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RESUMO 

 

 

Objetivo: Investigar e detalhar o conhecimento científico relacionado a enfermagem 

e o desperdício de materiais em saúde. Método: Revisão integrativa da literatura, 

realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos Capes, 

Pubmed e Cumulative Index to Nursing and Allied. Health Literature (CINAHL), com 

recorte temporal de dez anos pré-estabelecido e utilizando-se os descritores Decs 

“Recursos materiais em saúde” e “Enfermagem”, juntamente a palavra “Desperdício”, 

os artigos selecionados respondiam à pergunta norteadora “Quais são os 

conhecimentos científicos sobre enfermagem e desperdício de materiais em saúde?” 

Resultados: Foram incluídos 7 artigos, predominantemente nacionais, apenas um 

canadense, foi percebido que cada estudo contribuiu para o desenvolvimento do tema 

desperdício de materiais e sua relação com a enfermagem, abordando a opinião de 

estudantes e de profissionais, as causas para o desperdício, sugestões de melhoria e 

implementação de projetos que diminuam o desperdício. Considerações finais: 

Compreender os conhecimentos presentes sobre o desperdício de recursos materiais 

é fundamental para traçar saberes e práticas que alicercem as ações da Enfermagem. 

Descritores: “Recursos materiais em saúde” e “Enfermagem”; “Material resources in 

health” , “Nursing”. 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

 

O desperdício é descrito como a utilização dos recursos de forma descontrolada e 

irracional, sem precisão e sem finalidade estabelecida. Não está ligado a quantidade 

obrigatoriamente, mas também a qualidade, pois mesmo sendo desperdiçadas 

quantidades pequenas, ainda é um destino errado do recurso¹. Os motivos que mais 

levam ao desperdício de materiais é a compreensão errada sobre os custos destes 

materiais e o pouco entendimento sobre seu impacto. Outra razão é a realização de 

procedimentos por estagiários nas unidades hospitalares, por falta de destreza. O 

desperdício não favorece e não agrega valor à instituição, aumenta diretamente os 

custos desnecessários, dificultando a efetiva alocação de recursos e preservação da 

qualidade do cuidado prestado ao cliente 2 3. 

Os recursos materiais são amplamente utilizados nos hospitais e representam 

cerca de 35% a 45% do orçamento das organizações de saúde4. Em 2010, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o desperdício de materiais como um 

dos principais inconvenientes dos sistemas de saúde e que representa até 40% dos 

gastos neste setor. A OMS também discutiu a relevância da utilização dos recursos 

materiais de forma adequada, eliminando o desperdício5. 

O desperdício relacionado aos materiais (36%) foi o mais citado pela enfermagem 

e equipe médica, girando em torno de 480 mil reais em estudo realizado em hospital 

universitário de São Paulo2. 

Em hospitais públicos de médio porte, dentre os 3 mil itens de materiais 

assistenciais utilizados, 80% foram manipulados pela equipe de enfermagem6, 

evidenciando a importância do envolvimento da equipe de enfermagem neste 

processo. 

A diminuição do desperdício pode se dar a partir do efetivo gerenciamento de 

recursos materiais, contemplado nas competências da enfermagem, por meio de: 

provisão e disposição dos insumos necessários para a assistência, mediante 

organização, controle, avaliação e determinação qualitativa e quantitativa de insumos 

necessários7.  

Para exercer tal competência, o enfermeiro precisa ser capacitado sobre o 

gerenciamento de recursos materiais. 
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O conhecimento sobre os custos de materiais por parte dos profissionais de 

enfermagem se demonstrou escasso. Porém, profissionais demonstram intensa 

disposição em aprender sobre custos de materiais, podendo assim, estar envolvidos 

no gerenciamento e utilizá-los de forma racional e sem desperdícios8, 9.  

