, p.1) 

A higiene deste armazém de resíduos continua deficiente, quer ao nível do pavimento, quer das 

paredes e adereços, continuando sem concretização a limpeza programada há 17 dias. 

(Doc.12, p.1) 

Investigadora: Então, já limparam ali o armazém dos lixos? 

D. Lucrécia: Não, não tive tempo! Andar muito [por] fora, por fora [assim] não dar [dá]! 

(Doc.14, p.2) 

 

Apesar do estudo ter demonstrado algum empenho no sentido de viabilizar a gestão 

de resíduos hospitalares, há ainda a necessidade de um maior investimento em recursos 
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materiais, quer ao nível dos recipientes de acondicionamento de R.H. dos Grupos I e II, quer 

no que se refere aos do Grupo III, e nas condições higiénico-sanitárias dos locais de 

armazenamento de R.H. nas duas instituições de saúde. Importa identificar o equipamento 

mínimo para a manipulação adequada de R.H. e as regras de limpeza e desinfecção, circuitos 

e frequências de actuação, além de um ambiente que reúna as características técnicas, 

sanitárias e ambientais para o armazenamento centralizado de resíduos. No C.S. das Telheiras, 

importa ainda, melhorar as condições de limpeza e desinfecção da sala ou área de trabalho de 

enfermagem (Figura 23). 
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Figura 23: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes às instalações e 
equipamentos, por Centro de Saúde nos guiões de observação (em cima) e na matriz síntese de 
resultados (em baixo). 
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1.2. PRÁTICAS E COMPORTAMENTOS 

 

Nove em catorze profissionais de enfermagem que observámos na sala de tratamentos 

do C.S. das Telheiras demonstraram despreocupação com a minimização da produção de 

resíduos. No C.S. dos Prazeres, encontrámos maiores preocupações nesta área, presentes em 

seis dos cinco enfermeiros observados (Figura 24). 

A despreocupação com a minimização de resíduos também esteve significativamente 

patente noutros profissionais não contemplados na estatística dos guiões de observação diária 

(Figura 25). 
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Figura 24: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a minimização da 
produção de R.H., por Centro de Saúde nos 
guiões de observação. 

Figura 25: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a minimização da 
produção de R.H., por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados das observações. 

 

A título exemplificativo, apresentamos um registo por nós observado no C.S das 

Telheiras e um diálogo de uma enfermeira do C.S. dos Prazeres que demonstra que a 

minimização de resíduos é possível, quer se trate de material hospitalar, quer doméstico: 

(...). A manipulação e o acondicionamento dos resíduos hospitalares produzidos foram realizados 

de forma indisciplinada e sem selectividade na fonte. Também não presenciamos preocupações 

com a minimização da sua produção, nem com a reutilização de materiais limpos. (Doc.1, p.3) 

Eu em Paredes, onde trabalhava, sempre fiz assim… É uma questão de princípio, em minha casa 

também faço, separo para reciclar e preocupo-me em não fazer muito lixo! (Enf. Joana – Doc.3, 

p.1) 
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A separação selectiva de R.H. na fonte não é prática corrente de quatro 

enfermeiros que laboram no C.S. dos Prazeres e de seis do C.S. das Telheiras (Figura 

26). Em cada uma destas instituições, encontrámos mais um profissional de saúde 

despreocupado com a selectividade dos resíduos quando procedemos à categorização 

das observações na matriz de síntese (Figura 27). 
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Figura 26: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de separação selectiva de R.H. na fonte, por 
Centro de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 27: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de separação selectiva de R.H. na fonte, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados das observações. 

 

A permissividade com que se separam os R.H. está patente no comentário hesitante da 

Enfermeira Berta quando se preparava para rejeitar um frasco vazio de soro fisiológico 

utilizado na limpeza das feridas: 

Não, não está sequer contaminado, ponho neste (coloca no saco preto) … Olha, mas às vezes 

ponho naquele, é como calha, sei lá. (C. S. das Telheiras – Doc.11, p.1) 

 

A despreocupação com a reutilização e reciclagem na sala ou área de trabalho de 

enfermagem que encontrámos no C.S. dos Prazeres foi total (100%). No C.S. das Telheiras, 

apesar de verificarmos igualmente a inexistência de recipientes para a separação de materiais 

recicláveis (Doc.1, p.1), observámos três enfermeiros que demonstraram preocupações com o 

reaproveitamento de compressas limpas noutros procedimentos (Figuras 28 e 29). 
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Figura 28: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a reutilização e 
reciclagem na sala ou área de trabalho, por 
Centro de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 29: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a reutilização e 
reciclagem na sala ou área de trabalho, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados das observações. 

 

A respeito deste assunto, o Enfermeiro Joaquim tem uma opinião muito crítica e 

sugestiva da inércia operativa do C.S. das Telheiras: 

(…), se eu pudesse punha aqui uns pontos de reciclagem em todas as salas, pelo menos para o 

papel que é o que mais se faz neste Centro de Saúde. (…), mas não se faz nada, eu também não 

mando… Nem que fosse para ao fim do dia a auxiliar recolher e levar a um ecoponto lá de fora, 

mas não! (Doc.8, p.1) 

(…) Até em tempos tínhamos um contentor amarelo sem tampa e púnhamos lá os frascos, mas 

depois via-se que depois de cheio, os frascos eram vertidos no saco preto, por isso, de que valia? 

Deixou-se de pôr! (Doc.8, p.3) 

 

A Enfermeira Sofia também acredita ser possível reciclar estes materiais no C. S. dos 

Prazeres: 

(...): Nós aqui também podíamos separar os papéis, os plásticos e os vidros, eu acho, mas não 

fazemos! E por falar nisso não sabes onde… (Doc.10, p.4) 

 

Quando alargámos esta preocupação com a reutilização e reciclagem para outros locais 

que não as áreas reservadas à enfermagem, constatámos alterações nos resultados. No C.S. 

dos Prazeres, “Perpetuam-se as práticas de separação selectiva de papéis, vidros e 
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embalagens no bar e de papel/cartão nas secretarias do Centro de Saúde, com vista à 

reciclagem.” (Doc.14, p.2) ao longo das observações realizadas, mas simultaneamente 

presenciámos oito episódios (n=12 e n=14, respectivamente nos guiões de observação e na 

matriz síntese de resultados) de colocação de caixas de cartão vazias no seu exterior para 

serem recolhidas como resíduos domésticos. Por seu lado, em todo o C.S. das Telheiras não 

encontrámos recipientes para o depósito de materiais recicláveis (Doc.1, p.2) (Figuras 30 e 

31). 
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Figura 30: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a reutilização e 
reciclagem noutros locais, por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 31: Distribuição de frequências das 
subcategorias preocupação versus 
despreocupação com a reutilização e 
reciclagem noutros locais, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Verificámos indisciplina nas práticas e comportamentos de manipulação de R.H. em 

oito enfermeiros observados no C.S. dos Prazeres e em dez no C.S. das Telheiras (Figura 32), 

nomeadamente para o C.S. dos Prazeres: 

(...). Presenciamos mistura dos vários grupos de resíduos e actuações profissionais inseguras e 

inquietas pela nossa presença. Papéis, invólucros dos pacotes de penso e suportes dos adesivos 

hipoalérgicos são rejeitados no recipiente de saco branco; no contentor dos materiais cortantes e 

perfurantes são rejeitadas várias cápsulas de agulhas, 1 invólucro de bisturi, as seringas e os 

algodões utilizados na administração de terapêuticas injectáveis. (Doc.2, p.1) 

 

Por sua vez, para o C.S. das Telheiras fomos: 
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(…), presenciando indisciplina na manipulação de resíduos e arbitrariedade de critérios na 

separação e acondicionamento dos mesmos: resíduos inofensivos dos grupos I e II (…) são 

quase sempre rejeitados no recipiente de saco branco; no contentor de material cortante e 

perfurante rejeita as cápsulas de protecção das agulhas, o algodão e as seringas utilizados na 

administração de terapêutica; as seringas tanto são… (Doc.3, p.1) 

 

Contabilizando todos os sujeitos que connosco interagiram ao longo da investigação de 

campo, a percentagem de indisciplina foi de 60,7% no C.S. dos Prazeres (dezassete casos em 

28) e de 63,2% no C.S. das Telheiras (vinte e quatro casos em 38) (Figura 33), valores 

preocupantes pela imprescindibilidade do rigor na garantia das condições de saúde pública e 

ambiental que se impõem nesta área. 
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Figura 32: Distribuição de frequências das 
subcategorias manipulação disciplinada 
versus indisciplinada de R.H., por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 33: Distribuição de frequências das 
subcategorias manipulação disciplinada 
versus indisciplinada de R.H., por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

A manipulação indisciplinada de resíduos já em tempos motivou uma intervenção 

formativa da Delegada de Saúde Pública em Telheiras: 

(…). Eu recebi queixas de haver promiscuidade nos lixos, na mistura dos lixos… confirmei e 

propus ao Enfermeiro Pontes programar uma formação às auxiliares, depois deu aquela confusão 

toda e fizemos os três: eu, o Enfermeiro Pontes e a Enfermeira Liliana… (Doc.4, p.2) 

 

O que parece, no entanto, não ter sido bem sucedida, dado termos presenciado práticas 

de indisciplina na Auxiliar Gracinda que assistiu à formação: 
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(…), nem os resíduos removidos, apenas calcados pelas mãos da Auxiliar Gracinda, protegidas 

com luvas de vinil. Com as mesmas luvas, a auxiliar mergulha as mãos numa cápsula onde se 

encontravam a desinfectar as pinças utilizadas nos tratamentos aos utentes e transfere-as para outra 

cápsula menos cheia. Estas luvas são rejeitadas no recipiente de saco preto. (Doc.7, p.3) 

 

O próprio Enfermeiro Chefe deste C.S. parece banalizar o rigor que os R.H. exigem na 

sua manipulação, transportando resíduos contaminados num saco plástico de supermercado, 

desde sua casa (Doc.10, p.5). 

 

Foi ao nível da rejeição final dos frascos resultantes da administração de terapêutica 

injectável e das suas seringas que mais se verificaram inconsistências na manipulação de R.H. 

no C.S. das Telheiras (dez situações encontradas em catorze dias de observação), 

aparentemente devidas à falta de clareza nos critérios de selecção e acondicionamento dos 

mesmos: 

Investigadora: E as seringas, em que saco rejeitas? 

Enf. Berta: As seringas também ponho lá, não ponho lá quando acho que tem sangue… confesso, 

às vezes ponho, outras vezes não… não sei, parece-me melhor! (Doc.7, p.2) 

Investigadora: Qual é a tua posição face às ampolas? 

Enf. Joaquim: Ponho no lixo comum, qual é o problema?! …. (Doc.8, p.2) 

Investigadora: E os frascos? 

Enf. Deolinda: Ponho no preto. (Doc.10, p.6) 

Investigadora: E as seringas também? (Dado termos observado sempre a prática de as colocar 

no saco preto) 

Enf. Deolinda: Sim, porque me disseram que é para ir para o preto, eu não concordo nada! (Doc.10, p.6) 

 

A motivação que sustenta a actuação profissional dos enfermeiros foi um item de difícil 

avaliação pela observação directa, tendo sido conseguido em doze visitas no C.S. dos Prazeres 

e em apenas nove no C.S. das Telheiras. Encontrámos seis enfermeiros (50%) motivados por 

vontade ou incomodidade pessoal no C.S. dos Prazeres e sete enfermeiros (77,8%) motivados 

por necessidade ou imposição hierárquica no C.S. das Telheiras (Figura 34). 
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Considerando outros actores para além dos “alvo” do dia, a estatística revelou-se muito 

semelhante entre instituições, atingindo as actuações profissionais impostas valores de 58,8% 

no C.S. dos Prazeres (n=17) e de 57,9% no C.S. das Telheiras (n=19) (Figura 35). 
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Figura 34: Distribuição de frequências das 
subcategorias actuação profissional 
motivada por vontade ou incomodidade 
pessoal versus por necessidade ou imposição 
hierárquica, por Centro de Saúde nos guiões 
de observação. 

Figura 35: Distribuição de frequências das 
subcategorias actuação profissional 
motivada por vontade ou incomodidade 
pessoal versus por necessidade ou imposição 
hierárquica, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

Se por um lado, a Enfermeira Joana, do C.S. dos Prazeres, demonstrou sinais de 

motivação intrínseca no seu discurso profissional, por outro, a Enfermeira Deolinda revelou 

uma actuação fortemente condicionada pela hierarquia do C.S. das Telheiras: 

(…) Onde eu estava a trabalhar antes de vir para aqui, as auxiliares despejavam um saco no 

outro e andávamos nós a separar o lixo… por isso tenho bem presente a separação e faço-a 

logo! Um dia lá eu chateei-me com isso e até foi feita formação às auxiliares! (Enf. Joana – 

Doc.5, p.2) 

Não aqui não, o Chefe é que manda! (…)! Ele determina e nós temos de cumprir! (…) Eu já vi 

que não vale a pena dizer as coisas, só me chateio, mas eu até… (Enf. Deolinda – Doc.10, p.6) 

 

Relacionadas com a motivação intrínseca ou extrínseca que motiva o comportamento, 

encontrámos as subcategorias da participação profissional ser activa e consciente ou, pelo 

contrário, inactiva e inconsciente. Em matéria de resíduos, a inactividade e inconsciência 

foram verificadas em seis (54,5%) dos enfermeiros observados no C.S. dos Prazeres e em oito 

(66,7%) dos enfermeiros do C.S. das Telheiras (Figura 36). Estas percentagens permaneceram 
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inalteradas quando procedemos à análise de conteúdo das observações em Telheiras e 

elevaram-se 0,5% em Prazeres (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Distribuição de frequências das 
subcategorias participação profissional 
activa e consciente versus inactiva e 
inconsciente, por Centro de Saúde nos 
guiões de observação. 

Figura 37: Distribuição de frequências das 
subcategorias participação profissional 
activa e consciente versus inactiva e 
inconsciente, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados das observações. 

 

No C.S. dos Prazeres, a Enfermeira Paula assumiu que: 

(...)! Custa-lhe muito tomar decisões. Falta-lhe tomada de decisão, esconde-se sempre atrás da 

CCI… Tanto queria mudar procedimentos no SAP, mas assim não posso, limito-me a cumprir 

ordens! (Doc.8, p.2) 

 

Por seu lado, a Enfermeira Sofia contra argumentou a investigadora, dizendo: 

Pus?! Ai, deixa ver… se pus foi sem intenção! (calça uma luva, vasculha o lixo e confirma a sua 

existência) … Aí, está, está!... Não tive consciência, nunca pus, devia estar distraída a falar 

contigo ou fiz pontaria para o saco errado, isso às vezes acontece-me quando trocam a posição 

dos sacos e eu estou tão habituada… agora nem tinha dado conta o que tinha feito, foi por 

distracção!... (Doc.10, p.3) 
 

Já no C.S. das Telheiras, o Enfermeiro Joaquim teve uma resposta peremptória quando 

confrontado com a sua inactividade como interlocutor local da Comissão de Higiene e 

Segurança no Trabalho da Sub-Região de Saúde de Braga: 

Eu não, quem faz é o Pontes! Se eu fizesse já tinha mudado isso e muitas coisas, assim não 

posso! (Doc.8, p.2) 
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Também a Enfermeira Rego reagiu depois da investigadora a ter questionado: 

Investigadora: Acabaste de colocar à bocado o penso do utente no saco preto… 

Enf. Rego: Coloquei aonde?! No saco preto?! (…) Foi por engano, nem tinha dado conta… eu 

nunca deito os pensos aí, nem sei como aconteceu! (Doc.13, p.2) 

 

Mas não foi só ao nível dos prestadores de cuidados que encontrámos comportamentos 

inactivos e inconscientes. Personagens com responsabilidades na gestão de R.H., 

nomeadamente a Enfermeira Responsável pelo Controlo de Infecção no C.S. dos Prazeres 

(Enf. Carina) e o Enfermeiro Chefe e Coordenador do C.S. das Telheiras, demonstraram 

igualmente incapacidades e incoerências nesta área: 

Investigadora: À bocado tinhas as tampas dos frascos das vacinas na cápsula com as seringas e os 

algodões, mas depois despejas-te tudo no saco branco, porquê? As tampas estavam 

contaminadas? 

Enf. Carina: Pois pus (responde depois de confirmar o conteúdo do saco branco) … distrai-me! 

Há muito tempo que não venho para esta sala! (Doc.3, p.2) 

Investigadora: Aqui diz que as ampolas quebradas devem ir para o recipiente de saco branco?! 

Enf. Carina: Ah, isso aí eu já mudei, essa é a versão mais antiga… é que por causa dessas 

incertezas e porque eu sabia que ia dar muita polémica e comentários, resolvi tirar isso! 

(enquanto fala amarrota a folha e deita-a ao caixote do lixo) … Espera que vou imprimir a versão 

actual e já vês!... Podes ficar com ela, se quiseres. Vês, agora nem falo disso?! (Doc.6, p.5) 

Investigadora: Fica mais barato mas vai para o lixo camarário; o saco branco também não é 

queimado, queimado é aquele dos corto-perfurantes. 

Enf. Chefe: Há pois é o preto que vai para o lixo camarário, não sofre qualquer tratamento, é 

verdade… se calhar enganei-me, queria dizer o branco e troquei, o que eu queria dizer é que não 

vale a pena ir para o amarelo, que é como se fazia, porque fica muito caro, pode ir para o 

branco… (Doc.11, p.4) 

 

A desinformação na área dos resíduos abrange uma grande parte da classe profissional 

de enfermagem, confirmada pela percentagem de 70% (sete em dez enfermeiros observados) 

e 68,1% (trinta e dois profissionais num n=47 referente à matriz de resultados) no C.S. dos 

Prazeres, e de 75% (vinte e sete casos num total de trinta e seis) na estatística de análise de 

85 



Gestão de resíduos hospitalares nos Centros de Saúde: concepções e práticas dos enfermeiros 

conteúdo das observações realizadas no C.S. das Telheiras (Figuras 38 e 39). Os baixos 

números registados nos guiões de observação de Telheiras são justificáveis pelo ambiente 

hostil que marcou os primeiros dias de investigação de campo e não permitiu indagar os 

enfermeiros observados sobre os seus conhecimentos e fontes de informação. 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

Prazeres Telheiras

Informada Desinformada

0

10

20

30

40

Prazeres Telheiras

Informada Desinformada

Figura 38: Distribuição de frequências das 
subcategorias participação profissional 
informada versus desinformada, por Centro 
de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 39: Distribuição de frequências das 
subcategorias participação profissional 
informada versus desinformada, por Centro 
de Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Esta desinformação dos profissionais está subjacente no próprio discurso que produzem 

acerca dos resíduos: 

Investigadora: Sabes o que compreende ou no que consiste a gestão de resíduos hospitalares? 

(Doc.5, p.1) 

Enf. Raquel: Só sei o que deve ir para cada balde, mais nada (C. S. dos Prazeres – Doc.5, p.2) 

Os lixos infectados vão para “exonerar”… é assim que se diz?! (C. S. dos Prazeres/Enf. Cláudia – 

Doc.5, p.3) 

Os resíduos do saco preto vão com o lixo municipal para o aterro, os resíduos do saco branco 

vão para incinerar. (C. S. dos Prazeres/Enf. Carla – Doc.13, p.2) 

Autoclavagem?! Nunca ouvi falar, o que é isso? (C. S. dos Prazeres/Enf. Carla – Doc.13, p.2) 

Não sei, nunca ninguém me disse nada, eu faço assim! … Porquê no saco branco e não no preto, 

não sei! (C. S. das Telheiras/Enf. Berta – Doc.7, p.2) 

 

A falta de informação pode ter origem em deficiências na formação académica dos 

profissionais envolvidos: 
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Investigadora: Não sabes que tipos de destino os resíduos sofrem? 

Enf. Raquel: Não sei o seu destino… tive apenas umas noções no Curso de Base… (C. S. dos 

Prazeres – Doc.5, p.2) 

Investigadora: O Código Nacional das Cores dos Sacos está aprovado desde 1996. 

Enf. Berta: Não sei, não conheço! Eu só acabei o curso em 1999 e lá os sacos eram rosa… se 

calhar tinham acabado os brancos, não havia dinheiro para comprar e esses eram mais baratos! 

(C. S. das Telheiras – Doc.7, p.2) 

 

Mas foi sobretudo ao nível dos canais de comunicação interna que mais constatámos 

lacunas que urgem corrigir com brevidade: 

Uma norma?! Eu não tenho conhecimento disso! (começa entretanto a procurar nas paredes se há 

alguma nova norma afixada) Aqui também não está nada afixado, ninguém comentou nada por aí 

só se eu ando muito distraída… mas não, senão estava aqui afixada ou por aqui em cima do 

balcão para se ler… é assim que normalmente se faz com as coisas novas, ninguém arquiva sem 

que todas tenham tido conhecimento! (C. S. dos Prazeres/Enf. Sofia – Doc.7, p.1) 

Que caixote? Estás a brincar comigo?! Sério?... Que lindo caixote, isso tem algum jeito?! E aí em 

baixo também está bem, vê-se mesmo! A mim ainda ninguém me tinha dito nada, eu não sabia, 

mas também nunca mais via isso aí, se não já tinha separado os papéis! … Mas isso é para papéis 

e os plásticos? Ou é para pôr tudo junto? … (C. S. dos Prazeres/Enf. Joana – Doc.12, p.2) 

É o Pontes? Eu nunca soube que existia um responsável pelos lixos, não fazia a mínima ideia 

sequer! (C. S. das Telheiras/Enf. Berta – Doc.11, p.2) 

 

Nas cúpulas organizacionais das duas instituições de saúde encontrámos, igualmente, 

carências de informação actualizada: 

(…). Eu também só agora é que começo a saber umas coisas, como esta dos contentores corto-

perfurantes não poderem ir dentro do saco branco… eu não sabia disto, foram os Srs. da 

“AmbiMed” (referindo-se à empresa de recolha dos resíduos hospitalares) que estiveram cá e me 

informaram… eu sempre pensei que iam para incinerar! (C. S. dos Prazeres/Enf. Carina – Doc.6, 

p.4) 

Enf. Chefe: No preto não precisa de ser queimado, fica mais barato! 

Investigadora: Fica mais barato mas vai para o lixo camarário; o saco branco também não é 

queimado, queimado é aquele dos corto-perfurantes. (C. S. das Telheiras – Doc.11, p.4) 
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Em relação à frequência com que as práticas de recolha e transporte internos de R.H. 

são realizadas nos dois Centros de Saúde, os resultados obtidos são antagónicos. No C.S. dos 

Prazeres predominam frequências apropriadas, enquanto no C.S. das Telheiras a recolha e o 

transporte internos são executados com frequências impróprias para o quantitativo de R.H. 

produzidos (Figuras 40 e 41). 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Distribuição de frequências das 
subcategorias remoção e transporte internos 
de R.H. com frequência apropriada versus 
frequência imprópria, por Centro de Saúde 
nos guiões de observação. 

Figura 41: Distribuição de frequências das 
subcategorias remoção e transporte internos 
de R.H. com frequência apropriada versus 
frequência imprópria, por Centro de Saúde 
na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

De referir que, as três situações desajustadas que encontrámos em catorze observações 

realizadas no C.S. dos Prazeres reportam-se apenas à remoção não atempada dos contentores 

corto-perfurantes das salas de tratamento, confirmadas pelo relato observacional e pela voz da 

Enfermeira Sofia: 

(…). A lâmina é rejeitada correctamente no contentor dos materiais corto-perfurantes, mas este 

dispositivo encontra-se preenchido para além do recomendado, ficando de fora o cabo da lâmina. Não 

foi providenciado a substituição deste contentor. (Doc.5, p.1) 

(…) tive a melhor das intenções, eu não gosto de ver o contentor ali pousado, e já fui eu ontem 

que o pus lá quando o fechei à tarde, ninguém o recolheu e eu “pimba”… enfiei-o logo no saco! 

