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1. Criação de grupos de trabalho a nível institucional 
 

Porquê? 
● Os Sistemas de Saúde contribuem de forma significativa para a pegada de carbono global 
● O Bloco Operatório é a principal fonte de poluição do hospital 
● Existem metas governamentais e internacionais de redução de equivalentes de CO2  para 

as quais podemos contribuir 
● Este trabalho é também uma oportunidade para construir e fortalecer equipas 

 

Quem? 
● Anestesiologistas, Cirurgiões, Enfermeiros, Assistentes, Farmacêuticos, Administrativos. 
● Incluir Engenheiro do hospital 
● Liderar pelo exemplo, escolher esta causa. 

 
Como? 

● Reunir pessoas interessadas através de conversa informal ou contacto por e-mail 
● Explicar os benefícios para o planeta, hospital, doentes e nós próprios 
● Apresentar este documento em reunião 

 
 

2. Conceitos Básicos 
 

● Todos os tipos de poluição produzidos no hospital são libertados para o ambiente 
inalterados ou incinerados, com consequente libertação de CO2, que se irá juntar a outros 
gases com efeito estufa responsáveis pelas alterações climáticas 

● As alterações climáticas afectam os determinantes sociais e ambientais da saúde 
● Estima-se que estas alterações sejam responsáveis por cerca de 250.000 mortes 

adicionais por ano entre 2030 e 2050 e que o impacto direto destas nos custos se encontre 
entre os 2 a 4 mil milhões de dólares por ano em 2030 (fonte OMS) 

● O desperdício hospitalar corresponde a 1% dos resíduos sólidos de um país e a 2,1% das 
emissões anuais de gases com efeito estufa 

● No Bloco Operatório, 25% do desperdício é gerado pela anestesia 
● Um ano de produção internacional de gases anestésicos equivale a um milhão de carros 

 
 

3. Os 5 “R” 
 

Reduzir 
● Consumo Energético: redução do aquecimento/AC e ventilação quando a sala se encontra 

desocupada, lâmpadas LED 
● Consumo de Água: reduzir fluxo das torneiras 
● Papel: Abolição de registos clínicos em papel 
● Plástico: Diminuir descartáveis e embalagens 
● Fármacos e Equipamentos: Reduzir gasto exagerado 
● Químicos e Contaminantes Ambientais 
● Outros: Copos, cápsulas de café, garrafas de água 

 

Reutilizar 



● Reprocessamento de equipamentos médicos 
 

Reciclar 
● Plásticos 
● Papel e cartão 
● Vidro 
● Metais como aço inoxidável, alumínio e cobre 
● Baterias/pilhas 

 

Repensar 
● Remover equipamento desnecessário de kits cirúrgicos 
● Trazer o doente a pé até ao Bloco Operatório 
● Reinvestir benefícios em projetos para os doente e/ou profissionais 
● Comprar de forma sustentável (análises do ciclo de vida, etc) 
● Utilizar telemedicina 
● Redução da estadia hospitalar (Ambulatório, ERAS) 

 

Research/Investigar 
● Análise do ciclo de vida dos equipamentos médicos 
● Avaliar pegada de carbono de novas técnicas e tecnologia 
● Comparação da pegada de carbono de diferentes instituições 
● Desenvolvimento de dispositivos “amigos do ambiente” 

 
 

4. Responsabilidades Colectivas (Profissionais e Utentes) 
 

● Educação de todos os profissionais de saúde 
● Assinar acordos como prova de compromisso 
● Reduzir desperdício em cada passo do período peri-operatório 
● Comunicação com o grupo de trabalho da instituição 
● Melhoria da qualidade de vida dos utentes e profissionais 
● Consolidação da equipa 
● Criar um ciclo virtuoso (receber e reinvestir) 
● Quebrar barreiras na ideia da sustentabilidade 
● Comunicação positiva 

 
 

5. Redução da Poluição Atmosférica pelos Anestésicos Inalatórios 
 

● Todos os gases halogenados têm potencial de efeito estufa 
● Seleção cuidadosa do gás halogenado 
● Desflurano tem de longe a maior semivida atmosférica 
● Utilização de protocolos sem N2O 
● Utilizar baixos fluxos de gás fresco como regra 
● Sistemas de captura ou destruição dos halogenados são o objectivo no futuro 

 
 