Esta revisão deseja apresentar o cenário científico sobre desperdício e 

enfermagem. O desenvolvimento do tema ainda é inicial e possui lacunas, propiciando 

o desenvolvimento de pesquisas futuras, que qualifiquem as ações de enfermagem 

neste assunto pouco discutido até o momento.  
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2. OBJETIVO 

 

Investigar e detalhar a produção científica sobre a enfermagem e o desperdício de 

materiais em saúde. 
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3. MÉTODO  

O método utilizado foi a revisão integrativa de literatura, técnica de pesquisa que 

contempla a associação dos estudos pertinentes a questão de modo estruturado, 

permitindo a investigação do tema através de seis etapas: Delimitação do tema e 

criação da questão norteadora, determinação de padrões para seleção de artigos nas 

base de dados, coleta de informações pertinentes, análise dos dados, interpretação e 

comparação e apresentação de resultados .Para atender a pergunta norteadora 

“Quais os conhecimentos científicos sobre enfermagem e desperdício de materiais em 

saúde ?”, no período de outubro e novembro de 2021, foram verificadas as bases de 

dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) , Periódicos Capes, Pubmed e Cumulative 

Index to Nursing and Allied. Health Literature (CINAHL). Os descritores utilizados, 

foram provenientes do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Recursos 

materiais em saúde” e “Enfermagem”, juntamente a palavra “desperdício”, por não 

haver descritor correspondente, também foram utilizados os correspondentes em 

inglês, provenientes do Medical Subject Headings (MeSH): “Material Resources in 

Health”, “Nursing” e “Waste”, em todas as buscas, foi utilizado o operador booleano 

“AND”.  

A partir da busca, estabeleceram-se critérios de inclusão e exclusão das 

publicações: Os critérios de inclusão foram constituídos de forma a selecionar 

trabalhos revisados por pares, disponíveis nas versões completas, nos idiomas 

português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2011-2021 e que a 

temática da pesquisa fosse abordada. O recorte temporal se deu pelas mudanças 

tecnológicas, sociais, políticas e econômicas que afetam a dinâmica mundial dos 

serviços hospitalares. Quanto aos critérios de exclusão, foram excluídas as 

publicações em duplicidade, e que não contemplassem o desperdício de materiais. 

Foram encontradas 1379 publicações, sendo 20 na BVS, 91 no portal da Capes, 

628 na CINAHL e 640 no PubMed. Após a leitura do título grande parte das 

publicações foram excluídas, devido principalmente a palavra “waste” também 

significar resíduos e muitos artigos abordavam a temática do resíduo de serviços de 

saúde e não traziam o tema desperdício. Ao final sete artigos foram selecionados para 

esta revisão, como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura1 - Fluxograma de seleção de publicações 

 

A partir dos artigos selecionados, os elementos título, autor, ano de publicação, 

país de origem, título do periódico, objetivos, principais resultados e conclusões foram 

dispostos em uma planilha, formando o banco de dados da revisão.  
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4. RESULTADOS 

Entre os sete artigos incluídos nesta revisão, seis foram desenvolvidos no Brasil e 

um no Canadá, foram divulgados no período de 2011 a 2017, onde dois em 20112, 13, 

três em 201311,12,14, um em 20148 e um em 201710. 

Foram identificados 24 autores, um deste escreveu três artigos e outro escreveu 

dois artigos. Seis periódicos veicularam esses artigos, enfatizando a Revista 

Eletrônica de Enfermagem, que inclui dois estudos. No quadro 1 estão descritos os 

achados em relação ao título, autor, ano, país, periódico, objetivo, principais 

resultados e conclusão.  
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Quadro 1- Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa de acordo com título, autor, 
ano, país, objetivo, principais resultados e conclusão, São Paulo - 2021 

Título/autor/ano/país/
periódico 

Objetivo Principais resultados Conclusão 

O desperdício de 
materiais assistenciais 
percebido por 
graduandos de 
enfermagem  

Reichert MCF, Lozovoi 
TG, D'Innocenzo M. 
2017 10  
Brasil  
Revista Eletrônica 
Enfermagem 

Abordar a opinião e 
sugestões de 
estudantes de 
enfermagem do 2° 3° e 
4° ano, sobre  
motivos causadores do 
desperdício de 
materiais de um 
hospital universitário, 
que é abordado em 
sala sobre o tema , os 
materiais mais 
desperdiçados e 
agrupar sugestões de 
redução de 
desperdício pela ótica 
dos graduandos.  
 