(Doc.7, p.2) 

 

No C.S. das Telheiras, registámos ausência total de práticas de remoção e transporte 

internos de resíduos hospitalares: 
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É que eu realmente nestes dias todos que aqui estive ainda não vi nenhuma vez a sala ser limpa, 

nem os resíduos a serem removidos, já perguntei às auxiliares e dizem-me que retiram 2 vezes ao 

dia, mas eu nunca vi, e já sai daqui às 5 e meia, mas não vi, por isso perguntei… Uma vez até 

chamaram a auxiliar, ela veio, mas não tirou os lixos, calcou-os com as mãos e foi-se embora! 

(Investigadora – Doc.12, p.2) 

 

Esta ausência verificou-se logo no primeiro dia de investigação de campo, tendo sido 

desvalorizada pela Enfermeira Liliana quando nos apresentava a sala de tratamentos: 

(...) penso que não está muito má, precisamos é de mudar para o Centro de Saúde novo, lá as 

condições vão ser outras!... Os sacos do lixo por acaso estão cheios e não deviam estar, mas deve 

ter sido um lapso da auxiliar com certeza! (Doc.1, p.3) 

 

O que viemos a confirmar como sendo habitual: 

Investigadora: Estes sacos do lixo estão tão cheios logo pela manhã, quando fizeres muitos 

pensos vão ficar… elas não vêm recolher o lixo à tarde é?! 

Enf. Rego: Oh, é sempre a mesma coisa! Vê-la? (referindo-se à auxiliar responsável pela sala) 

Nem eu! Às vezes passo o dia à procura dela, a ligar lá para dentro para todo o lado que é para 

ela vir arrumar a sala e não aparece cá na mesma! (Doc.13, p.2) 

 

As frequências de remoção e transporte internos de R.H. das suas Extensões de Saúde 

são também pouco apropriadas, mas o facto não parece preocupar o seu motorista: 

É mais ou menos de 15 em 15 dias sim! … Hoje é terça e costuma ser às terças-feiras que eu lá 

vou e trago os lixos, e na outra Extensão é igual! Só trago os contentores quando estão cheios. 

(Doc.5, p.2) 

 

Em relação às frequências de remoção e transporte externos, a disparidade de resultados 

é igualmente verificada entre instituições (Figuras 42 e 43). 
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Figura 42: Distribuição de frequências das 
subcategorias remoção e transporte externos 
de R.H. com frequência apropriada versus 
frequência imprópria, por Centro de Saúde 
nos guiões de observação. 

Figura 43: Distribuição de frequências das 
subcategorias remoção e transporte externos 
de R.H. com frequência apropriada versus 
frequência imprópria, por Centro de Saúde 
na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Para além dos resíduos contaminados, as diferenças são também significativas em 

relação à frequência de remoção externa de resíduos considerados inofensivos, a qual é 

realizada diariamente no C.S. dos Prazeres, mas em dias alternados na outra instituição (dado 

não confirmado pela sua Direcção) e que veio a provar-se ser insuficiente face à produção 

diária deste tipo de lixo: 

O contentor camarário de depósito dos resíduos dos grupos I e II encontra-se tombado, com 

vários sacos no chão, fechados com nó e caixas de cartão vazias que poderiam ser recicladas. (C. 

S. das Telheiras/Doc.11, p.1) 

 

Há, por outro lado, um aspecto técnico-operativo que permaneceu por clarificar nas 

duas organizações estudadas, referente à frequência da recolha externa de resíduos 

contaminados quando as jornadas de trabalho registam feriados nacionais, regionais e/ou 

tolerâncias de ponto, que afectam dias pré-determinados para o efeito: 

Nos feriados eles até vêem, nós é que estamos fechados, coitados! Foi o que aconteceu agora no 

Carnaval… eles devem ter passado, nós é que gozámos a tolerância, como é que eles podiam 

levar o lixo se o Centro de Saúde estava fechado?! … (C. S. dos Prazeres/D. Vera – Doc.6, p.4) 

Isso vêm às 3ªs e 6ªs-feiras todas as semanas, ou pelo menos deviam vir, mas eu já dei conta que se 

calharem num feriado ou numa ponte não vêm noutro dia… não sei se deviam vir ou não, 
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depende do contrato que têm assinado… Eu sei porque no Carnaval não vieram e depois só 

vieram na 6ª-feira seguinte, que era o dia que já tinham de vir… (C. S. das Telheiras/Técnico de 

Saúde Ambiental – Doc.4, p.4) 

 

Aparentemente os resultados estatísticos encontrados nas Figuras 44 e 45 sugerem uma 

maior adequação do horário de transporte interno de R.H. no C.S. das Telheiras, com nove 

observações adequadas em onze realizadas e sete excertos num total de nove na matriz síntese 

de resultados, enquanto no C.S. dos Prazeres só se obtiveram seis e doze, respectivamente. 
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Figura 44: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
do horário de transporte interno de R.H., por 
Centro de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 45: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
do horário de transporte interno de R.H., por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados das observações. 

 

No entanto, avaliando separadamente o transporte de R.H. contaminados e o de R.H. 

comuns, traduzimos particularidades curiosas de resultados no C.S. dos Prazeres. 

Efectivamente, apenas registámos uma vez a inadequação no horário de transporte interno de 

resíduos contaminados: 

Esta prática de higiene e recolha de resíduos repete-se também no corredor de acesso aos módulos 

II e III, onde permanece estacionado outro carro da limpeza, acompanhado de 1 saco preto e 1 saco 

branco de resíduos (este último atado com nó) tombados no chão. (…). Estes sacos permanecem 

abandonados no local pelo menos 35 minutos, das 15.05 horas às 15.40 horas. (Doc.10, p.2) 

 

Quanto aos resíduos comuns, contabilizámos sete situações em que estes foram 

transportados em horário de pleno funcionamento institucional: 

10
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Desde as 16.00 horas que o contentor dos resíduos camarários se encontra no exterior do 

Centro de Saúde, juntamente com 1 caixa de cartão vazia. (Doc.9, p.1) 

 

Em relação ao C.S. das Telheiras esta foi uma categoria de difícil avaliação pela 

escassez de práticas de remoção e transporte de R.H. que presenciámos. A julgar por alguns 

depoimentos e dada a nossa investigação ter decorrido em horário de pleno atendimento ao 

público, a não execução destas práticas poderão significar um adequado ajuste de horário, mas 

carecem de confirmação que tenham vindo a acontecer na prática, pois: 

Saímos do Centro de Saúde sem termos observado o processo de remoção e transporte interno 

de resíduos hospitalares, supondo que venha a realizar-se mais tarde conforme a indicação oral 

que dispomos. (Doc.9, p.4) 

Mais uma vez, não observámos práticas de remoção e transporte interno de resíduos 

hospitalares durante o período de permanência na instituição. Esta é uma situação que 

continuamos a considerar ajustada em termos de horário, embora não tenhamos ainda certezas 

quanto à sua efectivação em horário mais tardio. (Doc.11, p.6) 

(...)! Quando vim para aqui disseram-me que lá para o meio-dia, meio-dia e qualquer coisa a 

auxiliar viria limpar, está quieto, viste-a? Eu não vi!... (Enf. Deolinda – Doc.12, p.2) 

 

O transporte externo de R.H. foi sempre realizado em horário que considerámos 

adequado nas duas instituições (Figuras 46 e 47), por respeitar fluxos de menor afluência de 

utentes e visitantes, nomeadamente: 

Junto aos contentores de resíduos contaminados encontramos um papel afixado na parede que 

menciona que a sua recolha é efectuada semanalmente todas as 3ªs e 6ªs-feiras no início da 

manhã. (C. S. dos Prazeres/Doc.1, p.2) 

Eu não vi, mas estiveram cá de certeza, eles vêem sempre e muito cedo! (C. S. das 

Telheiras/Auxiliar – Doc.6, p.2) 
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Figura 46: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
do horário de transporte externo de R.H., por 
Centro de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 47: Distribuição de frequências das 
subcategorias adequação versus inadequação 
do horário de transporte externo de R.H., por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados das observações. 

 

Os dados relativos aos equipamentos de protecção pessoal utilizados na manipulação de 

R.H. dizem respeito exclusivamente ao uso de luvas, dado a inexistência de outros 

equipamentos nestas instituições. 

 

De um modo geral, as práticas curativas dos enfermeiros foram executadas com luvas 

de protecção pessoal calçadas. A estatística é de 71,4% no C.S. dos Prazeres, correspondente 

a dez profissionais num universo de catorze, e de 78,6% no C.S. das Telheiras, que equivale a 

onze profissionais em igual universo (Figura 48). 

Se incluirmos nesta apreciação a classe profissional dos auxiliares de acção médica, os 

dados estatísticos referentes aos não utilizadores elevam-se de 28,6% para 33,3% (7 

profissionais em 21) no C.S. dos Prazeres. No C.S. das Telheiras, sendo escassas as práticas 

de manipulação de R.H. que observámos nestes profissionais, estas foram, no entanto, todas 

realizadas com a utilização de luvas de protecção pessoal, o que contribuiu para o aumento 

estatístico do número de utilizadores de 78,6% para 85% (17 em 20) encontrado na matriz 

síntese de resultados das observações (Figura 49). 
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Figura 48: Distribuição de frequências das 
subcategorias utilização versus não 
utilização de equipamentos de protecção 
pessoal na manipulação de R.H., por Centro 
de Saúde nos guiões de observação. 

Figura 49: Distribuição de frequências das 
subcategorias utilização versus não 
utilização de equipamentos de protecção 
pessoal na manipulação de R.H., por Centro 
de Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Efectivamente, nenhuma prática de limpeza/desinfecção de instalações e de remoção de 

resíduos hospitalares que presenciámos no C.S. dos Prazeres foi realizada com protecção de 

luvas: 

A zona de despejos é comum ao armazém de resíduos hospitalares e esta prática acaba por molhar 

o chão. Neste procedimento a auxiliar não usa luvas, mas remove com a mão os fios soltos da 

esfregona que ficam presos na grade da sanita de despejos. (Doc.5, p.1) 

A sala de tratamento foi recentemente limpa e os resíduos hospitalares removidos sem luvas de 

protecção. (Doc.6, p.1) 

 

Apesar de não ser esse o discurso produzido por uma auxiliar de acção médica: 

Calço luvas, tenho lá luvas próprias, não ponho as mãos nos sacos… Mas se elas fossem calcando 

o lixo não era preciso nada disso! É preciso uma reunião... (D. Vera – Doc.6, p.4) 

 

Relativamente ao C.S. das Telheiras, pese embora tenham sido utilizadas luvas de 

protecção pessoal na manipulação de resíduos, é discutível a sua adequação à função, 

podendo estar comprometida a segurança, pois: 

(...) a sala de tratamentos não foi limpa, nem os resíduos removidos, apenas calcados pelas mãos 

da Auxiliar Gracinda, protegidas com luvas de vinil. Com as mesmas luvas… (Doc.7, p.3) 

12
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Enquanto fala, calça luvas de vinil e remove os resíduos do grupo III. Ata o saco branco com 

um nó e vai com ele na mão depositá-lo no contentor do armazém de resíduos. Regressa e começa 

a limpar o chão da sala, continuando… (Doc.12, p.4) 

 

Na análise que fizemos sobre as práticas e os comportamentos profissionais 

constatámos haver necessidade de aumentar a consciencialização e familiarização com os 

conceitos e objectivos de gestão de R.H., bem como a aquisição de novos hábitos de trabalho, 

baseados em procedimentos que previamente têm de estar estabelecidos. 

Outro aspecto que merece um maior empenho nas duas organizações estudadas refere-

se aos procedimentos vocacionados prioritariamente, e sempre que tecnicamente possível, 

para a reutilização e reciclagem de embalagens e de outros materiais susceptíveis de serem 

revalorizados, o que exige a criação e definição de circuitos de recolha selectiva e uma maior 

disciplina na triagem. 

Verificámos ser ao nível das práticas de recolha/transporte interno de R.H. produzidos 

no C.S. das Telheiras que mais se levantam preocupações particulares de gestão que urgem 

resolver em prol da saúde dos seus utentes e profissionais, que não se colocam na outra 

instituição de saúde (Figura 50). 
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Figura 50: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes às práticas e 
comportamentos, por Centro de Saúde nos guiões de observação (em cima) e na matriz síntese de 
resultados (em baixo). 
 

1.3. ATITUDES E PERCEPÇÕES 

 

A análise de resultados que se segue procura valorizar as declarações de avaliação tanto 

favoráveis como desfavoráveis a respeito dos resíduos, que reflectem a forma como os 

profissionais de saúde se sentem em relação aos riscos, ao controlo sobre os mesmos, às 

questões de saúde pública e ambiental subjacentes e ao status e papéis relacionados, 
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conferindo significado mais ou menos favorável à gestão de R.H. praticada nas instituições de 

saúde consideradas. 

Assim, a utilização de luvas que encontrámos nos profissionais de enfermagem e de 

acção médica aparece como uma manifestação clara de uma atitude de valorização dos riscos 

associados aos resíduos hospitalares, nem sempre bem definidos, mas que importam 

minimizar: 

Os riscos que corro?!... Posso-me picar e já aconteceu, mas fiz os testes e tudo e estava tudo 

bem… Agora calço luvas e calcos os sacos com 1 ferro ou 1 pau, não ponho lá as mãos! (C. S. 

dos Prazeres/D. Vera – Doc.6, p.3) 

Utilizei as luvas para me proteger, não toquei na ferida, por isso, acho que não tem… (C. S. das 

Telheiras/Enf. Rego – Doc.2, p.1) 

(...)! Agora vou ver se dou um jeito nisto!... Não tenho mais nada aqui, vou usar álcool e limpar 

esta marquesa, mas primeiro calço luvas que isto aqui é um foco de infecção! (pega numa 

compressa embebida em álcool e passa em toda a marquesa, depois rejeita-a... (C. S. das 

Telheiras/Enf. Deolinda – Doc.12, p.1) 

 

No entanto, nem todos os enfermeiros valorizam verdadeiramente os riscos que se 

associam aos resíduos. Em catorze observações realizadas, encontrámos três situações de 

desvalorização no C.S. dos Prazeres e cinco no C.S. das Telheiras (Figura 51). 

A permissividade perante os riscos dos R.H. não foi só verificada nos enfermeiros, daí o 

aumento estatístico registado na matriz síntese de resultados das observações (Figura 52). 
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Figura 51: Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização versus 
desvalorização dos riscos associados aos 
R.H., por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 52: Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização versus 
desvalorização dos riscos associados aos 
R.H., por Centro de Saúde na matriz síntese 
de resultados das observações. 

 

Encontrámos relatos dos profissionais de enfermagem onde o hábito e a banalização dos 

riscos associados aos R.H. transparecem como comuns: 

Se o lixo comum for para o balde dos contaminados, não sei qual é o mal… nunca me questionei 

sobre isso! Quando tenho dúvidas coloco sempre no lixo dos contaminados!... Eu faço como vejo 

fazer... (C. S. dos Prazeres/Enf. Raquel – Doc.5, p.2) 

Investigadora: Porque recapsulou a agulha? 

Enf. Cláudia: Eu sei que é perigoso, posso-me picar, mas estou tão habituada! … (C. S. dos 

Prazeres – Doc.9, p.1) 

Não costumo pensar nisso!... Se pararmos para pensar um pouco nisso, vemos que é muito 

importante, mas não conheço muito os riscos… (C. S. das Telheiras/Enf. Berta – Doc.3, p.2) 

Investigadora: Mas em casa são tuas, é diferente! 

Enf. Berta: Eu sei que lá não estão sujas, mas aqui faço igual! … A outra torneira molha-me 

toda, a água sai com muita pressão, eu prefiro aquela! (referindo-se à torneira de abertura 

manual) (C. S. das Telheiras – Doc.7, p.1) 

 

Também outras vozes de profissionais de saúde se mostraram despreocupadas com os 

riscos dos resíduos: 

Investigadora: Não usa mais nada, só usa luvas?  

Auxiliar Gracinda: E já chega, eu tenho cuidado! (C. S. das Telheiras – Doc.4, p.6) 

Investigadora: Disse que ficam ao ar livre?! 

12
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Motorista: Sim ao ar livre, aquilo não traz problemas, ficam num campo enorme que tem por trás 

da Extensão, é uma maravilha… a Sra. Enfermeira é que não conhece, se não, não estava 

preocupada com isso! (C. S. das Telheiras – Doc.5, p.2) 

Investigadora: Para estes serviços não devia calçar outro tipo de luvas? 

Auxiliar Isabel: Nós temos outras luvas, daquelas de borracha… eu no SAP (…) uso as outras, 

para aqui não as trouxe, nem sei onde ela as tem guardado, por isso uso estas. (C. S. das 

Telheiras – Doc.12, p.6) 

 

As luvas conferem ao utilizador uma percepção de segurança e controlo sobre os riscos 

associados aos resíduos, que constatámos em doze dos enfermeiros observados no C.S. dos 

Prazeres e em seis dos enfermeiros do C.S. das Telheiras (Figura 53). Na estatística referente 

à matriz de categorização das observações registámos o aumento desta percepção positiva 

para quinze e dezoito casos, respectivamente (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12

Prazeres Telheiras

Percepção de controlo Percepção de não controlo

0

5

10

15

20

Prazeres Telheiras

Percepção de controlo Percepção de não controlo

Figura 53: Distribuição de frequências das 
subcategorias percepção de controlo versus 
não controlo sobre os riscos associados aos 
R.H., por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 54: Distribuição de frequências das 
subcategorias percepção de controlo versus 
não controlo sobre os riscos associados aos 
R.H., por Centro de Saúde na matriz síntese 
de resultados das observações. 

 

Transparece, no entanto, nos discursos de alguns enfermeiros do C.S. das Telheiras a 

sensação de descontrolo em relação ao risco de picada acidental e ao comprometimento da 

saúde pública e ambiental por tratamento e destino final indevido dos resíduos: 

Investigadora: Picas-te?! Estão é descritos vários acidentes de trabalho por picada quando se 

recapsulam agulhas ou se removem com as mãos! 
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Enf. Berta: Mas eu acho que enquanto vamos com a seringa e a agulha na mão até ao contentor 

é que nos podemos picar! Uma vez eu e uma colega batemos uma na outra e eu piquei-me 

mesmo… (Doc.7, p.2) 

Investigadora: Em vez de removeres a agulha com a mão, podias usar aquela ranhura própria do 

contentor para isso! 

Enf. Berta: Acho que ao pôr ali fica meio encravada e já tive para me picar também! … Agora 

não facilito! (Doc.7, p.2) 

Eles dizem para se aspirar e se não vier sangue pôr nesse balde, se tiver sangue é que vai para o 

branco, mas eu ponho tudo mesmo que não tenha, desde que entre em contacto com o utente eu 

ponho no saco branco, até esteticamente não parece bem, já houve casos que deram na televisão 

de encontrarem sacos com este tipo de materiais na lixeira e virem dizer que estava contaminado 

e as pessoas ficaram com medo, eu por isso, ponho todas as seringas no branco! (Enf. Joaquim – 

Doc.8, p.2) 

(...)! Eu acho que têm medicamento… e quem me garante a mim que as seringas não estão 

contaminadas, porque eu antes de dar uma injecção aspiro sempre e ao dar vou aspirando… se 

não tiver sangue macroscópico já vai para o lixo comum?! Quem me garante o fim desse lixo? 

Agora vai para os aterros, mas não sabemos em que condições e o que lhe é feito! É um 

perigo!... (Enf. Deolinda – Doc.10, p.6) 

 

Mais de metade dos profissionais de enfermagem observados nos dois C.S. (n=13) 

demonstraram atitudes de insensibilidade para as questões de saúde pública e ambiental que 

se levantam com a gestão de R.H. (Figura 55). Registámos melhoria neste indicador quando 

alargámos a estatística a todos os profissionais do C.S. dos Prazeres que interagiram nesta 

investigação, situando-se nos 45,7% contra os 61,5 % iniciais; no C. S. das Telheiras a 

melhoria foi menos significativa, representando apenas 5% (Figura 56). 
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Figura 55: Distribuição de frequências das 
subcategorias sensibilidade versus 
insensibilidade para questões ambientais e 
de saúde pública relacionadas, por Centro de 
Saúde nos guiões de observação. 

Figura 56: Distribuição de frequências das 
subcategorias sensibilidade versus 
insensibilidade para questões ambientais e 
de saúde pública relacionadas, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados das 
observações. 

 

Esta indiferença perante os resíduos não nos parece ser uma atitude exclusiva dos 

profissionais de saúde, dado o seu enraizamento na população em geral: 

(…)? Eu não concordo que se rejeite no saco preto… mas lá em casa também ponho no lixo 

comum… e os da “AmbiMed” também dizem que se podem pôr, desde que protegidas com 

embalagem de papel ou plástico… (C. S. dos Prazeres/Enf. Carina – Doc.6, p.5) 

Eu sei que devemos levar os frascos às farmácias, mas isso aí também não sei se vale a pena, 

temos tanto trabalho em levar à farmácia para pôr no recipiente próprio e o que é que algumas 

farmácias fazem?! … Depende da farmácia, muitas não estão nada sensibilizadas para isso e nós 

levamos lá os frascos! (C. S. das Telheiras/Enf. Joaquim – Doc.8, p.3) 

(...): Isso é tudo igual, que importa pôr num ou noutro, ao fim vai tudo para o mesmo… nós bem 

vemos nas ruas os sacos no chão, depois vêem os cães, rasgam os sacos e vê-se tudo espalhado no 

chão, há de tudo nesses sacos, não há cuidado nenhum! (C. S. das Telheiras/Utente – Doc.11, 

p.1) 

 

As actividades de gestão de R.H. foram muito mais valorizadas pelos profissionais do 

C.S. dos Prazeres do que pelos que trabalham no C.S. das Telheiras: sete em treze enfermeiros 

observados e cinco em onze relatos observacionais demonstraram atitudes de valorização 

destas funções no primeiro Centro de Saúde, enquanto na segunda instituição, os números 

decresceram para três (n=8) e para nove (n=29), respectivamente (Figuras 57 e 58). 
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Figura 57: Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização versus 
desvalorização das actividades de gestão de 
R.H., por Centro de Saúde nos guiões de 
observação. 

Figura 58: Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização versus 
desvalorização das actividades de gestão de 
R.H., por Centro de Saúde na matriz síntese 
de resultados das observações. 

 

À gestão de R.H. ainda não é atribuída a importância que lhe é merecida, nem os seus 

benefícios têm visibilidade junto dos profissionais do terreno: 

Sou-te sincera, não me preocupam os custos! Os que estão lá em cima (referindo-se à Direcção 

do Centro de Saúde) que pensem nisso, já que gastam dinheiro tão mal gasto noutras coisas! (C. 

S. dos Prazeres/Enf. Sofia – Doc.4, p.1) 

Isso está bem para as novas, assim como você, e para os Chefes se entreterem... já não é para 

mim! E também nem sei se vale a pena “matar” a sua cabeça com isso! (C. S. dos Prazeres/Enf. 

