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dossier 
gestão de obra num Hospital 
em funcionamento

entrevista
João Tavares
Engenheiro mecânico e docente da FEUP 

“O engenheiro biomédico tem a formação ideal para fazer a ponte 
entre a parte médica e a parte da engenharia”
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mentos de tecnologia atual;

– Instalação de torneiras termostáticas para 

prevenção de queimaduras e poupança de 

energia;

–

dos autoclismos para poupança de água;

– Substituição da iluminação por tecnologia 

LED para diminuir o consumo de eletricidade;

– Instalação de novos equipamentos de desin-

feção de arrastadeiras e urinóis, permitindo 

melhor higienização com menor consumo de 

água e energia;

– Melhoria nas salas de trabalho das equipas 

médica e de enfermagem;

– Pintura com novos produtos mais tolerados 

por pessoas com defesas diminuídas.

Para a realização desta obra, a unidade de in-

ternamento é encerrada para atividade clínica, 

sendo transferida para outro local ou os seus 

utentes distribuídos pelas outras unidades simi-

lares. Porém, nos pisos superior e inferior, bem 

como nas áreas adjacentes do mesmo andar, 

funcionam unidades similares que serão afe-

tadas por transtornos diversos, como ruídos e 

vibrações, descontinuidades no abastecimento 

de água, energia, gases medicinais, comunica-

ções, etc., desconforto térmico, difusão de odo-

res, circulação de estranhos à prestação de cui-

dados de saúde e, em alguns casos, inundações.

A importância do planeamento e 

No planeamento da obra há que ter em conta o 

desconforto que a mesma causará nos utentes 

permitirá encontrar medidas de mitigação que 

serão tão importantes quanto as regras cons-

trutivas a aplicar.
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Será mais fácil 
obtermos a 
compreensão dos 
penalizados durante a 
obra se esta e as suas 
melhorias forem 
previamente bem 
comunicadas. 