A maioria dos 
estudantes acreditam 
que há desperdício de 
materiais nas unidades 
onde passam em 
estágio, partes destes 
estudantes 
reconhecem que 
desperdiçam materiais 
nos estágios, 
relacionado a pouca 
habilidade prática. 
 

Aponta a importância 
da abordagem teórica 
e prática do tema na 
formação do 
enfermeiro durante a 
graduação pelos 
docentes, pois há 
desperdício de 
materiais nos estágios 
causados pela pouca 
habilidade nos 
procedimentos.   

O custo de desperdício 
de materiais de 
consumo em um 
centro cirúrgico  
Castilho V, Castro LC. 
2013 11 
Brasil 
Rev. Latino-Am. 
Enfermagem 

Realizar o 
levantamento da 
quantidade de 
materiais usados e 
desperdiçados, dividi-
los entre evitáveis e 
não evitáveis e 
calcular os custos 
destes desperdícios do 
Centro Cirúrgico do 
HU-USP 

275 cirurgias foram 
analisadas e 
demonstraram 105 
tipos de materiais 
desperdiçados 
A partir deste 
levantamento, 
aumentando o custo 
da instituição, a partir 
do estudo, torna-se 
possível elaborar um 
indicador de 
desperdício de 
materiais. 

Demonstra que o 
gerenciamento efetivo 
dos recursos diminui o 
desperdício , ele 
produziu um cálculo de 
desperdício que serve 
como referencial para 
estudos futuros  
Caracteriza evitável as 
relações das 
organizações como 
modificáveis e não 
evitáveis como 
responsabilidade da 
indústria fornecedora. 

Gestão de estoque 
organizacional: relato 
de experiência 
Guimarães ZMB, 
Rodrigues GRS, 
Freitas NB, et al  
2013 12 
Brasil 
Rev. baiana 
Enfermagem   

Descrever a 
experiência 
administrativa de 
enfermeiros na 
implementação de  
novo sistema 
operacionalizado de 
gestão  de  materiais  
em um serviço 
ambulatorial  de  um  
hospital  
universitário. 
 

Mostrou a importância 
do papel do enfermeiro 
no gerenciamento de 
materiais e na 
qualidade do serviço 
prestado ao cliente.  
O enfermeiro é 
responsável por 
realizar uma análise 
prévia do estoque e 
procedimentos a 
serem realizados.  
 

 Depois da  
implementação do 
sistema  de gestão de 
materiais , facilitou o 
gerenciamento pela 
equipe de enfermagem 
e resultou em maior 
resolutividade  na  
provisão,  
distribuição e  controle, 
dos materiais para os 
procedimentos.  
 
 

7 



Desperdício de 
materiais assistenciais 
na percepção de 
trabalhadores de 
enfermagem de um 
hospital universitário  
Vaghetti HH, ; Roehrs 
M,  Pires 
AC , et al.  
2011 13 
Brasil 
 Rev. enfermagem 
UERJ 

 

Abordar os diversos 
motivos que geram 
desperdícios de 
materiais em hospitais 
na visão dos 
profissionais de 
enfermagem, tais 
como: Necessidade de 
um enfermeiro na 
equipe de compras 
para evitar o 
desperdício causado 
pelo desconhecimento 
sobre a qualidade dos 
materiais assistenciais, 
falta de verbas, falta 
de materiais 
resultando na 
improvisação  para 
garantir a qualidade da 
assistência. 
 