Cláudia – Doc.9, p.2) 

Não sei… se calhar tens razão, mas nunca pensei verdadeiramente nisso! Não ligo muito a essa 

“coisa” da gestão de resíduos! (C. S. das Telheiras/Enf. Berta – Doc.7, p.2) 

 

Mas não foi só ao nível dos prestadores de cuidados que notámos desvalorização por 

esta área, também os gestores de topo do C.S. das Telheiras foram apontados por 

negligenciarem estas funções de gestão: 

Isto dos lixos vou ter de andar em cima, eu acho que ninguém faz controlo do trabalho da 

empresa, mas depois alguém paga! Apresentam depois valores destes, porque fazem o que 

querem… ninguém sabe se vão muitos ou poucos contentores… Em 2004 houve um aumento dos 

resíduos hospitalares contaminados, mas ninguém investiga porquê! Não podemos continuar 

assim…. (Técnico de Saúde Ambiental – Doc.4, p.3) 
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(…) É tudo muito bonito, mas depois… Nós aqui até tentamos fazer qualquer coisa para tornar 

isto mais agradável, mas investir numa coisa velha… Esta torneira de pedal, por exemplo, fomos 

nós que chateamos um picheleiro que andava aqui para nos meter, se não… Mas depois foi um 

“trinta e um” para o Centro de Saúde pagar, diziam eles – Tanto dinheiro?! Era preciso a 

torneira?! - Vale a pena fazer alguma coisa assim?! (Enf. Pontes – Doc.7, p.3) 

Mas aqui não há nada e também não se aprende nada, desaprende-se, mas é! … Oh, eu também 

não vim para aqui aprender nada!... O Chefe quer lá saber dos resíduos para alguma coisa, vou 

estar eu a chatear-me?! Quem quiser que faça, esse trabalho não é para mim! (Enf. Rego – 

Doc.13, p.2) 

 

Dos enfermeiros observados nas duas instituições de saúde encontrámos apenas um com 

convergência de opinião sobre status e papéis relacionados com R.H. (n=11 no C.S. dos 

Prazeres e n=6 no C.S. das Telheiras) (Figura 59). A convergência de opinião manteve-se 

com o mesmo valor absoluto quando demos voz aos outros actores envolvidos (n=15 e n=6, 

respectivamente) (Figura 60). 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Distribuição de frequências das 
subcategorias convergência versus 
divergência sobre status e papéis 
relacionados com R.H., por Centro de Saúde 
nos guiões de observação. 

Figura 60: Distribuição de frequências das 
subcategorias convergência versus 
divergência sobre status e papéis 
relacionados com R.H., por Centro de Saúde 
na síntese de resultados das observações. 

 

A gestão de R.H. continua a ser conotada depreciativamente como uma área muito 

trabalhosa e com pouco reconhecimento e satisfação profissional pelos enfermeiros do C.S. 

dos Prazeres: 

Investigadora: E se te convidassem para seres responsável pela área dos lixos, aceitavas? 
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Enf. Sofia: Acho que não... É um trabalho ingrato, pouco reconhecido e eu não tenho jeito 

nenhum para isso. (Doc.4, p.2) 

Investigadora: Será mesmo esse peso, quem controla isso? 

Enf. Carina: Pois é! E isso quem é que vai controlar, ninguém quer?! Temos de ver bem isso… 

eles levam o lixo, ninguém controla o que levam! (Doc.11, p.2) 

Investigadora: Se hoje te perguntassem se querias ser nomeada para responsável dos resíduos, 

como é que reagirias? Aceitavas? Gostavas? 

Enf. Carla: Não gostava muito, prefiro as actividades perto dos doentes, não gosto desse tipo de 

actividades, gosto da prática! (Doc.13, p.3) 

Investigadora: Mas os resíduos fazem-te impressão ou porquê? (Doc.13, p.3) 

Enf. Carla: Tinha de estudar, aprofundar esse assunto para ser responsável… mas se não 

houvesse outra pessoa ficava, o que tinha era de estudar mais... (Doc.13, p.4) 

 

A opinião da Enfermeira Rute elucida claramente esta antipatia que o assunto dos R.H. 

suscita nas pessoas: 

Ui que tema foi escolher, não arranjava um tema mais agradável para tratar?!... (Doc.13, p.1) 

 

Também no C.S. das Telheiras encontrámos manifestações de desagrado por esta área 

de trabalho: 

Ehm… Por opção não! Mas alguém tem de o fazer… Gostar, gostar, não gostava, mas aceitava… 

tinha era de andar sempre em cima disto! Ver se estavam todos a fazer bem ou mal, corrigir, 

ensinar… tinha de trabalhar muito! (Enf. Berta – Doc.3, p.2) 

Se calhar há, não sei… acho que é um tema difícil e se queres que te diga, não é um tema que me 

seduz, as colegas do hospital é que queriam muito fazê-lo, mas eu até nem queria nada, mas 

fazia... Se calhar até é um tema importante, mas não sei! (Enf. Teresa – Doc.9, p.2) 

 

A esta percepção depreciativa dos técnicos de saúde acrescenta-se o reforço dos dois 

órgãos de gestão, que insistem em atribuir aos profissionais menos qualificados e menos 

capazes tecnicamente, as funções relacionadas com resíduos hospitalares: 

Ficou ela a limpar porque não sabia fazer outra coisa… não sabe ler, por isso não sabia 

trabalhar com as máquinas da lavandaria! Mas só faz a limpeza do “quartinho”, ela dos lixos 
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não sabe nada, a Enfermeira Carina até já colocou agora aquele papel na parede, mas ela não 

sabe ler! (C. S. dos Prazeres/Operadora da lavandaria – Doc.6, p.2) 

(…)! É que ela é operadora de lavandaria como eu, não é da limpeza… lá em cima no Hospital 

lavava a roupa e eu passava, mas aqui o serviço era de mais responsabilidade com as máquinas e 

tudo e puseram-na a fazer esse serviço, mas ela não quer! Ela é assim, não atinge mais! Até com 

as casas de banho... (C. S. dos Prazeres/Operadora da lavandaria – Doc.13, p.4) 

(...) Sabes, aqui as auxiliares estão divididas por áreas, a que faz esta zona é a Gracinda, que 

limpa pouco, é asmática, já não é nova e tem um problema nas costas de certeza, que não a deixa 

trabalhar, a preguiça sabes como é! Já a Isabel que limpa a parte de lá, não sei se já viste os 

consultórios, anda sempre com o pano e a esfregona atrás, mas limpa! Este lado até é o que devia 

estar mais limpo, é a zona mais suja do Centro de Saúde, mas está uma vergonha! (C. S. das 

Telheiras/Enf. Deolinda – Doc.12, p.2) 

 

Tudo o que resta são atitudes de indiferença e de conformismo perante funções de 

responsabilidade que alguém tem de cumprir, mesmo que não sejam sentidas como úteis e 

importantes: 

Ninguém queria ficar com esse trabalho e depois eu acabei por ficar… Mas não fui nomeada! 

(C. S. dos Prazeres/D. Vera – Doc.6, p.3) 

Sou eu responsável dos lixos porque ninguém quer saber… Mas alguém tem de o fazer! (C. S. 

dos Prazeres/D. Vera – Doc.8, p.3) 

D. Vera: E onde estão, que não os vejo?! 

Motorista: Sei lá… estão para aí, quero lá saber disso! (responde à pergunta e continua a andar) 

(C. S. dos Prazeres – Doc.8, p.3) 

 

O estudo sobre as atitudes e percepções confirmou que a maioria dos profissionais 

não está sensibilizada a nível pessoal e profissional para as consequências dos seus actos em 

matéria de resíduos, embora, contraditoriamente valorize com temor os riscos a eles 

associados. A resistência dos profissionais de saúde à gestão de R.H. e à sua valorização nem 

sempre foi aberta, explícita e manifestamente expressa, em vários momentos revelou-se em 

comportamentos de negligência e/ou de desmotivação, comprometendo o sucesso do 

programa institucionalizado e a segurança da comunidade intra e extra hospitalar, embora os 
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profissionais de saúde assim não o considerem, pela percepção de controlo sobre os riscos 

associados aos R.H. que transpareceram nas suas práticas e discursos (Figura 61). 
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Figura 61: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes às atitudes e percepções, por 
Centro de Saúde nos guiões de observação (em cima) e na matriz síntese de resultados (em baixo). 
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2. DADOS OBTIDOS POR ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Na análise documental foram considerados não apenas os documentos oficiais 

(numerados por ordem alfabética), como regulamentos, normas, protocolos, procedimentos, 

organigramas, etc., elaborados pelos órgãos de gestão (ver lista de documentos consultados 

por Centro de Saúde – Anexo X), como também os documentos operativos que constituem os 

relatos das observações realizadas e se encontram numerados arabicamente, por ordem 

cronológica de acontecimento. 

 

2.1. POLÍTICAS INSTITUIDAS 

 

A inovação e o dinamismo que a gestão de R.H. reclama ao nível das políticas a 

institucionalizar localmente são ainda muito incipientes em qualquer dos dois C.S. 

investigados, com apenas um documento (n=8) e cinco extractos documentais (n=9) que 

comprovam o facto em Prazeres e dois (n=9) e três (n=14) respectivamente, em Telheiras 

(Figuras 62 e 63). 
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Figura 62: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas dinâmicas e 
inovadoras versus estáticas e tradicionais, 
por Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 63: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas dinâmicas e 
inovadoras versus estáticas e tradicionais, 
por Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 
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No C.S. dos Prazeres registam-se pontualmente iniciativas de mudança: 

Não, isto está a começar! Ela só falou, isso depois vai-se ver com ela... É como o peso dos lixos, 

só agora é que se está a começar, todos os anos era feito à sorte, não havia nada disto... (D. Vera 

– Doc.10, p.2) 

(…): Já há aqui novidades, vês?! Já se mudaram coisas, a tua presença já deu frutos! Agora já 

não temos aqui aquelas coisas (referindo-se às cápsulas que serviam de recipiente de 

acondicionamento temporário de resíduos) (…) arranjou-se um caixote novo para aqui, fica aqui 

pertinho, é uma maravilha! (enquanto fala, carrega no pedal do novo caixote de inox da sala) … 

Como vês, estão-se a fazer coisas! Ah, e já se separam os papéis (mostra-nos o caixote de cartão 

improvisado para o efeito, colocado por baixo do ficheiro de arquivo das vacinas) (Enf. Carina – 

Doc.11, p.1) 

 

Mas estas limitam-se no tempo e no espaço: 

Está tudo na mesma: reuniões não há, a limpeza ainda não foi feita, os sacos continuam a não 

estar calcados… Vale-me a pena chatear-me?!... Vou deixar andar!... (D. Vera – Doc.14, p.2) 

 

E, por outro lado, não se integram num planeamento global de orientação ousada e 

inovadora, o que comprovámos pela leitura do documento oficial: 

Não existe um documento, protocolo de procedimentos sobre a Limpeza e Desinfecção de 

Materiais, Equipamentos e Instalações; (Doc. F, p.4) 

Não existe Normas de lavagem e desinfecção das mãos instituídas; (Doc. F, p.4)  

 

No caso do C.S. das Telheiras, 

(…), estas medidas estão há muito implementadas, mas queremos fazer as adaptações 

necessárias e possíveis, de modo a rentabilizar o espaço, o material e os recursos humanos já 

existentes. O circuito… (Doc. G, p.4) 

Pretendemos fazer um documento prático de consulta, para aquisição e armazenamento de todos 

os produtos, elaborar os procedimentos, o seu circuito desde o Aprovisionamento até aos Sectores 

e Extensões de Saúde. (Doc. K, p.13) 
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Apesar destas intenções oficiais, a Enfermeira Rego lamenta a estagnação da sua 

instituição de saúde: 

Investigadora: Eu já trabalhei num Centro de Saúde onde também havia um recipiente para 

colocar os vidros. 

Enf. Rego: Mas aqui não há nada e também não se aprende nada, desaprende-se, mas é! (...) O 

Chefe quer lá saber dos resíduos para alguma coisa, vou estar eu a chatear-me?! … (Doc.13, 

p.2) 

 

O nosso próprio percurso investigativo termina: 

(...) sem que haja modificações quanto às políticas de reutilização e reciclagem de 

papel/cartão, plásticos/embalagens e/ou vidros. (Doc.14, p.6) 

 

Para os responsáveis institucionais do C.S. dos Prazeres, esta realidade parece ser 

percepcionada como satisfatória: 

O Serviço de Gestão de resíduos que existe actualmente permite dar resposta às necessidades, 

para o caso dos resíduos produzidos nos “cuidados de saúde continuados” ou “visitas 

domiciliárias”? Não ___ Sim _X__ (Doc. E, p.2) 

 

Não havendo, por isso, dúvidas que mereçam ser esclarecidas, nem sugestões para um 

melhoramento: 

Tem algumas dúvidas, que gostaria de ver esclarecidas, sobre as normas de triagem, 

acondicionamento, transporte e tratamento de resíduos hospitalares, e/ou respectiva legislação 

aplicável? Não________________________________________________________ (Doc. E, p.2) 

Gostaria de dar sugestões para melhorarmos na gestão desses resíduos? __________________ 

____________________________________________________________________ (Doc. E, p.3) 

 

Por seu lado, o Enfermeiro Chefe e Coordenador do C.S. das Telheiras também insiste 

em perpetuar as políticas instituídas, transmitindo ao seu sucessor as suas preocupações do 

momento: 

Investigadora: O Enfermeiro Manuel não é um dos Chefes do Centro de Saúde dos Prazeres? 
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Enf. Chefe: É, mas agora vem para aqui, está tudo tratado e vai ficar a acumular comigo… 

Durante uns tempos vai ficar lá por baixo para conhecer a equipa e aperceber-se como as coisas 

funcionam… eu vou pô-lo a par de tudo e quando me for embora ele toma conta do serviço e já 

sabe os problemas da casa. … (Doc.14, p.3) 

 

Em relação às políticas serem ou não imbuídas de preocupações financeiras e materiais, 

no C.S. das Telheiras analisámos três documentos oficiais (n=6) que denotam estas 

inquietações e são responsáveis pelos treze excertos (n=16) da matriz síntese de resultados. 

No C.S. dos Prazeres estas preocupações encontram-se mais diluídas e foram apenas 

confirmadas em três documentos e três relatos documentais, num total de sete (Figuras 64 e 

65). 
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Figura 64: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas com preocupações 
financeiras e materiais versus sem 
preocupações financeiras e materiais, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 65: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas com preocupações 
financeiras e materiais versus sem 
preocupações financeiras e materiais, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 

 

O rigor financeiro e material são levados ao extremo pelo Enfermeiro Chefe do C.S. das 

Telheiras: 

Não “apanha por tabela”, “apanham todas por tabela”! Aqui nunca houve falta de livros de 

vacinas, nunca nestes anos todos que eu fui Chefe, mas têm de ser responsáveis, há uma folha 

para preencher quando dão os livros e não podem dar livros à toa… qualquer dia essa mãe 

aparece com 3 livros vai ver!... Eu hoje vou-lhe dar livros, mas vão ficar registados… espere aí 

que eu vou imprimir a folha… Conte comigo! 1, 2, 3, 4, (…), 24, 25 livros, leva 25 livros! (Doc.10, 

p.3) 
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No C.S. dos Prazeres, estas preocupações estão também presentes, quer em documentos 

oficiais: 

O Centro de Saúde paga o tratamento do lixo que produz e a contabilização deste pagamento é 

feita por CONTENTOR. Por isso é fundamental um correcto acondicionamento do lixo. (Doc. 

G, p.1) 

 

quer em documentos operativos, pela voz dos actores implicados: 

(…) Eu estou a fazer aquele manual de limpeza e desinfecção, mas estou com dificuldades com o 

detergente, com aqueles panos todos de cores diferentes… onde é que eu vou encontrar tantas 

cores? Ou são caros ou desfazem-se todos, isto não é fácil!... Hoje estás com pressa não dá, mas 

depois queria que visses! (Enf. Carina – Doc.13, p.6) 

 

No entanto, na prática, o zelo pelo aspecto financeiro não parece ser o que mais 

preocupa os profissionais de saúde de ambas as instituições: 

Sou-te sincera, não me preocupam os custos! Os que estão lá em cima (referindo-se à Direcção do 

Centro de Saúde) que pensem nisso, já que gastam dinheiro tão mal gasto noutras coisas! (C. S. 

dos Prazeres/Enf. Sofia – Doc.4, p.1) 

(…) Mas eu no hospital vejo sacos vermelhos e de outras cores… e os baldes também são 

fechados, aqui não há nada disso! Isso deve ser caríssimo! Se encontrassem uma coisa 

baratinha… (C. S. dos Prazeres/Enf. Cláudia – Doc.5, p.3) 

(...) desabafa: Valha-me Deus, isto aqui não dá, é muito complicado! “Pega” com coisas que não 

prestam para nada, quando há outras muito mais prementes e importantes para resolver… é 

muita burocracia, eu não entendo!... (C. S. das Telheiras/Enf. Deolinda – Doc.10, p.4) 

(…) como na 6ª-feira que “levei” sem razão, agora até esta porcaria dos duplicados dos recibos 

eu guardo para lhe mostrar quando pedir mais, que daqui a pouco vou precisar de pedir… é 

como estes envelopes, deu-me 2, isto chega para alguma coisa?! Depois diz-me que os como, eu 

que procuro ser responsável, cumpridora, … (C. S. das Telheiras/Enf. Deolinda – Doc.11, p.5) 

 

Foi ao nível da humanização das políticas organizacionais que mais confirmámos 

diferenças entre as instituições consideradas. No C.S. dos Prazeres encontrámos cinco 

documentos (quatro oficiais e um operativo) e onze registos documentais, correspondentes à 
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totalidade do universo analisado, onde estão patentes preocupações humanas. Contrariamente, 

no C.S. das Telheiras predomina a desumanização das políticas, expressa em doze 

documentos operativos (n=16) e quarenta e seis discursos dos profissionais que salientam este 

aspecto (Figuras 66 e 67). 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas humanizadas versus 
desumanizadas, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 67: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas humanizadas versus 
desumanizadas, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

O C.S. dos Prazeres preocupa-se com a formação contínua dos profissionais de saúde, a 

prontidão na resolução dos seus problemas e a preservação da sua saúde: 

Promover a formação contínua do pessoal/equipa de saúde, no campo da higiene e da infecção 

nosocomial. (Doc. F, p.4) 

Dar resposta a necessidades do contexto real de trabalho de forma pontual e imediata (Doc. F, 

p.6) 

(…). Assim neste âmbito, desde já agradecemos a todos os profissionais a colaboração e o 

contacto sempre que o necessitarem. (Doc. G, p.1) 

A necessidade das Precauções Universais justifica-se porque, em nenhum momento, é possível 

saber quais as pessoas infectadas que frequentam os serviços de saúde, o que justifica o seu 

cumprimento... (Doc. I, p.2) 

 

Quanto ao C.S das Telheiras, os documentos oficiais fazem transparecer uma orientação 

humanista: 
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Com o objectivo de detectar necessidades formativas na equipe [equipa] e elaborar o Plano de 

Actividades de Enfermagem em [relativo à] formação em serviço, foi solicitado à equipe [equipa] 

através de inquérito, que sugerissem as temáticas a abordar para o plano e que as 

fundamentassem por escrito, uma vez que a fundamentação apresentada, tornaria possível uma 

melhor percepção da necessidade de aperfeiçoar, melhorar, motivar e/ou mudar de 

comportamento, sempre com o objectivo, de aumentar a qualidade dos cuidados. 

Simultaneamente, avaliar a coesão e o espírito de equipe [equipa]. (Doc. B, p.4) 

Para além de estabelecer procedimentos, protocolos e normas entre profissionais de saúde, 

pretende-se também que este guião sirva os novos enfermeiros favorecendo-lhe a integração nos 

serviços. (Doc. K, p.3) 

 

No entanto, os testemunhos dos profissionais de saúde contrariam esta vertente: 

Investigadora: Então Pontes está tudo bem? 

Enf. Pontes: Não está muito, mas vai-se andando, que é o remédio! Isto aqui é desumano... há 

falta de pessoal, estamos menos 5 ao serviço! … Não pensamos nos colegas, mete-se atestado por 

meter, por qualquer coisinha, e os que estão ao serviço são sempre os mesmos “burros” que se 

lixam! (Doc.7, p.3) 

Enf. Teresa: Vós lá todas tendes horário seguido? 

Investigadora: Sim, menos uma que não quer. 