6. Redução e Separação dos Resíduos 
 

Contentores de Resíduos 
● Definir diferentes tipos de resíduo (urbano/doméstico, risco biológico, corto-perfurante) 
● Separar de forma adequada (maioria dos resíduos são urbanos) 
● Reorganizar os contentores no Bloco Operatório de forma a favorecer aqueles destinados 

a resíduos urbanos ou reciclagem 
● Criar guias visuais claros relativamente à separação dos resíduos 
● Conhecer a cadeia de resíduos do hospital 
● Fazer escolhas tendo em conta o ambiente e a cadeia de resíduos 
● Visitar instalações de eliminação/incineração de resíduos 



 

Fármacos 
● Ao preparar fármacos, escolher os necessário e a menor ampola possível 
● Não desperdiçar fármacos no lavatório 

 

Reduzir Desperdício de Equipamentos Descartáveis (abertos e não utilizados) 
● Repensar kits pré-preparados 
● Pensar antes de abrir 
● Recusar novos equipamentos descartáveis 

 

Reduzir Desperdício de Papel 
● Não imprimir 

 
 

7. Reciclar 
 

● Plástico: Não pode ser misturado com os outros tipos de resíduos 
● Papel: Informação confidencial deve ser reciclada por vias seguras 
● Vidro médico: Pode ser reciclado em centro especializados (diferente do vidro doméstico) 
● Cartão 
● Metais: Aço inoxidável, alumínio, cobre 
● Baterias/Pilhas, Cartuchos de tinta 

 

Passo 1 – Obter Informações 
● Consultar regulamentações locais 
● Procurar programas de reciclagem existentes 

 

Passo 2 – Avaliar 
● Obter números relativos às quantidades previstas de material reciclável e eventual 

benefício monetário para o hospital 
 

Passo 3 – Encontrar Aliados 
● Encontrar pessoas no meio hospitalar que possam ajudar (Enfermeiros-Chefes, 

Administração, Engenheiros) 
● Procurar formas de motivação de equipe 
● Encontrar empresas de reciclagem que possam prestar serviços 
● Contactar organizações sem fins lucrativos focadas na sustentabilidade e ambiente 
● Contactar organizações governamentais/locais 

 
 

8. Responsabilidades do Anestesiologista 
 

Fármacos 
● Reduzir gastos desnecessários (7-94% dos fármacos preparados são desperdiçados) 
● Utilizar seringas pré-cheias quando possível 
● Não desperdiçar fármacos no lavatório 

 

Equipamentos 
● Reduzir desperdício de equipamentos descartáveis (abertos e não utilizados) 
● Condicionar, no processo de decisão de aquisição do material descartável do Bloco 

Operatório, um compromisso de eliminação e reciclagem 
● Escolher dispositivos tendo em conta o seu ciclo de vida 
● Preferir equipamentos reutilizáveis 
● Recusar materiais com baterias/pilhas 
● Evitar plásticos/invólucros que contenham ftalatos 

 

Energia 



● Desligar luzes, computadores, ventiladores, monitores e outros dispositivos electrónicos 
quando não necessários 

● Optimizar ventilação e temperatura do Bloco Operatório 
 

Papel 
● Não imprimir registo anestésico 

 
 

9. Comportamento Pessoal 
 

Alimentação 
● Utilizar canecas e copos de vidro laváveis e reutilizáveis  
● Não utilizar pratos ou talheres de plástico 
● Eliminar garrafas de plástico 
● Promover utilização de alimentos locais e produzidos de forma sustentável 

 

Transporte 
● Procurar utilizar modos de transporte com baixa emissão de CO2 nas deslocações para o 

trabalho (comboio, bicicleta, a pé, etc) 
 

Meios Electrónicos 
● Promover/preferir reuniões através de videoconferência 
● Evitar enviar e-mail para “todos” (0,21g CO2 / e-mail) 

 

Congressos 
● Recusar panfletos e ofertas de plástico 
● Recusar crachás de identificação de utilização única 

 
 

10. Agenda com Parceiros 
 

● Avaliar impacto ecológico dos processos de higienização e desinfecção comparativamente 
à utilização de equipamentos descartáveis 

● Reunir com farmacêuticos para avaliar ciclo de vida de material descartável 
● Reunir com administração para discussão dos benefícios económicos dos sistemas de 

reciclagem que melhorem qualidade dos cuidados ou ambiente de trabalho, alterações na 
alimentação, junção com programas já existentes 

● Reunir com serviços técnicos relativamente aos processos de reciclagem e cadeias de 
gestão de resíduos já implementadas 

● Reunir com indústria para informação relativa ao ciclo de vida dos equipamentos e 
oportunidades de reprocessamento 