Enf. Teresa: Só nós é que não temos, todos têm só a nós é que dizem que não podemos ter porque 

não cobrimos as actividades com esse horário! (Doc.9, p.3) 

 

Como investigadora, presenciámos situações de repreensão em público: 

(...). Passados poucos minutos entra o Enfermeiro Joaquim a questionar um assunto banal do dia-a-

dia do serviço e o Enfermeiro Chefe muito zangado, repreende a classe de enfermagem na 

nossa presença. (Doc.5, p.3) 

 

e discursos desumanizados proferidos pelo Enfermeiro Chefe: 

(…) andou a perguntar a este e aquele, até que perguntou a uma enfermeira que disse não haver 

problema nenhum em juntar… Eu andei a investigar, “apertei” a equipa e vim a saber que a 

enfermeira que deu a informação foi você (...). (Doc.5, p.3) 

(…), estes dias ligou-me e disse que ia meter atestado, estava cansada e era para muito tempo… 2 

dias depois veio o marido, aquele que agora se faz passar por gestor do Cento de Saúde, 

entregar-me o atestado de psiquiatria e que a enfermeira pode sair para arejar a cabeça! … 

(Doc.8, p.6) 
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(…) Um dia destes perguntaram-me porque é que toda a gente que se reforma neste Centro de 

Saúde parece que vai zangada? Não é por mim de certeza! Uma depois de se reformar até se 

fartava de me dar beijinhos, recebeu mais de 3.000 contos quando foi daquele acerto da carreira; 

à outra disse-lhe para não ir, faltava pouco tempo para o último escalão, quis ir, ficou com uma 

reforma de cento e poucos contos e é isto… (Doc.8, p.6) 

Só pode ter sido a Enfermeira Georgina, é sempre a mesma “burra”, só faz asneira, sabe tudo, 

mas não fazia nada bem! (Doc.10, p.2) 

(…) que havia quem escutasse às portas… e isto não é a 1ª vez que acontece porque eu pelo 

buraco da fechadura apercebo-me! Se a porta abrisse para fora eu já tinha aberto aquela porta e 

ela havia de estatelar-se no chão! (Doc.14, p.4) 

 

No discurso dos enfermeiros estão patentes sentimentos de revolta e/ou indiferença 

perante uma realidade que se lhes depara como incontornável, mas que afecta a sua saúde 

física e mental: 

(...): Valha-me Deus, isto aqui não dá, é muito complicado! “Pega” com coisas que não prestam 

para nada, quando há outras muito mais prementes e importantes para resolver… é muita 

burocracia, eu não entendo! Já trabalhei noutros sítios, em vários sítios, (….), e não era nada 

disto! Faz-me muita confusão, eu não estava habituada a isto, havia comunicação intra-equipas, 

outro tipo de chefia… era tudo diferente, eu não entendo! Mas tenho outros problemas, vou ver se 

não me chateio muito com isto!... Sabes aqui é uma “viola para tantos músicos”, estás a 

entender o que eu quero dizer?... Enfim muita burocracia! (Enf. Deolinda – Doc.10, p.4) 

Para quê, ouvir sempre a mesma coisa?! Eu estou farta daqueles discursos dele, já não os 

aguento mais, diz sempre a mesma coisa e só se preocupa com o que não deve, o que é realmente 

importante, não faz! … Depois é assim, fala sempre na enfermagem quando não é a 

enfermagem, é 1 ou 2 enfermeiros, não é a equipa, mas “comemos” todos, por isso é que eu lhe 

respondi lá dentro se era para mim, que não é… não é para mim, nem para a Rego, nem para 

outras colegas que aqui estão… são sempre as mesmas, mas para atingir uma ou duas pessoas 

fala no geral... Eu gosto tanto de frontalidade, ser frontal é um dom, ser directa, objectiva, mas 

ele não é! (Enf. Deolinda – Doc.11, p.5) 

Isto aqui é um terror! É uma autêntica ditadura! O Chefe é que sabe, é que manda e nós temos 

de obedecer! Eu estou aqui há 2 anos, no 1º ano que cá estive engordei 10 kg… com os nervos 

vingava-me na comida, comia, comia, mas agora não pode ser… (Enf. Rego – Doc.11, p.5) 

 

Até a Auxiliar Isabel se queixa da falta de justiça interna: 
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É impressionante, não faz nada… quem a vir parece que é uma mulher de vida, mas não faz 

nada! … Mas isto não é justo, eu faço o meu serviço, ela devia fazer o dela, eu até tenho muito 

mais serviço que ela, eu limpo (…)?! Estou aqui desde a 1 hora e ainda não parei, (...), e agora 

venho limpar o que é dela, quando chegar aqui às 5 horas já não tem nada para limpar, é que ela 

não vai fazer o que é meu! Eu hoje estou aqui com uma “pilha” de nervos, já nem vejo nada… 

não acha que eu tenho razão? (Doc.12, p.3) 

(...)! E se lhe digo alguma coisa ainda fica toda zangada comigo, deixa de me falar e tudo, ainda 

acha que estou a “pegar” com ela, que não a compreendo e ajudo, tem algum jeito isso?! Ainda 

se acha com a razão toda! Não faz nenhum, mas ao fim do mês ele cai certinho, isso não está 

certo! (Doc.12, p.4) 
 

Estamos perante duas organizações centralizadas (Figuras 68 e 69), embora seja 

discutível que possamos comparar o grau de burocratização e centralização que cada uma 

exerce individualmente, pela redundância nos discursos dos profissionais e nos documentos 

oficiais do C.S. das Telheiras. 
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Figura 68: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas centralizadas versus 
descentralizadas, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 69: Distribuição de frequências das 
subcategorias políticas centralizadas versus 
descentralizadas, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

A centralização de poderes é um aspecto que a Delegada de Saúde Pública das Telheiras 

nos confidenciou numa visita em que não se encontrava ao serviço o Enfermeiro Chefe: 

O Enfermeiro Jacinto, Enfermeiro Chefe, não é fácil… está habituado a mandar em tudo e a 

controlar tudo o que se passa aqui! Ele tem pessoas com os cargos, mas depois as pessoas não 

podem fazer nada sem que seja ele a decidir e a mandar… ele controla tudo! … (Doc.4, p.2) 
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De qualquer forma, este não é um assunto tabu para o Enfermeiro Chefe, que o defende 

e pratica em muitas ocasiões: 

(…) aqui há uns tempos umas enfermeiras quiseram fazer formação às empregadas, (…), e eu 

disse que queria ver o material que iam projectar antes da formação, elas armaram-se em finas 

e disseram lá na reunião que a lixívia a partir de hoje ia deixar de existir no serviço e eu tive de 

desautorizar essa enfermeira, ela não gostou nada, mas eu não posso compactuar com 

barbaridades! (Doc.8, p.4) 

(…): Tudo tem de ser centralizado no Chefe, aqui neste gabinete os enfermeiros têm tudo… a 

informação deve vir aqui, não vai ao enfermeiro A ou B, vem para o Chefe e eu é que encaminho! 

(…) O correio dirigido aos enfermeiros deve vir ao meu gabinete primeiro, não é que eu me 

interesse ler, mas não precisam andar com as suas moradas badaladas por aí, pelos 

administrativos e pelos delegados de informação médica, vem para aqui e eles passam por o 

gabinete e pegam… Os serviços têm de ser centralizados, é assim que as coisas funcionam, eu 

também mando tudo ao Enfermeiro Director, é assim!... (Doc.10, p.3) 

(...): Que é que o Joaquim tem a ver com isso?! O Joaquim faz a requisição, mas tudo passa por 

mim, tudo tem de ser controlado, ele escreve no papel, mas eu é que sei se é para comprar ou 

não, que é que o Joaquim sabe disso?! (Doc.10, p.5) 

 

O que também, repetidamente se comprova neste documento oficial: 

A documentação enviada pelo NDIRP (Núcleo de Documentação, Informação e Relações 

Públicas) depois de recepcionada pelos serviços administrativos deve ser encaminhada para o 

Gabinete da Chefia de Enfermagem para posteriormente ser devidamente organizada pelo 

interlocutor nomeado pelo Centro de Saúde. (Doc. K, p.13) 

Os pedidos devem ser formulados à Chefia de Enfermagem, que analisadas as situações, 

elabora requisição e envia-a para a Chefia Administrativa, ou para quem para o efeito esteja 

designado. (Doc. K, p.14) 

 

Estando os enfermeiros bem certos da sua existência: 

Aqui é sempre a mesma “merda”… já estou habituado, ela está metida em tudo… o Chefe é que 

manda e eu não estou mais para me chatear, quero lá saber, que façam como quiserem! (Enf. 

Pontes – Doc.2, p.4) 

(...) O meu nome aqui não interessa para nada, eu já vi tudo!... Mas se o correio veio dirigido a 

mim, como responsável da saúde infantil, e foi parar ao Enfermeiro Pontes do controlo de 

infecção, é porque foi aberto, que é mais grave!... (Enf. Rego – Doc.11, p.6) 
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Ao nível das políticas instituídas, confirmámos que os serviços de saúde pouco têm 

evoluído em dinamismo e inovação, mantendo-se com políticas centralizadas, onde vários 

relatos profissionais retratam a questão da desconcentração, abordada por Tobar em 1991, em 

que há delegação de competências mas não se verifica a deslocação do poder decisório. 

Foi ao nível da humanização das políticas, que mais verificámos diferenças entre as 

instituições de saúde estudadas, marcadamente humanizadas no C.S. dos Prazeres e sem 

preocupações neste âmbito no C.S das Telheiras (Figura 70). 
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Figura 70: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes às políticas instituídas, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise documental (em cima) e na matriz síntese de resultados (em 
baixo). 
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2.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Ao nível da estrutura organizacional, estamos perante duas organizações hierarquizadas, 

mas a posição que o C.S. das Telheiras ocupa no continuum da distribuição hierárquica de 

autoridade é muito mais próximo do extremo formal que o C.S. dos Prazeres, dada a 

expressão numérica de documentos operativos que abordam este item (treze em Telheiras e 

apenas um em Prazeres) e a redundância do assunto nos discursos dos seus profissionais 

(quarenta e oito) (Figuras 71 e 72). 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Distribuição de frequências das 
subcategorias hierarquia formal versus 
informal de autoridade, por Centro de Saúde 
nos guiões de análise documental. 

Figura 72: Distribuição de frequências das 
subcategorias hierarquia formal versus 
informal de autoridade, por Centro de Saúde 
na matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

Esta cultura de autoridade formal do C.S. das Telheiras é repetidamente alimentada pelo 

próprio Enfermeiro Chefe nos diálogos profissionais que estabelece com os seus 

subordinados: 

(…): É por isso que não evoluímos, os enfermeiros quando é para os médicos fazem tudo! Os 

enfermeiros são os que têm a culpa! (…) Mas quem é esse senhor para dar ordens à 

enfermagem?! Na enfermagem mando eu! (Doc.1, p.1) 

Mas eu não sei nada disso, sabe o Pontes, mas não sei eu! Quem é o Pontes afinal?! Quem é o 

Chefe, sou eu ou é o Pontes?! É a mim que tem de dizer! … (Doc.5, p.4) 

Enf. Pontes: E vou ser eu a dizer isso às colegas?! 
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Enf. Chefe: Imponha-se, você e você são o meu staff! (…)! Estão 2 grávidas, vão gozar a 

maternidade, depois ainda querem formação?! … Ninguém pode engravidar ouviu?! Se não eu 

pergunto-lhes pelo papel… as pessoas têm que comunicar primeiro, está na lei! (…) Eu sempre 

gostei de ser corrigido, a mim também me corrigiam e eu aprendi muito! … Não admito que 

questionem as minhas ordens, nem que ponham em causa o trabalho do Pontes, ou do meu staff e 

disse-lhes – Aqui não há Pontes nem meio Pontes, são ordens!.... (Doc.5, p.4) 

Agora a Enfermagem é comigo! A Enfermeira Cristina anda aqui, eu não tenho de andar atrás 

dela, os enfermeiros dizem-me porque a Cristina perguntou ou porque fez isto ou aquilo… eu não 

quero saber, no fim ela vai fazer um relatório e eu vou ver, se não concordar vou discuti-lo! Eu 

não tenho medo, mas depois vou ver, se tiver razão, pois muito bem, aceito e fazemos, é ou não 

é?! (…) Não tenho de dar explicações a ninguém do que anda aqui a fazer, era o que ela queria! 

(…) Aliás é uma mania das escolas pedirem os estágios ao Director, mas eu é que mando na 

enfermagem e não tenho de dar satisfações!... (Doc.8, p.5) 

Não é para si é para todos os enfermeiros que andam sempre preocupados com os médicos, com 

os administrativos, é sempre a mesma coisa!... Em vez de dizerem como disse o Enfermeiro de 

Candeses – “Eu tenho um Enfermeiro Coordenador” – não! (Doc.11, p.3) 

 

Mesmo os documentos oficiais consultados dão conta do formalismo que vigora no C.S. 

das Telheiras: 

Os pedidos devem ser formulados à Chefia de Enfermagem, que analisadas as situações, elabora 

requisição e envia-a para a Chefia Administrativa, ou para quem para o efeito esteja designado. 

(Doc. K, p.14) 
 

Paralelamente à estrutura hierárquica formal, a autoridade sofre um processo muito mais 

verticalizado no C.S. das Telheiras, patente nos vinte excertos (n=21) extraídos de seis 

documentos operativos consultados (n=7), em oposição aos três (n=4) do C.S. dos Prazeres 

(Figuras 73 e 74). 
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Figura 73: Distribuição de frequências das 
subcategorias autoridade vertical versus 
horizontal, por Centro de Saúde nos guiões 
de análise documental. 

Figura 74: Distribuição de frequências das 
subcategorias autoridade vertical versus 
horizontal, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados da análise documental. 

 

Mais uma vez, os discursos do Enfermeiro Chefe demonstram o tipo de estrutura 

organizacional verticalizada do C.S. das Telheiras: 

(…) Sabe Joaquim, você é novo aqui, está a aprender, mas é assim que se faz! … Se não sabe 

pergunta ao Chefe, aprenda! …(Doc.5, p.3) 

E como agora isto das vacinas – ela diz que tinha de me sentar com ela a discutir – isso é o que 

ela queria! (…) aqui ela é Delegada de Saúde, não manda em tudo! (Doc.8, p.5) 

(...) Já lhes respondi, dei conhecimento à Delegada porque quis, não era preciso, mas eu quis 

dar, dei conhecimento ao Director, é a ele que eu tenho de responder, e mando para Braga para 

o Enfermeiro Director, e porquê?... (Doc.8, p.5) 

 

No entanto, em alguns aspectos onde deveriam estar claramente definidas as 

responsabilidades e ser exercida a necessária autoridade/controlo, parece ser vantajoso apelar 

à autoridade horizontal como forma de contornar os problemas: 

Essas questões de higiene e desinfecção vai ter de perguntar ao Enfermeiro Chefe, as auxiliares 

de apoio e vigilância estão sobre a minha alçada é verdade, mas em matérias técnicas não é 

comigo, nem eu meto o nariz porque não quero problemas, isso é da responsabilidade da 

enfermagem! … (Responsável Administrativa – Doc.5, p.2) 

 

No C.S. dos Prazeres também se sente a influência da autoridade vertical, 

nomeadamente em assuntos que carecem ser discutidos em reunião: 
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Pois é, eu tenho de fazer uma reunião… sabes eu já marquei 2 ou 3, mas depois não deu, o Chefe 

ou alguém da Direcção tem de estar presente, se não elas não me ligam nenhuma, não tenho 

autoridade! (referindo-se às auxiliares de acção médica, não aos colegas enfermeiros)... E para 

isso não vale a pena falar, tenho de ver se combino outra vez com o Chefe!... (Enf. Carina – 

Doc.13, p.6) 

 

A dicotomia formal versus informal em relação aos tipos de relacionamento existentes 

inter e intra-equipas profissionais é assumida de forma antagónica nas duas instituições 

estudadas. O C.S. dos Prazeres cultiva os relacionamentos informais, enquanto o C.S. das 

Telheiras fomenta a repressão e proíbe a livre comunicação entre os seus membros e a 

construção de grupos informais, restringindo os relacionamentos ao carácter estritamente 

profissional (Figuras 75 e 76). 
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Figura 75: Distribuição de frequências das 
subcategorias relacionamentos formais 
versus informais, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 76: Distribuição de frequências das 
subcategorias relacionamentos formais 
versus informais, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

A ilustrar a realidade do C.S. das Telheiras encontrámos vários testemunhos proferidos 

por diferentes profissionais e pelo Enfermeiro Chefe, entre os quais destacamos: 

O Enfermeiro Jacinto, Enfermeiro Chefe, não é fácil (…) Já se incompatibilizou com quase toda 

a gente no Centro de Saúde, não é só com a enfermagem que há problemas, não! … Comigo ele 

também não fala, com a responsável dos administrativos, que você diz que ele não a apresentou, 

com médicos e muita outra gente! … (Delegada de Saúde Pública – Doc.4, p.1) 
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(…) O Pontes é da Saúde Pública e andou muito tempo a fazer o jogo e dar-lhe conhecimento das 

coisas, até que eu topei e disse chega! Agora só dá o que eu disser que é para dar 

conhecimento… (Enf. Chefe – Doc.8, p.5) 

(…) é muita burocracia, eu não entendo! Já trabalhei noutros sítios, em vários sítios, trabalhei no 

Hospital (…), e não era nada disto! Faz-me muita confusão, eu não estava habituada a isto, havia 

comunicação intra-equipas, outro tipo de chefia… era tudo diferente, eu não entendo! (…) Enfim 

muita burocracia! (Enf. Deolinda – Doc.10, p.4) 

(…) para escolher o substituto do Director eu fui ouvido, e perante o “restolho” que cá tínhamos, 

esta Sra. (referindo-se à actual Directora do Centro de Saúde) foi um mal menor! (…) O problema 

é que a lei diz que tem de ser um médico o Director do Centro de Saúde, senão isto não era 

assim… tinha logo de ser um médico, podia ser outro profissional qualquer, com um carpinteiro 

estaríamos melhor servidos! (Enf. Chefe – Doc.14, p.1) 

(…) Isto é mas é inveja e “dor de cotovelo”, não podem ver a enfermagem bem, nem a fazer nada! 

É principalmente com os Delegados das papas que se pôs o problema, mas foi uma acusa daqui 

desta Sra. daí de baixo (referindo-se à Responsável Administrativa) que tem a mania que é 

importante e da Directora, se calhar a “preta” (referindo-se à Delegada de Saúde Pública) 

também meteu o nariz, não sei!... (Enf. Chefe – Doc.14, p.2) 

 

O fomento deste mau ambiente relacional interno é uma situação que se repete ao longo 

de todo o trabalho de campo, nomeadamente nos discursos que se sucedem sempre: 

(…) de uma forma desenquadrada, numa crítica constante aos serviços administrativos, à 

Directora e à Delegada de Saúde Pública, como vem sendo hábito nestas conversas. Estavam 

presentes… (Doc.14, p.1) 

 

Num clima organizacional informal, como o do C.S. dos Prazeres, encontrámos, sem 

surpresas, cinco documentos operativos e treze excertos documentais que repetidamente 

confirmam a existência de um corpo informal de regras. No C.S. das Telheiras, os 

profissionais de saúde relatam a existência de situações de informalidade (três em quatro 

documentos operativos), mas há um documento oficial marcadamente formal, com dezoito 

dos vinte e três excertos encontrados na matriz síntese de resultados (Figuras 77 e 78), que 

traduz a orientação institucional predominante. 
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Figura 77: Distribuição de frequências das 
subcategorias corpo formal versus informal 
de regras, por Centro de Saúde nos guiões de 
análise documental. 

Figura 78: Distribuição de frequências das 
subcategorias corpo formal versus informal 
de regras, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados da análise documental. 

 

A Enfermeira Teresa retrata com clareza o ambiente de informalidade que predomina no 

C.S. dos Prazeres: 

Não há consenso sabes porquê? Porque não há uma reunião conjunta, temos de saber todas as 

mesmas ordens, (…) saber como proceder, e não há! O que há é o que está afixado na parede (…) 

Ela vai dizendo aos colegas as coisas, mas não há nada escrito! Não é ser só responsável das 

coisas, é preciso trabalhar, implementar acções... isso assim é muito fácil ter-se cargos... (Doc.8, 

p.2) 

 

e que é responsável por alguma ambiguidade de papéis nos funcionários: 

Eu não controlo nada… a mim só me pediram para assinar o papel, o que eles trazem ou deixam 

eu não vejo e nem sei! (Administrativa – Doc.3, p.2) 

Investigadora: A D. Graça disse que era 1 vez por semana?! 

D. Vera: Ai não sei, isso vai-se ver!... Também está sempre para se fazer a reunião geral e ainda 

não se fez, mas vai ter de se ver… agora tem é de se ver se limpamos aquilo, que ela pediu... 

(Doc.10, p.2) 

 

Por seu lado, no C.S. das Telheiras o esforço de normalização de regras que está 

presente nos vários excertos oficiais, em nenhum momento contempla a área da gestão de 

R.H., onde continua a vigorar a informalidade e a improvisação interna: 
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Investigadora: Dizias à bocado que não havia protocolos, mas auxiliares sabem quando têm de 

vir limpar as salas e tirar os lixos? 

Enf. Pontes: Sabem… elas vêm ao fim da manhã e há noite, mais ou menos às 6 [18.00] horas 

limpar e despejar o lixo… (Doc.2, p.4) 

 

Analisando agora outra subcategoria em estudo, três em seis documentos oficiais e em 

doze extractos documentais do C.S. dos Prazeres definem com precisão responsabilidades e 

obrigações internas; no C.S. das Telheiras, apenas dois documentos oficiais (n=7) e cinco 

relatos documentais (n=13) abordam a responsabilização interna dos profissionais, mas em 

áreas que nada têm a ver com os resíduos hospitalares (Figuras 79 e 80). 
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Figura 79: Distribuição de frequências das 
subcategorias responsabilidades e 
obrigações definidas versus indefinidas, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 80: Distribuição de frequências das 
subcategorias responsabilidades e 
obrigações definidas versus indefinidas, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 

 

Sobre esta matéria, vários relatos profissionais confirmam a existência de uma 

indefinição no C.S das Telheiras: 

Auxiliar Gracinda: Tu sabes Isabel quem assina as guias? 

Auxiliar Isabel: Hoje fui eu, mas é quem calha… é a 1ª auxiliar que o motorista vir naquele 

dia!... (Doc.4, p.6) 

Investigadora: Mas tu fazes parte da Comissão de Higiene e Segurança no trabalho (…) na 

formação o Pontes disse que eras tu o interlocutor. 

Enf. Joaquim: Não, eu não sou, que eu saiba não, se sou não o sei, porque senão fazia alguma 

coisa! … (Doc.8, p.2) 
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Investigadora: Mas se em matéria de resíduos e limpeza ela já me disse que não tem 

responsabilidades, que é tudo com o Enfermeiro Chefe, achas que ia fazer alguma coisa? 

Enf. Joaquim: Ela disse isso?! É o Chefe que tem a responsabilidade?! Se perguntares ao Chefe 

ele diz-te que é ela… sabes o que acho?! Aqui toda a gente passa as responsabilidades para os 

outros, assim é muito fácil!... Enquanto isso temos a limpeza que temos… (Doc.12, p.4) 

 

O que também se repete no C.S dos Prazeres, pois: 

Apenas hoje obtivemos a informação de quem é a responsabilidade da assinatura da “Guia de 

Transporte de Resíduos” contaminados sempre que a empresa “AmbiMed” (empresa contratada 

para a recolha de resíduos contaminados) os vem recolher ao Centro de Saúde. Não se trata de 

uma pessoa em particular, mas da funcionária administrativa que no dia se encontre a 

prestar serviço na secretaria do SAP (Serviço de Atendimento Permanente). (Doc.3, p.2) 

 

Pudemos igualmente confirmar a existência de normas extra-oficiais nas duas 

instituições de saúde investigadas. No entanto, esta é uma situação com maior relevância no 

C.S. das Telheiras, presente em quinze relatos extraídos de sete documentos operativos deste 

C.S. e em apenas dois excertos de um documento operativo do C.S. dos Prazeres (Figuras 81 

e 82). 
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Figura 81: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de normas extra-oficiais, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 82: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de normas extra-oficiais, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

A Delegada de Saúde Pública das Telheiras confirma a existência de regras que 

ultrapassam a normalização institucional: 
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(…)?! As pessoas deveriam ser rentabilizadas naquilo que mais gostam de fazer… Se ele recebeu 

formação na área dos resíduos, então é a ele que compete fazer a formação, porquê tem de ser a 

Enfermeira Liliana?! Ela é responsável da formação, tudo bem, mas não tem de fazer as 

formações todas! Ainda não percebi se é ela que quer fazer as formações ou porque [motivo] é… 

mas “mete o pé na argola” muitas vezes! (Doc.4, p.2) 

 

O Enfermeiro Chefe acusa os profissionais de desrespeito oficial: 

(…) Tinha muitas limitações, para o que ela tinha jeito era para passar receitas e fazer 

cabeçalhos aos médicos como no tempo das auxiliares de enfermagem, ela não gosta que fale 

disso, mas é a verdade, mas eu respeitava-a! No 1º dia que ficou sozinha à frente disto foi logo 

entregar 1 ramo de flores à Directora em nome da equipa de enfermagem… Sei que nunca teve 

consideração por mim nem pelas colegas, eu tinha dito… (Doc.8, p.6) 

(…) Só se preocupam é com a Dra. Esmeralda ser agora a nova Directora, com o que se deviam 

preocupar, não se preocupam elas! Andam com telefonemas para aqui e para acolá e a 

perguntar-me… deviam era preocupar-se comigo que sou o Enfermeiro Coordenador, mas não… 

só andam preocupadas é que agora vão ficar mal, como é que vai ser?! (Doc.11, p.3) 

(…) é que pensam que são mais espertos do que eu, eu sempre disse ao Enfermeiro Cardoso (…) 

que não pagavam quilómetros por vir à formação, mas ela (…) achava que pagavam e insistia 

nisso… deve ter combinado com ele fazerem o papel sem o meu conhecimento e isto agora veio 

para trás indeferido (…) resolveram preencher sozinhos o papel e levá-lo directamente a Braga, 

quando tinha de ter passado por mim para tomar conhecimento e informar o que de 

conveniente… (Doc.14, p.3) 
 

Mas assume-se como interveniente externo que influencia as dinâmicas institucionais: 

Eu faço parte da Comissão Política Local e também acabo por representar o Centro de Saúde por 

ser funcionário dele, quando foi para escolher o substituto do Director eu fui ouvido, e perante o 

“restolho” que cá tínhamos, esta Sra. (referindo-se à actual Directora do Centro de Saúde) foi um 

mal menor! (Doc.14, p.1) 

 

Este ambiente de ambiguidade constituiu, desde sempre, para a investigadora um 

desafio que supurava a sua capacidade de compreensão: 

Esclarece-me outra coisa… se tu és o Responsável pelo Controlo de Infecção, porque é que a 

articulação da investigação tem de ser feita com a Enfermeira Liliana? Um é o responsável pela 

área e o outro é que orienta e esclarece?! (Doc.2, p.4) 
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Não sei o que se passa, sei que não me parece um Centro de Saúde normal… (Doc.4, p.1) 

 

No C.S. dos Prazeres, a existência de regras extra-oficiais é confirmada pela voz da 

Enfermeira Carina, que se defende da responsabilidade sobre os conteúdos incorrectos de um 

cartaz afixado, dizendo: 

(…) Eu só pus o que a CCI (referindo-se à Comissão de Controlo de Infecção da Sub-Região de 

Saúde de Braga) mandou, eu não inventei nada… (Doc.6, p.5) 

 

As lideranças que encontrámos nas duas instituições não são suficientemente visíveis e 

activas na opinião dos profissionais de saúde, expressa em sete documentos operativos (n=8) 

do C.S. dos Prazeres e em nove (n=10) do C.S. das Telheiras (Figura 83). Na matriz síntese de 

resultados, esta realidade é igualmente confirmada com valores de catorze (n=18) e de quinze 

(n=19), respectivamente (Figura 84). 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Distribuição de frequências das 
subcategorias liderança visível e activa 
versus invisível e inactiva, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 84: Distribuição de frequências das 
subcategorias liderança visível e activa 
versus invisível e inactiva, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

A inoperância dos líderes é uma queixa recorrente, quer nos profissionais de saúde dos 

Prazeres: 

Eu nem devia dizer isto, mas quem está responsável pelos resíduos hospitalares tem muita 

insegurança, ela também não sabe, eu farto-me de “apertar” com ela (…) e ela não dá 

respostas!... Diz sempre – Sabes, tem de ser a CCI (referindo-se à Comissão de Controlo de 
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Infecção da Sub-Região de Saúde de Braga), eu não posso decidir… quando a CCI disser… se 

vier assinado… – e continuamos a fazer tudo na mesma! Custa-lhe muito tomar decisões. Falta-

lhe tomada de decisão, esconde-se sempre atrás da CCI… Tanto queria mudar procedimentos 

no SAP, mas assim não posso, limito-me a cumprir ordens! (Enf. Teresa – Doc.8, p.2) 

(…) Isto já não vai lá! Noutro dia disse-lhe que estavam pilhas nos sacos brancos, mostrei-lhe 

até e ela disse-me – D. Vera retire-me as pilhas por favor – e depois saber donde veio… era 

daqui, era das Extensões, ninguém sabia… ninguém foi e ela também não se interessou muito! 

(D. Vera – Doc.8, p.3) 

O de lá de fora onde ficam os baldes, as esfregonas e essas coisas de arrumos, mas este não me 

parece... também a Lucrécia é como é, o que é que se pode fazer?... Eu já me cansei de dizer, já 

nem digo mais nada, às vezes ela fica chateada e má comigo, eu não estou para me chatear mais, 

também não sou eu que tenho de falar e de ver isso! (Operadora da lavandaria – Doc.13, p.4) 

 

quer nos profissionais do C.S. das Telheiras: 

Mas era preciso que quem de direito a obrigasse a fazer as coisas, que andasse a ver o que ela 

faz, mas ninguém a controla, ela faz o que quer e ninguém lhe pede contas no fim! Se fosse 

comigo, se fosse eu (…), alguém me ia chatear, mas a ela parece que ninguém faz nada!... Onde 

estão os superiores hierárquicos?! (Enf. Deolinda – Doc.12, p.3) 

(...) continuando o desabafo: Mas ninguém lhe diz nada, ninguém manda nela, não acha que eu 

tenho razão Enfermeiro Joaquim? (...) (Auxiliar Isabel – Doc.12, p.4) 

 

Mas na opinião do Enfermeiro Joaquim, esta invisibilidade do líder de Telheiras pode 

trazer vantagens, nomeadamente na rentabilização do tempo: 

Investigadora: (…) vou aproveitar para ir lá cima cumprimentar o Enfermeiro Chefe antes de ir 

embora. 

Enf. Joaquim: Ui… estás perdida! (…) Nunca mais de lá sais hoje! Mesmo que se vá para um 

assunto rápido, perde-se sempre muito tempo, o Chefe quando apanha lá alguém fala, fala…é 

fugir de ter de ir lá cima! (Doc.8, p.3) 

 

Apesar de não ser uma subcategoria definida para o estudo, dificilmente se fica 

indiferente perante os estilos de liderança que encontrámos adoptados, marcadamente 

autocrático e directivo no C.S. das Telheiras: 
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(…) Eu não tenho nada a perder e também não acuso ninguém, quando há problemas, escrevo! Eu 

já não discuto com ninguém, para quê? Eu sei que fico sempre por cima, eu escrevo o que está 

legislado e acabo os problemas, discutir não, nem com essa “preta” que às vezes se mete comigo, 

eu sei o que digo e o que estou a fazer!... (Enf. Chefe – Doc.10, p.4) 

(…). É que ela é daquelas que acha que tem de se tratar tudo com o Director, sempre que surgia 

aqui qualquer problema ela dizia ao Enfermeiro Director que era preciso irem às Telheiras falar 

com o Director… para quê o Director? Ele tem as suas funções, mas assuntos de enfermagem 

sou eu que os tenho de resolver, o Director não tem de dar palpites na enfermagem!... (Enf. 

Chefe – Doc.14, p.5) 

 

e mais participativo no C.S. dos Prazeres: 

E tenho um novo documento elaborado, mas tenho dúvidas, queria que me ajudasses, traz-me 

bibliografia, preciso de coisas actuais! (...) É um manual de limpeza e desinfecção de materiais, 

equipamentos e salas… (Enf. Carina – Doc.11, p.1) 

 

A cultura organizacional existente no C.S. das Telheiras não favorece a participação 

activa dos profissionais de saúde no processo decisório e na implementação de mudanças. No 

C.S. dos Prazeres registámos um documento operativo com referência a um momento de 

discussão em equipa, embora tenha sido infrutífero (Figuras 85 e 86). 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Distribuição de frequências das 
subcategorias cultura participativa e activa 
versus não participativa e inactiva dos 
profissionais, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 86: Distribuição de frequências das 
subcategorias cultura participativa e activa 
versus não participativa e inactiva dos 
profissionais, por Centro de Saúde na matriz 
síntese de resultados da análise documental. 
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A respeito deste assunto, no C.S. das Telheiras a resposta da Enfermeira Deolinda é 

bastante esclarecedora: 

Investigadora: Mas vocês, a equipa, não discutem as coisas, não expõem as vossas opiniões? 

Enf. Deolinda: Não aqui não, o Chefe é que manda!... Reuniões aqui não há, nunca há, ou se 

há é para coisas que não interessam nada ou para nos chatear! Ele determina e nós temos de 

cumprir! (…) Não dá, não dá, não vale a pena, aqui é trabalhar e não arranjar muitos 

problemas! Eu já vi que não vale a pena dizer as coisas, só me chateio, mas eu até digo que eu 

sou muito resmungona… mas tenho de aprender a ser menos, isso... (Doc.10, p.6) 

 

Para além de serem decisões impostas, os enfermeiros também não se podem defender 

de acusações: 

Ouve-se claramente o que se passa na formação, onde ainda se aborda a questão debatida ontem. 

Os enfermeiros tentam defender-se, mas o Enfermeiro Chefe levanta a voz dizendo: Agora 

estão proibidos de ligar para Braga, ouviram?! É assim que se resolvem as coisas, para a 

próxima estivessem calados ou viessem falar comigo! (Doc.6, p.2) 

 

Na opinião da Delegada de Saúde Pública: 

(...)! Os enfermeiros uns estão com ele e acham bem… porque têm benefícios com isso, outros 

não falam porque lhe têm medo… de uma ou outra forma ele acaba por puni-los! (Doc.4, p.2) 

 

Como investigadora, sentimos esta influência pouco amistosa no relacionamento 

estabelecido com os profissionais, durante várias semanas: 

Os diálogos com as enfermeiras do serviço são escassos e curtos, presenciamos uma equipa que 

entra e sai atarefada das salas, indiferente à nossa presença. O Enfermeiro Chefe… (Doc.3, p.1) 

Na sala de tratamentos encontra-se a trabalhar a Enfermeira Rego, que perante a nossa presença 

sem bata, convida-nos a sair de imediato: O Chefe não está, não quero saber… sem a bata, se 

não te importas, ficas lá fora! (Enf. Rego – Doc.4, p.1) 

(…). Como este é um procedimento não comum nos Centros de Saúde que profissionalmente 

conhecemos, questionamos a Enfermeira Rego sobre as razões que o justificam, obtendo uma 

resposta pouco esclarecedora e amistosa: Não sei, cumpro ordens… aqui faço porque são ordens! 

(Doc.5, p.4) 
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(...): Vocês à bocado foram engraçadas, deixaram-me sozinha com o Enfermeiro Chefe… era 

tudo a fugir da sala! (Investigadora – Doc.11, p.5) 

 

No C.S. dos Prazeres, o ambiente sempre foi agradável e há registo de haver discussão 

em equipa: 

Isso das ampolas é muito polémico e já foi muito discutido, até em reunião com a equipa de 

enfermagem, mas não chegamos a lado nenhum!... (Enf. Carina – Doc.6, p.5) 

 

A Enfermeira Joana queixa-se, no entanto, do contrário: 

Mas não é assim que se fazem as coisas e eu vou falar com a Carina pelo menos para lhe dizer 

que gostava de ser informada e ouvida nas mudanças! (Doc.12, p.2) 

 

Em relação à motivação e sensibilização dos profissionais para a segurança, as 

estruturas organizacionais não são significativamente diferentes (Figuras 87 e 88). 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Distribuição de frequências das 
subcategorias existências versus inexistência 
de motivação e sensibilização aos 
profissionais para a segurança, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 88: Distribuição de frequências das 
subcategorias existências versus inexistência 
de motivação e sensibilização aos 
profissionais para a segurança, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

Os diálogos que travámos com os dois Enfermeiros Responsáveis pelo Controlo de 
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Investigadora: Mudando de assunto, tenho reparado que os contentores dos resíduos cortantes e 

perfurantes têm estado muito cheios, para além dos 3/4 da sua capacidade… ficam seringas a ver- 

se e tudo! (Doc.6, p.5) 

Enf. Carina: Elas são “burras”! Não posso andar sempre em cima delas, está lá escrito… elas 

não vêm?! (C. S. dos Prazeres – Doc.6, p.6) 

Investigadora: Mas sabes que nem todos os enfermeiros usam essa torneira?! (Doc.7, p.3) 

Enf. Pontes: É sempre a mesma coisa, não vale a pena “bater no ceguinho”! (C. S. das Telheiras 

– Doc.7, p.4) 

 

Apesar de termos encontrado dois extractos documentais oficiais que esboçam estas 

preocupações no C.S. dos Prazeres: 

Instituir, divulgar e vigiar a execução de normas de lavagem e desinfecção das mãos. (Doc. F, 

p.4) 

Promover a formação contínua do pessoal/equipa de saúde, no campo da higiene e da infecção 

nosocomial. (Doc. F, p.4) 
 

Outro aspecto investigado nestas instituições de saúde refere-se à permeabilidade e à 

precisão das comunicações internas, tendo se verificado resultados insatisfatórios em ambas 

as organizações (Figuras 89 e 90). 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Distribuição de frequências das 
subcategorias comunicações fluentes e 
concisas versus difíceis e imprecisas, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 90: Distribuição de frequências das 
subcategorias comunicações fluentes e 
concisas versus difíceis e imprecisas, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 
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As dificuldades encontradas ao nível dos canais de informação internos proporcionaram 

o desconhecimento de directrizes emanadas e mudanças operadas no C.S. dos Prazeres: 

Uma norma?! Eu não tenho conhecimento disso! (começa entretanto a procurar nas paredes se há 

alguma nova norma afixada) Aqui também não está nada afixado, ninguém comentou nada por 

aí, só se eu ando muito distraída… (Enf. Sofia – Doc.7, p.1) 

Que caixote? Estás a brincar comigo?! Sério?... Que lindo caixote, isso tem algum jeito?! E aí em 

baixo também está bem, vê-se mesmo! A mim ainda ninguém me tinha dito nada, eu não sabia, 

mas também nunca mais via isso aí, se não já tinha separado os papéis! …Mas isso é para papéis 

e os plásticos? Ou é para pôr tudo junto? … (Enf. Joana – Doc.12, p.2) 

Investigadora: Antes punha-se, mas agora já saiu uma norma interna que é para não pôr, e há 

colegas tuas que já não põem, que já sabem disso, punham, mas agora já não põem! 

Enf. Carla: Mas eu não sei de nenhuma norma e eu continuava a pôr, a mim ninguém me disse 

nada e às outras colegas daqui também!... Mas se não é para pôr aí, o que é que eu faço quando 

está cheio o contentor amarelo? (Doc.13, p.3) 

 

Proporcionaram também, a recepção de mensagens imprecisas ou incompletas nos seus 

destinatários, que assim não as compreendem: 

(…), mas dizem (a Carina diz) que tem resíduos líquidos de medicamento e vai para o contentor… 

Não sei se estou a fazer bem, eu gostava de perceber! … Acho que se percebermos porque temos 

de fazer as coisas, fazemos, se não, esquecemos! (Enf. Paula – Doc.8, p.1) 

 

Quanto ao C.S. das Telheiras, as dificuldades comunicacionais também foram óbvias, 

nomeadamente quando: 

O Enfermeiro Chefe fala assim de vários assuntos simultaneamente, não compreendemos a 

relação entre eles, nem a pertinência para o momento, ficando com a sensação que os 

presentes também não. (Doc.5, p.4) 

(…) Ele fala muito, mistura os assuntos, esquece-se do que diz e volta a dizer, e nós temos de o 

ouvir, não é fácil! (Enf. Deolinda – Doc.12, p.1) 

 

Mas não foi só no contexto oral que encontrámos dificuldades comunicacionais. A 

Enfermeira Rego testemunhou desconhecer o conteúdo de um protocolo escrito que lhe tinha 

sido enviado pelo correio: 
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(…): Lembras-te daquela reunião que eu fui a Braga e me ficaram de mandar o protocolo do 

cordão umbilical como responsável da saúde infantil? Sabes onde foi parar? Ao Pontes, porquê 

ao Pontes? Tivemos conhecimento dele? Onde é que ele está agora?... Isso tem algum jeito, leu-

o, guardou-o, nem sequer se sabe onde o guardou (…), quando deveria estar afixado e ter sido 

dado conhecimento a todos os enfermeiros para que fizessem todos da mesma forma, mas não! 

(Doc.11, p.6) 

 

E por outro lado, confessou-se confusa e insegura com mensagens contraditórias 

recebidas: 

Investigadora: Não foi em relação às seringas que houve confusão e se alteraram regras? 

Enf. Rego: Também, mas isto foi lá em cima numa reunião que o Chefe disse que era para pôr no 

contentor amarelo, já vai há muito tempo… Agora disse outra vez que já não era para pôr… Eu 

é que não sei como hei-de fazer! No hospital tínhamos um recipiente próprio... (Doc.13, p.2) 

 

A análise de resultados deste subcapítulo mais uma vez veio reforçar a ideia de que é 

impossível entendermos a natureza de qualquer organização sem investigarmos as redes 

informais e as normas extra-oficiais, assim como a hierarquia formal de autoridade e o corpo 

oficial de regras, já que os padrões formalmente instituídos e os que surgem de maneira 

informal, se encontram entrelaçados e influenciam o comportamento organizacional e 

humano. 

As organizações deste estudo caracterizaram-se pelas suas estruturas rígidas e estáveis, 

fundamentadas na crença de ser possível através da hierarquia formal e da autoridade vertical, 

determinar comportamentos humanos uniformes e previsíveis. No C.S. dos Prazeres, 

encontrámos indefinição de responsabilidades/obrigações e regras criadas e transmitidas 

informalmente aos profissionais; no C.S. das Telheiras, apesar de se insistir na rigidez de 

algumas leis e regulamentos, na organização formal e noutros elementos que são comuns a 

organizações consideradas burocráticas, na prática confirmámos a existência de 

desinformação, insegurança, pouco envolvimento, motivação e participação das pessoas, o 

que condicionou a forma como as directrizes foram aceites pelos profissionais. Sendo estes 
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últimos aspectos comuns nas duas instituições de saúde, a estrutura administrativa que, no 

entanto, encontrámos em Telheiras conseguiu ser mais conservadora que a de Prazeres, pois 

para além de não permitir o livre posicionamento das pessoas envolvidas no trabalho, ainda 

policiava e filtrava as iniciativas pessoais e os relacionamentos inter e intra equipas 

profissionais (Figura 91). 
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Figura 91: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes à estrutura e organização 
institucional, por Centro de Saúde nos guiões de análise documental (em cima) e na matriz síntese 
de resultados (em baixo). 
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2.3. PLANIFICAÇÃO 

 

Em todos os documentos oficiais que consultámos nas duas instituições de saúde 

encontrámos objectivos delineados de forma ambígua, genérica e não mensurável (Figuras 92 

e 93). 
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Figura 92: Distribuição de frequências das 
subcategorias fixação de objectivos 
explícitos versus implícitos, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 93: Distribuição de frequências das 
subcategorias fixação de objectivos 
explícitos versus implícitos, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

A título exemplificativo, apresentamos estes dois excertos: 

- Rentabilizar a eficácia da prestação de cuidados de enfermagem através da uniformização de 

normas e procedimentos de actuação; (C. S. dos Prazeres/Doc. F, p.6) 

- Ministrar conhecimentos sobre esterilização; (C. S. das Telheiras/Doc. A, p.1) 

 

No C.S. das Telheiras não registámos qualquer tentativa de planeamento estratégico de 

actuações, enquanto no C.S. dos Prazeres encontrámos um documento (n=6) e três relatos 

profissionais (n=10) onde transparecem preocupações nesta área (Figuras 94 e 95). 
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Figura 94: Distribuição de frequências das 
subcategorias planeamento estratégico 
versus não estratégico de actuações, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 95: Distribuição de frequências das 
subcategorias planeamento estratégico 
versus não estratégico de actuações, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 

 

No C.S. dos Prazeres, a Enfermeira Carina pretende que as actuações estejam definidas 

antes de serem concretizadas: 

Falei que era preciso lavá-lo, mas ficou por aí, só quando ficarem as coisas definidas, escritas e 

tudo direitinho, é que vai começar, para agora foi só para preparar, ainda não é para valer. 

(Doc.11, p.2) 
 

No C.S. das Telheiras, vigora a improvisação dos profissionais de saúde: 

(...): Não é o espaço ideal, mas é o que temos, tivemos de improvisar um pouco… Estas cortinas 

são de pano, mas são laváveis... sempre que vemos que estão sujas tiramo-las e lavamo-las... 

tivemos necessidade de as colocar para maior privacidade dos utentes, é que fazemos pequenas 

cirurgias… (Enf. Liliana – Doc.1, p.2) 

 

Situação que, na opinião da Enfermeira Deolinda, não será resolvida com a mera 

mudança de instalações físicas: 

(…)! E eu digo que não adianta nada irmos para o Centro de Saúde novo com estes 

comportamentos, não vai mudar nada!... Sabes que mudar comportamentos e atitudes é muito 

difícil, eu acho que esta auxiliar já não vai mudar!... (Doc.12, p.3) 
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A integração de recursos materiais ao nível do planeamento institucional é mais visível 

no C.S. das Telheiras com três documentos oficiais (n=4) e sete extractos documentais (n=8) 

que lhe fazem referência, enquanto no C. S. dos Prazeres encontrámos dois (n=4) e quatro 

(n=7), respectivamente (Figuras 96 e 97); o que aliás não contradiz as preocupações políticas 

demonstradas neste âmbito, abordadas em 2.1. 
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Figura 96: Distribuição de frequências das 
subcategorias integração versus não 
integração de recursos materiais, por Centro 
de Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 97: Distribuição de frequências das 
subcategorias integração versus não 
integração de recursos materiais, por Centro 
de Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

Nos discursos oficiais, o C.S. das Telheiras clarifica os produtos que pretende utilizar na 

desinfecção de materiais, enquanto o C.S. dos Prazeres não especifica os equipamentos que 

pretende adquirir: 

Produtos de desinfecção 

Detergente enzimático (Cidezyme) (C. S. das Telheiras – Doc. G, p.12) 

Solicitar ao Sr. Director a aquisição de material e equipamento para o cumprimento das normas 

instituídas. (C. S. dos Prazeres – Doc. F, p.5) 

 

O que na prática parece ser traduzido em actuações profissionais norteadas por 

preferências pessoais: 

Investigadora: E que produtos? 
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D. Vera: Não sei, sei é que com lixívia não vai ser, porque aqui quase toda a gente se sente mal… 

assim tonta, quando usamos lixívia, por isso... Mas ainda se vai ver com o que se vai lavar. 

(Doc.10, p.2) 

 

Em relação à integração versus não integração de recursos financeiros no planeamento 

institucional não apresentamos resultados dada a inexistência de referências a estas duas 

subcategorias nos documentos consultados. 

 

Contrariamente aos recursos materiais, registámos maior número de lacunas na 

integração de recursos humanos no C.S. das Telheiras (quatro documentos em seis e cinco 

relatos documentais em nove) do que no C.S. dos Prazeres, onde estas se limitaram a duas 

situações (n=6 e n=7, respectivamente) (Figuras 98 e 99). 
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Figura 98: Distribuição de frequências das 
subcategorias integração versus não 
integração de recursos humanos, por Centro 
de Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 99: Distribuição de frequências das 
subcategorias integração versus não 
integração de recursos humanos, por Centro 
de Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

O planeamento dos recursos humanos no C.S. das Telheiras é executado de uma forma 

abstracta: 

Serão, sempre que possível, os elementos da equipe [equipa] e outros técnicos de saúde, para 

operacionalizar outras temáticas. (Doc. B, p.4) 

Deve ser designada uma pessoa treinada para efectuar este trabalho. (Doc. J, p.1) 
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Suscitando que em horas de emergência não estejam ainda integradas as pessoas nas 

actividades, como refere a Enfermeira Idalina: 

(…)! Mas sabe de quem é a culpa da saúde escolar? É do Enfermeiro Pontes que não integrou 

ninguém nessa actividade, às vezes ia a Cláudia com ele, mas era só para vacinar… agora ele 

não está e anda tudo aflito! (Doc.14, p.4) 

 

Há uma intencionalidade inequívoca em minimizar riscos laborais com produtos ou 

serviços no C.S. dos Prazeres, o que não se verifica na outra instituição de saúde. 

Efectivamente, encontrámos quatro documentos oficiais e um operativo (n=8), além de 

dezanove excertos (n=23) que apontam nessa direcção no C.S. dos Prazeres, mas apenas dois 

(n=6) e quatro (n=9), respectivamente no C.S. das Telheiras (Figuras 100 e 101). 
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Figura 100: Distribuição de frequências das 
subcategorias minimização intencional 
versus não intencional de riscos laborais 
com produtos ou serviços, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 101: Distribuição de frequências das 
subcategorias minimização intencional 
versus não intencional de riscos laborais 
com produtos ou serviços, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

A prevenção de picadas acidentais com agulhas utilizadas e a minimização das suas 

consequências, são assuntos recorrentes nos documentos oficiais do C.S. dos Prazeres: 

Não recapsular as agulhas, dado que a prática deste procedimento é responsável pela grande 

maioria dos acidentes. (Doc. I, p.3) 

Em caso de acidente com contaminação da pele com sangue ou outros líquidos biológicos, a zona 

envolvida deve ser lavada abundantemente com água e sabão e convenientemente desinfectada 

com álcool. Se a zona contaminada for a boca ou o nariz deve lavar-se abundantemente com água 
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limpa, no caso dos olhos estes devem lavar-se com soro fisiológico e, em seguida, com água 

limpa. (Doc. I, p.4) 

 

Por seu lado, no C.S. das Telheiras a preocupação concentra-se no acondicionamento de 

R.H. contaminados: 

Os recipientes para resíduos devem ter tampa, ser forrados com saco plástico e, na altura da 

remoção, os sacos devem ser encerrados com braçadeira evitando movimentos bruscos para não 

produzir aerossóis. (Doc. J, p.2) 

 

A previsão ou não de métodos de avaliação de riscos é um aspecto não contemplado nos 

documentos do C.S. dos Prazeres e ainda muito incipiente no C.S. das Telheiras (Figuras 102 

e 103). 
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Figura 102: Distribuição de frequências das 
subcategorias previsão versus não previsão 
de métodos de avaliação de riscos, por 
Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 103: Distribuição de frequências das 
subcategorias previsão versus não previsão 
de métodos de avaliação de riscos, por 
Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 

 

A referência que os dois documentos operativos do C.S. das Telheiras fazem a este 

assunto não é satisfatória: 

(…) Isto é tudo muito bonito, mas depois nos serviços… é aquilo que eu disse na formação – uns 

fazem outros não, há falta de pessoal! - Querem que se faça a avaliação de riscos, mais valia 

fazer quando fossemos para o Centro de Saúde novo, mas está bem, querem que se faça… E 

tempo?! Com esta falta de pessoal como é que se faz? Entregaram isso ao Joaquim, ele coitado 

veio-me pedir ajuda que eu estou mais à vontade com isto, e tudo bem… está aqui na gaveta, vai-

se ver quando vai ser possível… É tudo muito bonito, mas depois… (Enf. Pontes – Doc.7, p.3) 
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(…), o controlo da infecção e a higiene no trabalho é do Pontes!! Por isso achei que tínhamos de 

fazer em conjunto, tinha mais sentido, mas também disse à Psicóloga que agora mais valia fazer 

esta avaliação de riscos no novo Centro de Saúde porque daqui a pouco tempo vamos mudar e 

vamos ter de fazer tudo de novo! (Enf. Joaquim – Doc.8, p.2) 
 

O estádio organizacional de planificação ao nível das instalações, equipamentos e 

processos é muito semelhante nas duas instituições investigadas, apesar da aparente 

superioridade de documentos sem previsão destes itens no C.S. dos Prazeres (quatro e apenas 

dois em Telheiras) (Figura 104). Na matriz síntese de resultados as duas instituições aparecem 

igualadas (Figura 105). 
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Figura 104: Distribuição de frequências das 
subcategorias previsão versus não previsão 
de instalações, equipamentos e processos, 
por Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 105: Distribuição de frequências das 
subcategorias previsão versus não previsão 
de instalações, equipamentos e processos, 
por Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 

 

Traduzindo défices na gestão de R.H. numa das suas fases cruciais, como é a do 

planeamento: 

Investigadora: Este carro de limpeza ficou aqui hoje perdido?! (Doc.10, p.2) 

Enf. Sofia: Não sei, a auxiliar vai limpando os gabinetes à medida que vão ficando livres, eu até 

compreendo que havia de haver um quartinho de arrumos aqui no módulo, mas não há… onde 

é que elas o vão arrumar, entretanto?! (C. S. dos Prazeres – Doc.10, p.3) 

Investigadora: Em relação a normas e procedimentos de limpeza das áreas de trabalho e de 

remoção de resíduos não têm nada escrito? 

Enf. Liliana: Não, eu já fiz há muito tempo uma proposta sobre a periodicidade de limpeza das 

diferentes instalações que temos no Centro de saúde, mas o Enfermeiro Jacinto (referindo-se ao 
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Enfermeiro Chefe) tem isso lá para cima e nunca mais disse nada… vou ver se falo nisso agora, 

para ver se é aprovado! (C. S. das Telheiras/Doc.1, p.2) 

Regressando ao sector de enfermagem, questionamos o Enfermeiro Pontes sobre a existência de 

normas e procedimentos de higienização das instalações e equipamentos e da recolha de resíduos 

hospitalares. 

Sobre isso não temos nada… Eu e o Joaquim fizemos um protocolo para a esterilização… foi 

uma falha não pensarmos em fazer também um protocolo para os lixos… (C. S. das 

Telheiras/Enf. Pontes – Doc.2, p.3) 

 

Um outro aspecto não previsto nos documentos oficiais a que tivemos acesso refere-se 

aos equipamentos de protecção pessoal, corroborando os resultados encontrados ao nível das 

práticas e comportamentos de manipulação de R.H. e antevendo dificuldades de avaliação e 

controlo de equipamentos e procedimentos. 

 

Registámos uma maior simplicidade, clareza e objectividade nas normas e 

procedimentos do C.S. dos Prazeres (cinco em nove documentos e trinta e oito excertos num 

n=51). No C.S. das Telheiras apenas classificámos um documento com apreciação positiva 

nesta subcategoria, apesar de conseguirmos sinalizar trinta e seis excertos (n=62) na matriz 

síntese de resultados (Figuras 106 e 107). 
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Figura 106: Distribuição de frequências das 
subcategorias estabelecimento de normas e 
procedimentos simples, claros e objectivos 
versus complexos, confusos e subjectivos, 
por Centro de Saúde nos guiões de análise 
documental. 

Figura 107: Distribuição de frequências das 
subcategorias estabelecimento de normas e 
procedimentos simples, claros e objectivos 
versus complexos, confusos e subjectivos, 
por Centro de Saúde na matriz síntese de 
resultados da análise documental. 
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Com relativa frequência encontrámos, nos documentos das duas instituições de saúde, 

contradições de lógica e incoerências de procedimentos, tornando os documentos confusos, 

subjectivos e complexos: 

Os Contentores AMARELOS depois de lacrados, devem ser colocados no contentor verde, sem 

qualquer saco e no topo do contento depois de cheio e virada [, virando] para dentro o [a aba 

do] saco transparente deste. (C. S. dos Prazeres/Doc. G, p.1) 

Utilizar as barreiras protectoras de forma correcta e apenas para a finalidade para que foram 

concebidas; (C. S. dos Prazeres/Doc. J, p.1) 

Todo o material a ser desinfectado deve ser lavado. A lavagem manual deve ser feita em tinas 

próprias, em bancada devida e não utilizar material abrasivo (C. S. das Telheiras/Doc. F, p.1) 

Sempre que possível, usar o aspirador e as enceradeiras, para os pavimentos e aposentos 

apropriados; (C. S. das Telheiras/Doc. I, p.1) 

 

Para além da complexidade e subjectividade, também registámos incorrecções de 

actualização temática na área da gestão de resíduos: 

COLOQUE EM SACO PRETO: 

- Fraldas descartáveis 

- Frascos de medicamentos 

- Sistemas de soro após retirar parte perfurante (C. S. dos Prazeres/Doc. A, p.1) 

Presentemente, os lixos contaminados deverão ser armazenados em contentores de firmas 

privadas, para posterior incineração, (C. S. das Telheiras/Doc. I, p.1) 

(...). Todos os resíduos devem ser considerados do grupo III. (C. S. das Telheiras/Doc. J, p.2) 

 

Em relação ao grau de definição de tarefas e papéis, encontrámos uma situação de 

exclusividade positiva no C.S. dos Prazeres e de alguma indefinição no C.S. das Telheiras, 

que está presente em três documentos operativos que contradizem o rigor de planificação 

expresso em vários excertos documentais de dois documentos oficiais que analisámos para a 

investigação (Figuras 108 e 109). 
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Figura 108: Distribuição de frequências das 
subcategorias definição versus indefinição 
de tarefas e papéis, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 109: Distribuição de frequências das 
subcategorias definição versus indefinição 
de tarefas e papéis, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

Algumas tarefas e papéis aparecem definidos nos documentos oficiais do C.S. das 

Telheiras: 

Às 2.ªs e/ou 4.ªs e 6.ªs-feiras de tarde, o motorista procede à entrega e levantamento do correio e 

do material para esterilização nas Extensões de Saúde e Sub-região e ao levantamento do lixo. 

(Doc. K, p.9) 

 

Outras estão ainda por definir, nomeadamente na área dos resíduos: 

Normas e procedimentos na área dos resíduos não temos, mas temos outras, compete-lhe a si que 

está a fazer este trabalho e a outros interessados fazer essas normas, como eu já fiz alguma… 

(Enf. Chefe – Doc.10, p.2) 

 

O C.S. das Telheiras parece estar mais preocupado com a motivação, capacitação e 

treino em matéria de resíduos do que o C.S. dos Prazeres, a julgar pelos dois documentos 

oficiais e um operativo (n=4) e pelos seis relatos documentais (n=7) que encontrámos na 

primeira instituição considerada, contra apenas um (n=3) e três (n=6), respectivamente na 

segunda (Figuras 110 e 111). 
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Figura 110: Distribuição de frequências das 
subcategorias inclusão versus exclusão de 
programas de motivação, capacitação e 
treino em matéria de resíduos, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 111: Distribuição de frequências das 
subcategorias inclusão versus exclusão de 
programas de motivação, capacitação e 
treino em matéria de resíduos, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

No entanto, o seu plano de actividades para o ano civil corrente não contempla a 

permanente actualização temática, o que também a Enfermeira Responsável pela Formação 

em Serviço nos confirmou: 

Investigadora: Este ano a formação de serviço programada contempla alguma área da gestão de 

resíduos? 

Enf. Liliana: Este ano não, mas ainda há pouco tempo se fez formação sobre limpeza e 

desinfecção de instalações sociais, sobre resíduos e outros assuntos de controlo de infecção… 

(Doc.1, p.2) 

 

No C.S. dos Prazeres, apesar da expressa intencionalidade de acção: 

Reunir periodicamente com a equipa de saúde, nomeadamente equipe de Enfermagem e 

Auxiliares de Acção Médica e Apoio e Vigilância, para discutir, informar e formar. (Doc. F, p.5) 

 

não confirmámos a realização de reuniões formativas em matéria de resíduos durante 

todo o período de investigação de campo: 

(…)! É preciso uma reunião com todas elas… eu até já disse à Enfermeira Carina para marcar, é 

que eu digo muitas vezes como se deve fazer com os lixos, mas elas não fazem! (D. Vera – Doc.6, 

p.4) 
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Ao longo da análise de resultados referentes à categoria da planificação, pudemos 

confirmar que a gestão de R.H. praticada nas duas instituições de saúde baseia o seu 

planeamento numa plataforma de informalidade e generalidade, carecendo de continuidade e 

com insuficiente partilha de objectivos com outras pessoas dentro da organização. Os 

delineamentos técnicos e normativos que encontrámos nem sempre tinham aplicação prática e 

directa, com fundamentos e objectivos pouco claros e subjectivos e sem estarem definidas 

etapas-chave para alcançar os mesmos objectivos, que se subentendiam implícitos. 

Confirmámos, ainda, a inexistência de previsão de métodos de avaliação de riscos; de 

instalações, equipamentos e processos; e a falta de manutenção de programas de motivação, 

capacitação e treino em matéria de resíduos, que se limitaram a actividades formativas 

pontuais (Figura 112). 
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Figura 112: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes à planificação, por Centro 
de Saúde nos guiões de análise documental (em cima) e na matriz síntese de resultados (em baixo). 

 

2.4. AVALIAÇÃO DAS ACTUAÇÕES E AUDITORIAS 

 

No que se refere à categoria que abrange a avaliação das actuações e auditorias, 

registámos uma inexistência global de avaliações quer ao nível das instalações, equipamentos 

e procedimentos (Figuras 113 e 114), quer ao nível das actuações dos profissionais de saúde 

(Figuras 115 e 116), nas duas instituições consideradas. 
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Figura 113: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de avaliações de instalações, equipamentos e 
procedimentos, por Centro de Saúde nos 
guiões de análise documental. 

Figura 114: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de avaliações de instalações, equipamentos e 
procedimentos, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de avaliações das actuações, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 116: Distribuição de frequências das 
subcategorias existência versus inexistência 
de avaliações das actuações, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

As ambiguidades e lacunas que encontrámos ao nível da planificação da gestão de R.H. 

não nos parecem permitir a existência de controlos e avaliações rigorosas e eficazes, o que 

diferentes profissionais de saúde reconhecem como crítico e real, quer no C.S. dos Prazeres: 

Investigadora: Mas então não está com eles, não controla o número de contentores que levam e 

que deixam?! 

D. Vera: Não controlo. Quando preciso de falar com eles digo à D. Augusta para chamar por 

mim quando chegarem… aqui atrasado houve um engano, deixaram poucos bidões, e eu falei com 

eles e deram-me razão! Naquela ocasião estávamos mesmo a ficar com poucos bidões para pôr o 

lixo! (Doc.6, p.3) 
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Investigadora: E nas Extensões como funciona a recolha do lixo contaminado, há dias próprios 

para isso ou não? 

D. Vera: Das Extensões os bidões vêm quando estão cheios ou então à 6ª-feira… mas aí não sei 

se vêm cheios, deve ser para não ficarem tantos dias lá a cheirar mal! (Doc.6, p.4) 

Mas olhe que isso dos contentores é como calha… umas vezes vêm dentro dos sacos brancos, 

outras vezes não! (D. vera – Doc.6, p.5) 

 

quer, igualmente, no C.S. das Telheiras: 

O Enfermeiro do Controlo de Infecção, que é o Enfermeiro Pontes, é que deveria actuar, mas 

também não pode! … Depois há coisas que ele também não gosta de fazer e por isso não faz, não 

é muito amigo do trabalho… se ele gosta até faz, se não gosta deixa andar! … Já fizemos 

formação nessa área e depois ele deveria ver se as coisas mudaram, avaliar, mas não fez, não 

está para se chatear! (Delegada de Saúde Pública – Doc.4, p.2) 

Investigadora: Eu acho que não vieram porque ontem havia 1 contentor cheio e fechado e hoje 

estão lá 2, de ontem à tarde até hoje de manhã não dava tempo para fazer tantos resíduos… 

Auxiliar: Se estão lá 2 então não vieram, ontem à noite fui eu que enchi o 2º contentor e o fechei, 

se ainda lá estão 2, não vieram não! (Doc.6, p.2) 

 

A este propósito, a Enfermeira Teresa do C.S. dos Prazeres acrescenta: 

(...)! O que há é o que está afixado na parede… e não há também avaliação das coisas, se 

fazemos bem ou mal, é preciso haver algum controlo! … Ela vai dizendo aos colegas as coisas, 

mas não há nada escrito! Não é ser só responsável das coisas, é preciso trabalhar, implementar 

acções... isso assim é muito fácil ter-se cargos... (Doc.8, p.2) 

 

Os Responsáveis pelo Controlo de Infecção Hospitalar nas duas instituições de saúde, 

que deveriam ser importantes vectores de dinamização da gestão de resíduos, não sentem 

como necessário o reforço da motivação aos profissionais e o seu controlo permanente: 

Investigadora: Mudando de assunto, tenho reparado que os contentores dos resíduos cortantes e 

perfurantes têm estado muito cheios, para além dos 3/4 da sua capacidade… ficam seringas a 

ver-se e tudo! (Doc.6, p.5) 

Enf. Carina: Elas são “burras”! Não posso andar sempre em cima delas, está lá escrito… elas 

não vêm?! (C. S. dos Prazeres – Doc.6, p.6) 

Investigadora: Como Responsável do Controlo de Infecção, costumas verificar se as pessoas 

fazem as coisas bem e corrigir, ou não? 
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Enf. Pontes: Falo, digo o que tenho a dizer e as pessoas que façam se quiserem… não vou ser eu 

a andar atrás das pessoas! Depois sou o “mau da fita”, não?! (C. S. das Telheiras – Doc.2, p.4) 
 

Nenhum dos documentos consultados permitiu discernir se as avaliações das actuações 

profissionais são ou não efectuadas por comparação com normas previamente estabelecidas, 

assim como confirmar a existência ou inexistência de auditorias independentes do sistema de 

gestão hospitalar, o que a existir nos parecia ser surrealista face ao estádio evolutivo em que 

se encontra a gestão de R.H. nos dois Centros de Saúde. 

 

Os acidentes laborais ou com potencial para causar danos/perdas não são valorizados e 

investigados no C.S. das Telheiras, contrariamente ao que verificámos no C.S. dos Prazeres, 

onde pudemos consultar o seu arquivo (Figuras 117 e 118). 
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Figura 117:Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização e investigação 
versus desvalorização e não investigação de 
acidentes laborais ou com potencial para 
causar danos/perdas, por Centro de Saúde 
nos guiões de análise documental. 

Figura 118: Distribuição de frequências das 
subcategorias valorização e investigação 
versus desvalorização e não investigação de 
acidentes laborais ou com potencial para 
causar danos/perdas, por Centro de Saúde na 
matriz síntese de resultados da análise 
documental. 

 

Neste arquivo, 

(…) encontramos ainda “Boletins de Acompanhamento Médico” e “Boletins de Participação 

e Qualificação” em caso de acidente de trabalho, Lei nº. 100/97 de 13/9, Decreto-Lei nº. 143/99 

de 30/4, Decreto-Lei nº. 247/99 de 2/7 e notificações de acidentes de trabalho da Enfermeira 

Engrácia em 31/1/2001 (acidente de viação a caminho de casa) e da Enfermeira Josefina em 

31/3/2004 (considerado incidente após recapsulamento de agulha em 3/8/2004). (Doc.6, p.6) 
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Quanto ao C.S. das Telheiras, a investigação de campo terminou sem que fosse criada a 

pasta de arquivo prometida pelo Enfermeiro Chefe: 

Investigadora: E a pasta dos acidentes de trabalho que ia procurar, lembrou-se? Teve tempo de 

procurar ou esqueceu-se? 

Enf. Chefe: Ah, pois a pasta! Pasta não tenho, mas tenho no cadastro dos enfermeiros, eu disse-

lhe que ia fazer uma pasta, mas não fiz, vou ver se faço, é uma boa ideia! Deixe ver, eu vou 

procurar onde tenho isso… agora até tenho mais um acidente, o do Enfermeiro Pontes. (…), ia a 

caminho de casa, foi um acidente de viação. (Doc.10, p.4) 

 

Mesmo o encaminhamento do acidente de trabalho que decorreu durante o período 

investigativo parece ter sido mal conduzido: 

Administrativo: É só para lhe dizer que os papéis do seguro do Enfermeiro Pontes vão ser 

devolvidos, tem de ser o original, é preciso a assinatura do médico que o observou e assim umas 

coisas que não estão bem feitas… já me telefonaram, o papel vai chegar, é só para ficar a saber! 

Enf. Chefe: Ai vai o original?! Está bem, obrigado, depois vemos isso. (Doc.10, p.4) 

 

Outra grande diferença que encontrámos nestas duas instituições de saúde refere-se à 

logística de registos obrigatórios por lei. Enquanto o C.S. das Telheiras se alheia desta 

necessidade, dado que confirmámos em dois documentos operativos (n=2) e em cinco relatos 

documentais (n=6); o C.S. dos Prazeres mantém actualizado e completo o seu arquivo anual 

de produção de resíduos hospitalares (Figuras 119 e 120). 
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Figura 119: Distribuição de frequências das 
subcategorias informações e registos anuais 
completos versus incompletos, por Centro de 
Saúde nos guiões de análise documental. 

Figura 120: Distribuição de frequências das 
subcategorias informações e registos anuais 
completos versus incompletos, por Centro de 
Saúde na matriz síntese de resultados da 
análise documental. 

 

Os Responsáveis Administrativos do C.S. das Telheiras parecem desconhecer esta 

obrigatoriedade logística: 

Investigadora: Mas não fazem um arquivo vosso das guias que enviam, não têm isso guardado? 

Sr. Paulo: Não fazemos arquivo, apenas guardamos as guias até as enviarmos para a D. 

Carminda do Aprovisionamento, e temos muito cuidado com isso que até as guardamos no cofre… 

Mas agora que fala em arquivo, acho que é uma boa ideia, nunca tínhamos pensado nisso… 

ficarmos aqui com fotocópias dessas guias… é uma coisa que se pode pensar fazer! (Doc.4, p.5) 

Investigadora: Então também não têm em arquivo qualquer registo do Relatório Anual de 

Resíduos Hospitalares produzidos? 

Sr. Paulo: Não, que eu saiba não… A D. Conceição é que está mais por dentro destes assuntos, eu 

estou aqui à aprender há pouco tempo… mas ela também nunca me falou disso! Se houvesse já 

me tinha dito, eu já sabia!... (Doc.4, p.5) 

 

Por seu lado, o Serviço de Saúde Pública confirma ter abandonado esta prática: 

(...) Sr. Matias por favor mostre a esta Sra. Enfermeira o que nós temos sobre resíduos 

hospitalares, aqueles mapas que nós preenchíamos e agora não estamos a fazer muito não 

[praticamente não fazemos], que temos de mandar para Braga… (Delegada de Saúde Pública – 

Doc.4, p.3) 

 

Como ao nível da planificação da gestão confirmámos a inexistência de fronteiras que 

proporcionem meios para se estabelecer o que se deverá fazer e qual o desempenho ou 
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resultado a ser aceite como normal ou desejável, não nos surpreendemos com os resultados 

obtidos nas subcategorias relativas à avaliação das actuações e auditorias. As instalações, 

equipamentos, procedimentos e actuações dos profissionais de saúde, não sofreram processos 

avaliativos durante o período de trabalho de campo, ou quando existiram focaram aspectos 

pontuais e pouco valorizados ao nível da gestão de resíduos hospitalares. 

As ambiguidades e as incertezas acerca da qualidade do trabalho desenvolvido pelos 

profissionais de saúde puseram, por outro lado, em evidência a importância de uma retroacção 

positiva nas relações laborais, o que não aconteceu nestas organizações, especialmente no 

C.S. das Telheiras; que também não valoriza e investiga os acidentes laborais ou com 

potencial para causar danos/perdas, nem se preocupa em proceder a arquivos anuais 

completos, desafiando compromissos legais (Figura 121). 
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Figura 121: Percentagens de distribuição das subcategorias referentes à avaliação das actuações e 
auditorias, por Centro de Saúde nos guiões de análise documental (em cima) e na matriz síntese de 
resultados (em baixo). 
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Ao efectuarmos uma breve retrospectiva ao trabalho que realizámos, gostaríamos agora 

de destacar algumas das ideias e resultados que consideramos mais expressivos. 

Embora a literatura organizacional por nós analisada, tenda a dar uma grande 

centralidade ao modelo racional-burocrático na compreensão das instituições de saúde como 

organizações, o nosso estudo confirmou (em parte, também, por causa do conhecimento 

profissional que já detínhamos antes de iniciarmos esta investigação) que há muitas 

dimensões das instituições de saúde como organizações que só podem ser explicadas por 

outros modelos teóricos. Ao optarmos pelo estudo da Gestão de R.H. nos Centro de Saúde 

não era possível fugirmos das questões de fundo que se prendem com o seu enquadramento 

normativo/legal e com os modelos teóricos de análise, dos quais dependeriam as leituras que 

viríamos a fazer das instituições de saúde investigadas e da gestão que nelas decorrem. 

Estamos convictas que a nossa análise possibilitou, entre outras coisas, uma 

aproximação compreensiva das organizações de saúde, fazendo evidenciar as suas lógicas, as 

suas características e os sentidos multiformes das dimensões internas. Um dos aspectos mais 

interessantes na nossa análise aponta no sentido de os sujeitos que observámos e com quem 

travámos diálogos abertos, aludirem com relativa frequência, a factos que considerámos como 

demonstrativos de infidelidades normativas. Assim, por exemplo, omitem-se, por vezes, 

certos procedimentos profissionais regulados pelas organizações de saúde, ou produzem-se 

regras e procedimentos alternativos, à margem daqueles que são protocolados e padronizados. 

Apesar de para o senso comum, as instituições de saúde serem ainda representadas 

como organizações fortemente hierarquizadas, nas quais predominam (e se cumprem apenas) 

regras formais e a estandardização das tarefas e funções; o estudo que realizámos aponta para 

a existência de actores que possuem alguns interesses e objectivos distintos daqueles que 

oficialmente e hierarquicamente são produzidos, como também encontrámos regras ou 
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normas que apresentam conteúdos contraditórios ou até opostos. Por isso, 

metodologicamente, demos maior ênfase à observação das práticas de prestação directa de 

cuidados e de manipulação de resíduos hospitalares e ao discurso dos actores sobre a sua 

acção, conscientes que os discursos podiam explicitar a realidade da acção. 

A partir de uma diversidade de documentos que recolhemos, foi-nos ainda possível 

entender melhor a actuação dos órgãos de gestão das instituições de saúde investigadas e 

confirmar que as organizações continuam a funcionar como sistemas fechados, mantendo uma 

estrutura de gestão fortemente centralizado, onde o controlo não existe ou tem cariz 

mecanicista e onde os procedimentos pouco ou nada se têm alterado desde que surgiram os 

suportes legais para a gestão de resíduos hospitalares, continuando os profissionais de 

enfermagem a não terem qualquer papel nas tomadas de decisão e a estarem desinformados, à 

mercê de canais de informação disfuncionais, fortemente verticalizados e de direcção 

predominantemente descendente. 

Das conclusões e compromissos elaborados pelas Direcções dos Centros de Saúde 

poderemos mencionar a necessidade de se estabelecerem directrizes e protocolos para a 

manipulação de resíduos; se capacitarem e treinarem os profissionais de saúde, incorporando 

aspectos de manipulação de resíduos, biossegurança e infecções intra hospitalares; e ainda, se 

dotarem as instituições com equipamentos, recipientes de acondicionamento e espaços 

adequados para o armazenamento de resíduos hospitalares. 

A diferença entre uma instituição de saúde e outra foi talvez muito pequena em 

aparência e resultados estatísticos, mas qualitativamente pareceu-nos haver um abismo. 

Encontrámos situações onde nos foi extremamente difícil separar o que era mudança daquilo 

que era continuidade, o que era desejado e esperado para a organização daquilo que era 

politicamente correcto ou possível, o que era determinado por meio daquilo que era 
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internamente sentido como necessário em termos de evolução histórica ou processual da 

própria organização. 

O exercício de poder, a autoridade linear, a inflexibilidade e a desmotivação poderão ser 

algumas das principais críticas às estruturas convencionais que encontrámos nesta 

investigação, embora em patamares diferentes de graduação. A mudança que se impõe não 

será uma tarefa fácil, nem existe uma solução mágica. Terá de ser uma “resposta 

personalizada”, variável de caso para caso, de contexto para contexto, de organização para 

organização, mas onde um requisito nos parece válido para todos os esforços nesse sentido: as 

possibilidades de intervenção têm de respeitar a interacção entre os vários factores técnicos e 

humanos, pois não se mudam ou prescrevem com a mera aplicação administrativa de modelos 

ou ideias. Sem o diálogo aberto, a comunicação global, a partilha de informação, a 

participação, as possibilidades de formação e o desenvolvimento de todos, os processos ou as 

estratégias de mudança permanecerão bastante longe dos fins a que se propõem, ou as pessoas 

não fossem a parte mais importante dos processos de mudança. 

Em face dos resultados obtidos neste estudo, apresentamos algumas recomendações no 

sentido de melhorar a elaboração de um plano de gestão adequado à dimensão, estrutura e 

quantidade de R.H. produzidos, considerando estratégias para a salvaguarda da segurança e da 

saúde dos profissionais envolvidos e para a diminuição dos custos que lhe são inerentes, 

condições indispensáveis à implementação e consolidação da Gestão de Resíduos 

Hospitalares. Assim, estes planos devem incluir: 

• Definição de uma equipa multidisciplinar integrando profissionais oriundos dos 

diversos estratos profissionais da instituição e criação de um gestor de resíduos 

hospitalares; 

• Definição de procedimentos de gestão de resíduos para consultas, salas de 

tratamento, serviços de apoio, urgências, cuidados domiciliários e outros; 
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• Definição de todo o equipamento indispensável a uma gestão integrada dos 

resíduos – materiais para o acondicionamento, recolha e transporte internos e 

equipamentos de protecção individual; 

• Definição de um circuito interno de resíduos, minimizando contaminações 

cruzadas; 

• Programas de informação/formação de todos os profissionais envolvidos nesta 

gestão, sensibilizando para os riscos de saúde, normas e regras de segurança e 

higiene, utilização dos equipamentos de protecção individual e medidas para a 

prevenção e resolução de acidentes; 

• A imunização dos profissionais envolvidos, particularmente para a Hepatite B; 

• Alternativas para um correcto transporte dos resíduos produzidos nos cuidados 

domiciliários. 

 

Deve ainda ser implementado um processo de auditorias regulares de forma a verificar 

se os procedimentos adoptados pelos profissionais nas diferentes etapas do processo de gestão 

estão de acordo com os critérios pré-estabelecidos no plano. Tal possibilitará a introdução de 

medidas correctivas relativamente às não conformidades identificadas. 

Avizinha-se muito trabalho para fazer, não apenas no plano colectivo, mas igualmente, 

e talvez mais ainda, a título individual. Mais uma vez salientamos a importância da 

informação e da participação das pessoas, para que seja possível minimizar a resistência à 

mudança e ser possível implementar com sucesso a mudança requerida pelos resíduos 

hospitalares. 
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Registo de resíduos hospitalares 
 
 Impresso A 
 

 
FICHA DE ESTABELECIMENTO Dados relativos ao ano de |_|_|_|_| 

 

 1. Identificação do estabelecimento de saúde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Denominação do estabelecimento de saúde 
______________________________________________________________________________________

Nº de Contribuinte |_|_|_|_|_|_|_| 
2. Localização do estabelecimento 

Distrito: ______________ Concelho: ________________ Endereço: 

____________________________________ 

Cód. Postal: _______________________ Telefone: ____________ Telex: _________ Telefax: _________ 

3. Dados sobre o funcionamento 

Nº total de trabalhadores |_|_|_|_|_|                                           Nº. de camas /          |_|_|_|_|_| 
                  Nº. de consultas 

4. Observações (indique quaisquer outros esclarecimentos que julgue de interesse referir): 

 

5. Responsável pelo preenchimento do registo              6. Carimbo do estabelecimento 

Nome: __________________________________________ 

Assinatura: ______________________ Data: __/__/__ 
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 Impresso B.1 
 

 
FICHA DE RESÍDUOS DOS GRUPOS I + II Dados relativos ao ano |_|_|_|_| 

 1. Identificação do estabelecimento de saúde 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denominação do estabelecimento de saúde 
______________________________________________________________________________________

Nº de Contribuinte |_|_|_|_|_|_|_| 
2. Identificação e caracterização do resíduo              3. Dados de produção do resíduo 

Descrição dos principais componentes dos resíduos 

4. Destino do resíduo 

1. Método de eliminação:           2. Transportador:  
 
        Incineração 
 

 
        Aterro 
 
        Outro (indique qual) 
 
 
1. Recolha selectiva para             2. Quantidade    3. T
reciclagem/reutilização:    (kg ou l): 
 
        Cartão e papel 
 
        Vidro 
 
        Películas de raio X 
 
        Pilhas e baterias 
 
        Mercúrio 
 

        Metais ferrosos e não 
        ferrosos 
Quantidades produzidas no ano respeitante ao 

registo: 

_____________________________________ 
(kg ou litros) 

Quantidade prevista para o ano do registo 
seguinte: 

_____________________________________ 
(Kg ou litros) 
     3. Destinatário: 

ransportador:         4. Destinatário: 
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Impresso B.2 
 

 
FICHA DE RESÍDUOS DOS GRUPOS III + IV Dados relativos ao ano |_|_|_|_| 

 1. Identificação do estabelecimento de saúde 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Denominação do estabelecimento de saúde 
______________________________________________________________________________________

Nº de Contribuinte |_|_|_|_|_|_|_| 
   2. Resíduos do Grupo III 

   2.1. Identificação e caracterização do resíduo             2.2. Dados de produção do resíduo 

   2.3. Destino do resíduo 

     1. Método de eliminação:        2. Quantidade      3. Transportador:         4. Destinatário: 
  (kg ou l): 

             Incineração 

             Autoclavagem 

             Microondas 

             Outro (indique qual) 

   3. Resíduos do Grupo IV 

   3.1. Identificação e caracterização do resíduo             3.2. Dados de produção do resíduo 

   3.3. Destino do resíduo 

       1. Método de eliminação:      2. Quantidade       3. Transportador:          4. Destinatário 
(Kg ou l): 

             Incineração 

             Outro (indique qual) 

Descrição dos principais componentes dos resíduos Quantidades produzidas no ano 

respeitante ao registo: 

___________________________________ 
(kg ou litros) 

Quantidade prevista para o ano do registo 
seguinte: 

___________________________________ 
(Kg ou litros) 

 

Descrição dos principais componentes dos resíduos Quantidades produzidas no ano respeitante  
ao registo: 

___________________________________ 
(kg ou litros) 

Quantidade prevista para o ano 
do registo seguinte: 

___________________________________ 
(kg ou litros) 
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Av. Central, 100 
4710-229 Braga – P 

   
Instituto de Estudos da Criança 
 
Departamento de Ciências Integradas e Língua 
M

Nelson Lima 
Professor Catedrático 
 
nelson@iec.uminho.pt 
Tel: +351.253601255 
Fax: +351.253601256 
 

  Exmo Senhor  
Director do Centro de Saúde de... 
 
 

 
Exmo Senhor Director 
 
O Mestrado em Estudos da Criança – Promoção da Saúde e do Meio Ambiente da 

Universidade do Minho visa pós-graduar os seus alunos na interligação que os problemas da 

saúde e do meio ambiente colocam às organizações e cidadãos no tempo actual. Neste 

contexto, a nossa aluna Licenciada Cristina Araújo Martins, Enfermeira, irá desenvolver 

investigação para a sua dissertação de mestrado sobre Gestão de resíduos hospitalares nos 

centros de saúde: concepções e práticas dos enfermeiros (ver plano em anexo). Esta 

investigação será desenvolvida tendo por base as questões éticas e legais que visam a estrita 

confidencialidade da origem dos dados recolhidos. Somente os resultados serão tratados e 

divulgados em forma agregada ou anónima.  

Dado que o Centro de Saúde que V. Ex.ª dirige pela sua dimensão e localização geográfica 

nos seria de todo oportuno englobá-lo neste estudo, vimos por este meio solicitar autorização 

para que a nossa aluna possa aí fazer o seu levantamento empírico. Mais solicitamos, caso 

este pedido seja autorizado, lhe seja igualmente facultado acesso às instalações, e aos 

documentos que se tornem relevantes para o estudo referido. 

Dado que estamos cientes que um trabalho desta natureza pela sua inovação e pela sua 

pertinência colherá por parte de V. Ex.ª toda a atenção e compreensão, gostaríamos desde já 

de informar que a aluna depositará, quando terminar o seu trabalho, na direcção do Centro de 

Saúde cópia da sua dissertação de mestrado.  

Com os meus melhores cumprimentos, 

 
A Direcção do Mestrado 
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No dia 9/3/2004, no intervalo da manhã de uma formação em serviço de Enfermagem sobre 

“Higiene, saúde e segurança”, abordamos a Enfermeira Gracinda (Enfermeira Chefe do 

Centro de Saúde das Laranjeiras) para programarmos o início da colheita de dados para a 

próxima semana, tendo esta reagido com espanto e admiração. 

Investigadora: Na 2ª-feira liguei para o Centro de Saúde das Laranjeiras na Mimosa, mas 

não estava… queria combinar o trabalho de investigação para iniciar 2ª feira que vem. 

Enfermeira Gracinda: Ai, eu não sei de nada de trabalho de investigação! Que trabalho?! 

Quem autorizou?... A Enfermeira Amélia não me disse nada, se calhar esqueceu-se!... Tem de 

se ver, mas 2ª-feira não vai ser possível! Eu tenho de falar primeiro com ela! 

Dada a situação invulgar, foi-lhe então explicado em termos gerais o que se pretendia com a 

realização da investigação e informado da existência de uma autorização concedida pela 

Directora do Centro de Saúde, em meados de Outubro de 2004, em resposta a um pedido 

formal da Universidade do Minho, tendo nos comprometido a. a trazer estes documentos no 

dia seguinte. A Enfermeira Gracinda retorquiu: Mas onde pretendes realizar o trabalho? Não 

sei onde a Directora estava a pensar pôr-te quando te autorizou?! Na Mimosa digo-te já que 

vai ser muito difícil, não sei se vai dar… estamos com muita falta de pessoal, eu estou lá há 

menos de um ano, ainda estou a começar a organizar as coisas, acho que não é boa ideia ires 

para lá!... Eu também não sou autónoma, não posso decidir nada sozinha, tenho de conversar 

com a Enfermeira Amélia, que é a Coordenadora de Enfermagem e está acima de mim, e 

depois vê-se… Temos outras Extensões, temos de ver, se calhar é melhor fazeres o trabalho 

noutra Extensão, tem de ser mesmo na Mimosa? 

Investigadora: A mim interessa-me a sede, interessa-me consultar alguns documentos ver a 

organização… 

Enfermeira Gracinda: Mas a sede é em Roriz! A Direcção já mudou há meses para Roriz, 

se não me engano em Junho ou Julho, agora a Mimosa é uma Extensão, a maior Extensão do 

Centro de Saúde das Laranjeiras, mas a Direcção foi retirada de lá porque o espaço tornou-

se pequeno e veio para lá a Saúde Pública. 

Investigadora: Eu acho que o pedido foi feito para a morada da Mimosa, em Setembro de 

2004, com o endereço fornecido pelo NDIRP (Núcleo de Documentação, Informação e 

Relações Públicas) da Sub-Região de Saúde de Braga. 

Enfermeira Gracinda: Isso tem de se ver, até pode ter sido enviado para lá e a Directora ter 

respondido, mas a sede já não é lá, por isso, tem de se ver onde vai poder ser feito o trabalho, 
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tem de se conversar… Ainda hoje continuam a chegar lá cartas para a Direcção que depois 

têm de ser enviadas para Roriz. 

Investigadora: Então o melhor é eu amanhã trazer o pedido feito à Directora do Centro de 

Saúde e a autorização concedida para que esteja a par de tudo e se possa definir melhor as 

coisas, é que eu não estava a contar com isto e queria começar o trabalho 2ª-feira, até meti 

um dia de férias para ir ao Centro de Saúde com tempo e tudo! 

Enfermeira Gracinda: Mas para 2ª-feira é muito em cima da hora, isto não pode ser assim, 

tem de ser bem combinado e falado, acho que para 2ª-feira não vai dar, mas amanhã vemos 

isso, telefona-se à Amélia, até daqui mesmo no intervalo, eu falo com ela e logo se vê… 

Amanhã vemos isso, pode ser? 

A conversa ficou por ali, a formação ia recomeçar. 

No início do intervalo da formação do dia seguinte, aproximamo-nos de novo da Enfermeira 

Gracinda para lhe entregar as fotocópias do pedido formulado e da autorização concedida a 

12/10/2004 pela Directora. Depois de uma breve leitura comentou: Realmente a autorização é 

de Outubro, já lá vai muito tempo!... Mas é como te digo, eu não tenho conhecimento disto e 

tenho dúvidas se a Enfermeira Amélia soube disto… Eu ontem à noite falei com ela, mas não 

lhe falei disto, não me lembrei… podia ter falado, mas nunca mais pensei nisto, falo hoje! 

Logo não sei se vou estar com ela, agora estou na formação… não sei se posso pedir uma 

chamada daqui, se não até pedia... vou tentar! 

Pega no telefone, identifica-se como Chefe do Centro de Saúde das Laranjeiras e pede uma 

chamada telefónica para Roriz, para falar com a Enfermeira Amélia. Depois da chamada 

efectuada comenta: Hoje a Amélia não está, ela já me tinha dito que não ia estar, mas eu já 

nem me lembrava disso, por isso, hoje nada feito! 

Investigadora: Ai, não me diga isso, eu precisava tanto de começar a trabalhar 2ª-feira! 

Enfermeira Gracinda: Desculpa lá, mas as coisas não funcionam assim, não pensaste bem, 

foi precipitação da tua parte, não podias pensar que aparecias 2ª-feira e estava tudo bem, 

devias já ter telefonado ou aparecido para se combinarem as coisas... Mesmo com 

autorização de Outubro, já lá vão tantos meses, é preciso voltar a falar do assunto, há muitas 

coisas que se alteraram e tem de se ver de novo se é possível ou não!... Deixas-me ficar isto, 

eu vou ler melhor, agora também não é hora disso e esta leitura não é suficiente, eu depois 

entrego à Amélia quando estiver com ela e vai-se ver... 

Investigadora: Eu liguei 2ª-feira de manhã para a Mimosa para falar com a Enfermeira 

Chefe. Disseram-me que eras tu, que estavas para uma extensão e até me deram o número de 
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telefone. Liguei para lá, disseram-me que não podias atender o telefone porque estavas numa 

reunião. Na 3ª-feira, foi-me de todo impossível fazer este telefonema e agora estou nesta 

formação, que fui seleccionada mesmo em cima da hora e não posso lá ir, porque eu era para 

lá ir esta semana, até no domingo fui com os miúdos a Guimarães ver onde ficava o Centro 

de Saúde, e tudo! Mas depois esta formação veio estragar tudo... O tempo não me chegou, eu 

já estou a fazer colheita de dados noutros 2 Centro de Saúde, já deixei Laranjeiras para o fim 

por ser mais longe, para ter tempo para preparar... Mas também como esta formação era 

para Chefes e Especialistas, não fiquei muito preocupada porque era provável encontrar-te 

aqui e falava contigo pessoalmente. 

Enfermeira Gracinda: Pois é, mas eu aqui não resolvo nada... Aqui também não me diz que 

o trabalho vai ser feito na Mimosa, nem onde vai ser. 

Investigadora: A mim interessa-me a Sede, se a Sede é em Roriz, então interessa-me Roriz. 

Eu escolhi o Centro de Saúde das Laranjeiras por ser de grande dimensão, com uma 

população inscrita maior que 60.000 utentes, e interessava-me por ser um único Centro de 

Saúde, dos que não sofreu aqueles processos de fusão de serviços a que assistimos por aí... 

depois dizes-me que houve alteração da Direcção e até me baralhas toda!... 

Enfermeira Gracinda: É um Centro de Saúde grande, e é só um é verdade, mas essa 

população é total, Roriz não tem essa população toda, essa é a população das 8 Extensões, a 

da Mimosa é a que tem mais população, tem mais que a própria Extensão de Roriz, mas se 

queres a Sede, então tens de ir para Roriz, não sei se vai servir para o que queres, tem muito 

menos população, mas como é um edifício novo, a Direcção passou para lá... 

Investigadora: E quando é que vais estar com a Amélia? Na 2ª-feira posso aparecer que ela 

já vai ter conhecimento? 

Enfermeira Gracinda: Para 2ª-feira não vai ser possível, é muito em cima... Sabes como eu 

sou Chefe, estou estes 3 dias fora, tenho de 2ª-feira ir ao serviço que as coisas já devem estar 

um caos, por isso não posso ir a Roriz, quando muito poderei tentar ir lá de tarde... Se queres 

lá ir é contigo, eu dou-te os papéis que me deste, também não me interessam para nada, 

agora não os tenho aqui comigo, mas logo já tos dou... Não contes é muito que vais começar 

logo na 2ª-feira!Mas olha, amanhã ainda é 6ª-feira, o que eu posso é tentar de novo falar 

com ela ao telefone, isto é se ela estiver, e depois vemos melhor isso, está bem?! 

No intervalo da manhã da formação do dia 11/03/2004, a Enfermeira Gracinda chega mais 

tarde ao café, senta-se no topo da mesa onde estávamos com os restantes formandos e diz: 

Sabes Cristina, estive agora ao telefone com a Amélia, é como te disse, isso tem de ser falado, 
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não pode ser assim, tens de lá ir para conversar, ela também quer falar e quer que te vás 

entender com a Enfermeira Palhares, por isso tens de lhe ligar e combinar quando podes lá 

ir para falarem todas! 

Investigadora: Mas a Enfermeira Palhares não é a Supervisora?! 

Enfermeira Gracinda: É a Supervisora das Laranjeiras. 

Investigadora: Está bem é das Laranjeiras, mas também é a Supervisora de outros Centros 

de saúde, que eu não vou investigar. 

Enfermeira Gracinda: Mas é do Centro de Saúde das Laranjeiras e trabalha lá e tens de 

falar com ela se queres lá fazer o trabalho! 

Investigadora: Eu nos outros Centros de Saúde não falei com as Supervisoras, elas são 

Supervisoras de lá, mas também de outros Centros de Saúde, por isso não me interessam 

para esta investigação, porque é que eu tenho agora de falar com a Enfermeira Palhares? Eu 

já tenho uma autorização escrita! 

Enfermeira Gracinda: Lá é assim, tens de falar com ela! Aliás, tens de falar com a Amélia e 

com a Supervisora! E digo-te mais, se não queres falar com a Supervisora, então a melhor é 

viras-te para a Directora e ela que te faça a trabalho, que te desenrasque agora! 

Assim foi rematada a conversa, com um tom de voz exaltado. Perante este comentário final, 

decidimos fazer uma chamada telefónica para a Directora do Centro de Saúde para esclarecer 

a situação. Este contacto não foi possível visto encontrar-se ao telefone com a Sub-Região de 

Saúde (SRS) de Braga, para tratar de assuntos demorados (informação da telefonista). 

Foi-nos solicitado que voltássemos a ligar 30 minutos mais tarde, tempo ao fim do qual foi 

realizado novo contacto. A chamada foi filtrada pela Secretária da Directora, alegando que 

esta estaria ocupada; foi-lhe explicada a situação e questionado se iria ser ou não possível o 

trabalho de investigação, quando se poderia saber a decisão e a quem teríamos de pedir mais 

autorização, dado estar a ser difícil a comunicação com a Enfermeira Gracinda, mesmo com 

um documento assinado há mais de 6 meses pela Directora. 

Prontificada para resolver o problema, esta funcionária pede que à hora de almoço seja 

enviado por fax uma nova cópia do pedido que foi formulada à Directora e a respectiva 

autorização, alegando estar nestas funções de apoio à Direcção apenas desde Janeiro de 2005 

e como são documentos anteriores, não saber onde possam estar. Responsabilizando-se por os 

fazer chegar a quem de direito, sem que seja preciso mais burocracias e diplomacias 

institucionais, assim como por dar-nos alguma resposta ainda nessa tarde. 
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Este foi um telefonema longo, onde antes de terminar tivemos oportunidade de questionar a 

funcionária da sua hora de saída do local de trabalho, para que fosse possível termos feedback 

da situação e da sua resolução, tendo sido respondido: Eu só saio às cinco e meia, até essa 

hora está à vontade Sra. Enfermeira... Esteja sossegada, que eu hoje não vou almoçar a casa 

e vou tratar disto logo que receba o fax, o fax vem directamente parar às minhas mãos, por 

isso não há problema nenhum! (...) 

Às 16.30 horas, hora de término da formação que nos encontrávamos a frequentar durante 3 

dias, foi realizado um novo telefonema, mas do outro lado obtivemos apenas resposta da 

telefonista: A secretária da Sra. Directora já saiu, ela esteve a trabalhar ao almoço, esteve a 

fazer horas, por isso saiu mais cedo... teve autorização e saiu mais cedo, esse seu problema 

agora só pode ser resolvido 2ª-feira! 

Na 2ª-feira, dia 14/03/2005, dada a situação de impasse criada, resolvemos arriscar aparecer 

para falarmos pessoalmente com a Directora ou pelo menos com a pessoa com quem 

tínhamos exposto a situação por telefone e que ficara de a resolver. 

Chegamos por volta das 9.30 horas, na recepção tivemos de referir que éramos quem tinha 

ligado várias vezes na 6ª-feira passada, de forma a nos ser permitido o acesso à Direcção, 

após contacto com o respectivo gabinete. 

Na Direcção, a Secretária da Directora apenas comenta: Vai falar com a Enfermeira Amélia, 

ela já sabe que está aqui, está um pouco atrasada porque teve de passar no CDP (Centro de 

Diagnóstico Pneumonológico), mas daqui a pouco vem, se não se importa vai esperar aqui 

nesta sala. (pronuncia estas palavras enquanto nos conduz a uma sala de estar) 

Aguardamos cerca de meia hora, depois batem à porta, a porta abre-se e aparece a Enfermeira 

Amélia. Pede desculpa pelo atraso, e convida-nos a acompanhá-la ao seu gabinete de trabalho. 

Enfermeira Coordenadora: Desculpe o atraso, eu não fazia ideia que vinha cá, tinha uns 

assuntos para resolver no CDP, já sabiam que eu ia passar por lá antes de vir para o serviço, 

e se não me têm ligado eu não vinha já, assim tive de resolver as coisas às pressas, vou lá 

outro dia com mais calma… Mas se eu soubesse que vinha, combinava as coisas de outra 

forma: 6ª-feira estive toda a tarde à espera que me telefonasse, a Secretária da Directora 

trouxe-me um fax do seu pedido de investigação e disse-me que ligaria comigo da parte da 

tarde para combinar uma vinda cá, eu esperei, esperei… como nunca mais disse nada e eu 

queria-me ir embora, passei por lá para lhe dar o recado que se me ligasse podia entrar em 

contacto comigo para casa ou para o meu telemóvel, mas a secretária já tinha saído… 

mesmo assim, deixei os meus contactos à telefonista, com o recado de poder ligar a qualquer 
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hora sem problema, mas não ligou!... Arriscou muito em vir cá assim, eu podia não estar cá 

hoje ou ter outras coisas marcadas e não a poder receber. 

Investigadora: Eu não sabia que aguardava um telefonema meu, não foi isso que ficou 

combinado com a Secretária da Sra. Directora, mas sim ligar para falar novamente com ela 

e saber como ficou resolvida a situação. Eu liguei eram 16:45 horas, ela já tinha saído, se 

soubesse que podia falar consigo falava, que eu própria não pude organizar a minha vida 

todo o fim-de-semana, por isso resolvi vir, mesmo não sabendo se seria possível 

conversarmos. 

Enfermeira Coordenadora: Pois é, mas fiquei à espera… e sai mais tarde e tudo, à sua 

espera! … As coisas mal combinadas dão nisto! 

Investigadora: Eu já percebi que houve algumas confusões na transmissão das informações 

e vários interlocutores. Peço desculpa, mas desconhecia a sua existência, liguei para o 

Centro de Saúde da Mimosa, que era essa a morada que me foi fornecida na Sub-Região de 

Saúde de Braga (ao mesmo tempo mostramos o documento a que fazemos referência), de lá 

disseram-me que era a Enfermeira Gracinda a Chefe e, por isso, falei com ela. Eu não sabia 

da existência de Roriz e, a partir do momento que falei com ela, pensei que ela resolvia a 

situação, até porque a conhecia relativamente bem… achei por bem não misturar muitas 

pessoas, deixei que fosse ela a primeira pessoa a entrar em contacto consigo para que não se 

sentisse ela própria ultrapassada, mas peço desculpa, se calhar foi ingenuidade da minha 

parte, eu devia ter ligado logo consigo, o tempo é que se calhar foi pouco! 

Enfermeira Coordenadora: Mas pronto, eu ainda não tive oportunidade de me debruçar a 

sério sobre este seu pedido, mas podemos conversar um pouco sobre ele... Logo depois da 

enfermeira ter ligado para cá na 6ª-feira, a Sra. Directora veio ter comigo para perguntar se 

eu não me lembrava de um pedido de investigação na área dos lixos; eu disse-lhe que me 

lembrava disso, tinha uma ideia vaga de me ter falado nisso, mas que já tinha sido há muito 

tempo e eu na altura não fiquei com nenhum papel disso. Depois, chegou este fax e eu 

aguardei que me ligasse… Mas deixe-me pegar num papel, eu gosto de escrever as coisas, 

vamos falar do seu projecto, o que pretende realmente e quando pensa fazê-lo, vamos 

tentar… a altura é muito má, temos poucos enfermeiros, há muitos contratos que não foram 

renovados, mas pode ser que seja possível arranjar-se qualquer coisa! 

A conversa decorria com normalidade e começava-se a esboçar um desenho favorável à 

investigação quando se ouve bater à porta. Do outro lado aparece a Enfermeira Gracinda e 

outra colega não identificada, solicitando conversa urgente com a Enfermeira Coordenadora. 
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Enfermeira Gracinda: Isso vai demorar muito? Não tens minutos para mim, é que eu 

preciso falar urgentemente contigo, não saio daqui sem falar contigo hoje e quanto mais 

depressa resolvermos este assunto, melhor! 

Enfermeira Coordenadora: Ainda vai levar um tempinho… 

Perante nova insistência da Enfermeira Gracinda e do avançar dos seus passos na direcção da 

Coordenadora, disponibilizamo-nos para sair e aguardar lá fora, de forma a não perturbar o 

normal funcionamento da instituição. 

Enfermeira Coordenadora: Não se importa então?! Obrigada, eu falo já consigo outra vez. 

Regressamos à sala de espera inicial. Passados 10-15 minutos a acompanhante da Enfermeira 

Gracinda chama-nos para reiniciar a conversa no gabinete da Enfermeira Coordenadora. 

Quando entramos na sala, a reunião era a quatro: para além dos intervenientes iniciais 

estavam também presentes a enfermeira Gracinda e a Enfermeira Supervisora. Recomeça a 

reunião pela voz da Supervisora. 

Enfermeira Supervisora: Cristina Araújo Martins, enfermeira não é?!... Conhece a 

Carreira de Enfermagem?! 

Investigadora: Sim, conheço. 

Enfermeira Supervisora: Conhece pelo menos o básico da Carreira e sabe que há 

hierarquias que devemos respeitar?! 

Investigadora: Conheço muito bem a Carreira de Enfermagem, sim. 

Enfermeira Supervisora: Mas faz aqui um pedido de estágio à Sra. Directora, que nada 

sabe de Enfermagem e agora quer fazer o trabalho e vira-se para nós! 

Investigadora: O pedido foi formulado à instância máxima da instituição, que continua a ser 

a Directora, que depois deveria encaminhar o trabalho para a Enfermagem, porque é com a 

Enfermagem que eu pretendo trabalhar, se a comunicação interna não funcionou, isso já é 

problema vosso, mas o pedido está bem formulado. 

Enfermeira Coordenadora: O pedido não foi feito por ela, mas sim pela Universidade… 

Enfermeira Supervisora: Isso não interessa nada, o pedido pode ser da escola, são 

formalidades, mas é a ela que compete orientar a escola sobre os procedimentos a tomar 

nestas coisas, não é enfermeira da SRS há muitos anos?! 

Isto é engraçado, andam agora muitas “enfermeirinhas” a quererem ser mestres, quando não 

sabem as regras básicas da profissão e do respeito pelos superiores hierárquicos, agora vá à 

Directora, ela que lhe resolva o seu problema, que lhe faça o trabalho… pensa que é só 
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chegar aqui e fazer como quer e nós temos de colaborar consigo, pois aqui não funciona 

assim! 

Investigadora: Oh, Enfermeira Palhares vamos terminar esta conversa por aqui! A questão 

que se coloca aqui hoje é se o trabalho é ou não pertinente para o Centro de Saúde das 

Laranjeiras: se for, tudo bem avançamos, se não for, eu vou-me embora, não devem faltar 

Centros de Saúde na SRS que queiram colaborar nesta investigação! 

Enfermeira Coordenadora: Ora essa, ainda refila! 

Enfermeira Gracinda: É o que eu digo, eu acho que não entendeu o que eu sempre quis 

dizer, ficou sempre numa posição ofensiva, as coisas não podem ser feitas assim, era preciso 

conversar e discutir as possibilidades do trabalho antes de pensar que podia começar!... 

Enfermeira Coordenadora: Calma!... O que eu acho é que a Enfermeira Cristina parece-me 

que está numa posição de arrogância, pela maneira como falou! 

Enfermeira Gracinda: É o que eu vos dizia, a Cristina não quer entender… 

Enfermeira Supervisora: A Directora na Enfermagem não manda nada, por isso se isto é 

um trabalho com enfermeiros, era aos enfermeiros que o pedido deveria vir formulado, à 

Enfermeira Amélia que é a Coordenadora do Centro de Saúde ou a mim como Supervisora… 

até lhe digo mais, se calhar deveria ter passado pela Sub-Região de Saúde, pelo Enfermeiro 

Director! Não há nenhum estágio de Enfermagem que não passe o pedido pelo Enfermeiro 

Director e pelas Supervisoras, e também são escolas conceituadas que estão por trás, mas 

dirigem o pedido à Enfermagem e não aos Directores! Primeiro vai à SRS e depois é que vai 

para os Centro de Saúde, se não isto era uma rebaldaria, não?! Mas deixe que o Enfermeiro 

Director vai ficar a saber disto, ainda esta semana! 

Enfermeira Coordenadora: Mas isto não é um estágio, é um trabalho de investigação! 

Enfermeira Supervisora: Não interessa! A SRS tem de ter conhecimento de tudo, não se 

pode pedir directamente aos serviços, muito menos à Directora, coitada! Ela, na sua 

ingenuidade, autorizou este trabalho, se calhar nem pensou muito sobre isso e nem sabe as 

implicações que tem na Enfermagem… Mesmo de há 6 meses para cá as coisas mudaram 

muito, se calhar agora tinha de ver de novo se era ou não possível o trabalho, isto não é 

assim! E eu não me parece viável este trabalho, pelo menos nesta altura, está tudo muito mal, 

com esta falta de pessoal no serviço estar agora a responder às suas perguntas, a ter de 

andar alguém a acompanhá-la, a mostrar-lhe as coisas, estar consigo… parece-me que não é 

possível, é tirar mais gente… 
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Investigadora: Eu não vou incomodar muito, não preciso que me acompanhem, eu preciso é 

de poder circular à vontade, observar, ler alguns documentos… poderei fazer perguntas 

pontuais para esclarecer o que observo… 

Enfermeira Supervisora: E quer observar o quê? Esse resumo também não diz o que 

pretende fazer, não é claro, não diz quando vai começar, o que vai observar de concreto, não 

diz nada! 

Investigadora: Isso é apenas um resumo, depois eu tenho conversado com os Enfermeiros 

Chefes para aferir pormenores, até porque há coisas que ao longo da investigação têm sido 

alteradas de acordo com as dificuldades que vão surgindo, mas o que eu pretendo observar é 

o circuito da gestão de resíduos hospitalares, os equipamentos, as práticas dos enfermeiros e 

dos auxiliares que recolhem e transportam o lixo… 

Enfermeira Supervisora: Ah, não chegavam ser os enfermeiros, que ainda quer observar os 

auxiliares! … Isso já envolve outros profissionais a quem tem de pedir autorização, não 

somos nós a decidir isso. 

Enfermeira Coordenadora: Falou que quer consultar documentos, que tipo de documentos 

é? 

Enfermeira Supervisora: De documentos não precisa, têm-nos no seu Centro de Saúde, 

consulte-os! 

Investigadora: São documentos referentes à gestão de resíduos: manuais, normas, 

procedimentos… 

Enfermeira Supervisora: Os documentos que nós temos aqui são iguais em todo o lado, vêm 

da SRS, da CCI (referindo-se à Comissão de Controlo de Infecção), é com essa Comissão que 

deve falar, que deve pedir para consultar. 

Investigadora: Mas, independentemente de haver uma CCI ao nível da Sub-Região, os 

Centros de Saúde são autónomos para dinamizarem a sua própria gestão de resíduos, de 

acordo com as suas necessidades… Por isso, pode haver manuais diferentes, normas 

internas, e era isso que eu queria consultar. 

Enfermeira Coordenadora: Sim, nós temos muita coisa feita nessa área, temos uma 

enfermeira dinamizadora muito empenhada, tem feito muita coisa, agora ultimamente 

estamos um pouco parados por esta falta de pessoal, mas há muita coisa já feita… Isso quer 

dizer que se calhar também vai querer falar com esse elemento dinamizador? 

Investigadora: Sim, se calhar. Inicialmente não estava pensado no projecto, mas essa 

necessidade tem sido criada com as observações nos serviços, até para perceber algumas 
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coisas que acontecem… Pelo menos nos outros Centros de Saúde tenho articulado muito com 

o elemento dinamizador, aqui… 

Enfermeira Supervisora: O elemento dinamizador é a Sandra, que a Enfermeira Cristina 

conhece muito bem. Não esteve ligada à CCI? 

Investigadora: Eu fiz parte do Núcleo Executivo da 1ª CCI da SRS, já lá vão uns anos… 

Enfermeira Coordenadora: A Sandra é elemento dinamizador desde esse tempo, foi 

nomeada consigo. 

Investigadora: Não estou a ver, se calhar conheço, mas o nome… eu para decorar nomes 

sou uma desgraça! 

Enfermeira Coordenadora: Pois é, mas está a ver, quer fazer o trabalho na Sede, mas esse 

elemento também não está na Sede, está em Penegão… Já é outra coisa que tem de se 

combinar, é outra dificuldade… Teríamos de combinar um dia para vir cá falar consigo… é 

complicado, não sei se ela tem disponibilidade para deixar o serviço… ou poderia a 

Enfermeira Cristina ir lá, se calhar também faz parte da sua investigação conhecer outras 

Extensões e com carro também não tem dificuldade em se deslocar lá. 

Enfermeira Supervisora: Isso não! Ir lá não! A Enfermeira Amélia ou eu, alguém teria de 

estar sempre presente nessa conversa… combinava-se e ela vinha cá, o dia e a hora é que se 

ia ver!... Não sei Amélia, esta falta de pessoal, eu para mim acho que não é boa ideia o 

trabalho, pode ser que daqui a uns tempos não haja problemas, mas agora… 

Enfermeira Gracinda: Está a ver Cristina, as coisas não são tão fáceis como lhe pareciam, 

é preciso conversar e combinar as coisas, era isso que eu lhe dizia!... Se calhar estava à 

espera é que eu pegasse no meu telemóvel e liga-se para o serviço para lhe resolver as 

coisas, não? 

Enfermeira Supervisora: Esta situação pode ficar resolvida hoje ou amanhã, mas também 

pode não ficar, O Enfermeiro Adalberto (referindo-se ao Enfermeiro Director) está para a 

ARS Norte (Administração Regional de Saúde do Norte) para ver se consegue renovar 

contratos, eu penso que para nós vai conseguir, tem de conseguir que a situação é caótica, 

com complementos, mestrados e especialidades, temos menos 18 enfermeiros ao serviço, até 

agora as coisas estavam mais ou menos controladas, mas agora sem eles… 

Enfermeira Coordenadora: Há dias aqui que um enfermeiro está a fazer o trabalho de 

três… 

Enfermeira Supervisora: Os outros Centros de Saúde não lhe puseram problemas destes? 

Investigadora: Não, eu deixei o Centro de Saúde das Laranjeiras para o fim por ser o que 

me ficava mais longe, mas também é o 1º que põe problemas. A falta de pessoal é um pouco 

191 
 



Gestão de resíduos hospitalares nos Centros de Saúde: concepções e práticas dos enfermeiros 

geral… O Centro de Saúde dos Prazeres também está nessa situação, mas sei que é para 

continuar o trabalho… Lá comecei com muita gente, agora está pouca, aqui poderia começar 

ao contrário, com menos enfermeiros e como é para ficar cá 3 meses, acabaria por ter mais 

elementos… Se calhar até era interessante observar se houve diferenças de práticas e 

comportamentos consoante o número de enfermeiros! 

Enfermeira Supervisora: Em que critérios se vai basear par inferir essas conclusões? O 

trabalho pode estar todo enviesado! 

Investigadora: Os enfermeiros podem fazer menos bem porque estão sob stress e a prestar 

cuidados mínimos, mas vão ter oportunidade de exprimir as suas razões em entrevistas, o 

trabalho não vai ficar só pelas observações. 

Enfermeira Supervisora: Mas não pode comparar as situações, nem pode concluir nada, 

nunca esteve cá numa situação normal de enfermeiros, como é que agora vai observar e 

concluir essas coisas? O trabalho nunca vai ser real, por isso acho que não tem valor!... 

Bem, eu vou ter de sair, Amélia vê lá isso da melhor maneira!... 

Enfermeira Coordenadora: Quando pretendia começar o trabalho aqui? 

Investigadora: Hoje, mas já vi que não é possível! Hoje eu não pretendia colher dados, mas 

sim conversar com as pessoas, conhecer a equipa, os cantos à casa, para a partir de amanhã 

poder circular por aí a observar. 

Enfermeira Coordenadora: Aqui é a Sede, mas é só parte administrativa, não há nada para 

observar. Temos de falar com a Enfermeira Responsável pela Extensão de Roriz, para ver se 

é possível o trabalho… eu vou ver se ela está muito ocupada ou se pode subir para 

conversarmos. 

Telefona-lhe e passados poucos minutos ela está também no gabinete. 

Deste período da conversa, apenas realçamos alguns comentários: 

Enfermeira Coordenadora: Para observar as colegas a trabalhar é preciso que elas saibam 

que estão a ser observadas e autorizem! Teríamos de marcar uma reunião com a equipa toda, 

apresentar o projecto, os objectivos que se pretendem e pedir autorização, basta que uma não 

aceite para que não possa observar… aqui é tudo democratizado, tudo muito discutido… 

antes de começar qualquer estágio, é preparado, falado com as pessoas, para que todas 

saibam o que as pessoas andam cá a fazer e não sejam enganadas…se as pessoas não 

querem, não são obrigadas! (…) Com esta falta de pessoal, as que estão ao serviço andam 

muito cansadas, desmotivadas, ameaçam com atestados médicos, mas vão fazendo, por isso 

não sei se estarão muito disponíveis para responder às suas perguntas, se autorizarão 
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entrevistas e que ande alguém a observá-las… a equipa está muito revoltada, não sei se 

reagiria muito bem à sua presença?! (…) Acha que este Centro de Saúde vai ser uma boa 

opção para si, agora que sabe de todas as dificuldades porque passamos? Será que não 

arranjaria outro Centro de Saúde que não tem esses problemas, não seria melhor para si?! 

(…) Em que dias pretendia vir cá? O seu projecto não diz nada, deixe-me apontar. 

Investigadora: Pretendia vir cá numa 1ª fase todos os dias, para que as pessoas se 

habituassem à minha presença e começassem depois a agir com naturalidade, depois 

começava a espaçar, até serem visitas esporádicas semanais, mas os dias não posso dizer, 

interessa-me o efeito surpresa… poderia ser qualquer dia da semana, tanto de manhã como 

de tarde. 

Enfermeira Responsável: Ai, de tarde não dá, estamos mesmo poucas, hoje até só vamos 

estar duas, não dá! 

Enfermeira Supervisora: É bem preciso que varie os períodos porque as experiências de 

manhã podem ser bem diferentes das da tarde, se não ainda enviesa mais o trabalho…E 

então como ficaram as coisas? (Este comentário marca a reentrada da Enfermeira Supervisora 

no gabinete) 

Enfermeira Coordenadora: Eu já estive a explicar tudo, agora é com ela… É assim 

Cristina, pense com calma, pondere, já sabe com o que pode contar e as dificuldades que 

terá, mas a decisão é sua… Se optar por ficar neste Centro de Saúde, tudo bem, 

colaboraremos consigo na medida do possível, combina-se depois uma dia para falar com a 

equipa, tem de ser combinado aqui com a Enfermeira Responsável, agora também já sabe 

quem é, e vê-se quando pode começar. 

A reunião terminou, a enfermeira Coordenadora acompanha-nos à porta de saída do 1º piso do 

edifício, despede-se e reforça a ideia: Pense e depois telefone ou apareça para dizer qualquer 

coisa… se optar por cá, arranjaremos maneira de poder vir! 
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Lista de documentos consultados no Centro de Saúde dos Prazeres 

 

Doc. A: Gestão de Resíduos não-perigosos (Grupo I e II) – coloque em saco preto 

Doc. B: Gestão de Resíduos perigosos (Grupo III) – coloque em saco branco 

Doc. C: Gestão de Resíduos perigosos (Grupo IV) – coloque em saco vermelho 

Doc. D: Ofício Circular Informativa Nº. 1 de 5/7/2004. Assunto: Nomeação e 

funções do Membro Dinamizador do Controlo de Infecção 

Doc. E: Questionário de Avaliação de Satisfação de Clientes – Ano 2003 

Doc. F: Plano de Actividades 2005 

Doc. G: Recomendação Normativa – Acondicionamento do Lixo do Grupo III 

Doc. H: Prevenção após exposição acidental ao VIH 

Doc. I: Normas e procedimentos a adoptar após exposição acidental a líquidos 

biológicos 

Doc. J: Procedimento de prevenção e actuação em caso de corte ou picada 

Doc. K: Boletim de Acompanhamento Médico 
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Lista de documentos consultados no Centro de Saúde das Telheiras 

 

Doc. A: Formações em serviço realizadas 

Doc. B: Plano de Actividades – Enfermagem para 2005 

Doc. C: Organograma Hierárquico de Enfermagem 

Doc. D: Manual de Integração 

Doc. E: Comissão de Controlo da Infecção 

Doc. F: Esterilização 

Doc. G: Projecto de Alteração do Circuito de Esterilização 

Doc. H: Funções e delegações de competências 

Doc. I: Norma para limpeza e desinfecção de instalações sociais 

Doc. J: SRA/PSA 

Doc. K: Protocolos de Actuação em Enfermagem 

Doc. L: AmbiMed de Resíduos Hospitalares (segundo o Despacho Nº. 242/96 do 

Ministério da Saúde) 
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