Na opinião da equipe 
de enfermagem, o 
desperdício é causado 
por fatores estruturais, 
organizacionais e 
gerenciais  
 

Os profissionais 
apontam o desperdício 
como inevitável, por 
terem que adequar o 
material comprado que 
não atende as 
demandas da equipe, 
e que a 
implementação de 
planejamento 
estratégico poderá  
eliminar desperdícios 
mantendo a eficácia da 
assistência.  

Atitudes de 
profissionais de 
enfermagem frente ao 
custo da assistência a 
pacientes de alta 
dependência 
Lima AFC, Castilho V,  
Gonçalves JR.   
2014 8 
Brasil  
Rev. eletrônica 
enfermagem 
 

Utiliza depoimentos 
para identificar as 
expectativas de 
profissionais de 
enfermagem em se 
apropriar sobre o 
conhecimento de 
custos da assistência 
de enfermagem a 
pacientes de alta 
dependência 
internados em um 
hospital universitário. 

Destacaram a 
possibilidade do 
estudo fornecer 
conhecimentos a 
respeito dos custos 
dos recursos humanos 
e materiais que 
contribuam, 
principalmente, com o 
gerenciamento do 
cuidado prestado.  
 

Foi possível identificar 
o interesse dos 
profissionais de 
enfermagem sobre os 
custos dos recursos 
materiais para 
contribuir com a 
assistência a pacientes 
alta dependência, 
trouxeram que é 
possível desenvolver 
ações educativas 
sobre o tema para 
evitar o desperdício  

Levantamento das 
principais fontes de 
desperdício de 
unidades assistenciais 
de um hospital 
universitário 
Castilho V, Castro C,  
Couto AT.  
2011 2 
Brasil  
Revista da escola de 
enfermagem da USP 

 

Abordar a percepção 
dos profissionais de 
um hospital 
universitário sobre os 
principais 
desperdícios, suas 
causas e sugestões 
para sua diminuição 
através da opinião da 
equipe de enfermagem 
e médicos  

O desperdício 
relacionado aos 
materiais (36%) foi o 
mais citado pelos 
profissionais, Uma das 
principais causas de 
desperdício entre as 
respostas, é a pouco 
conhecimento sobre os 
custos dos materiais , 
uma das sugestões 
para diminuição  é  
capacitação 
multiprofissional sobre 
o tema   

Este levantamento é o 
primeiro passo para 
diminuir o desperdício 
para que no futuro, as 
instituições possam 
traçar  processos que 
identifiquem  e 
minimizem  tais 
desperdícios. 

Reducing waste in the 
critical  

Reduzir o desperdício 
através de ações que 
diminuem os estoques 
a beira leito analisar 
possibilidades de 

A partir da 
implementação de 
novas orientações 
para estocagem, 
permitiu que os 

Foi possível reduzri 
custos diminuindo o 
desperdício a partir da 
adequação da equipe 
e das mudanças na 
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Morrow J, Hunt S, 
Rogan V , et al.  
-2013 14 
Canadá  
Nursing Leadership 

armazenamento mais 
efetivas, levar em 
conta os prejuízos 
ambientais e elevar o 
conhecimento dos 
profissionais sobre 
custos e desperdício  

enfermeiros 
planejassem 
antecipadamente o 
uso de materiais antes 
de entrar no quarto 
dos pacientes, com 
isso, foi possível 
observar a diminuição 
dos custos e resíduos 
descartados, 
contribuindo para 
proteção do meio 
ambiente.  

prática assistencial 
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5. DISCUSSÃO  

A quantidade de estudos incluídos a partir da seleção metodológica, mostra que a 

temática do desperdício de materiais de assistência relacionado à enfermagem ainda 

é escassa, possibilitando futuros estudos para o avanço desse conhecimento. 

Os assuntos trazidos pelos sete artigos desta revisão foram: as percepções dos 

estudantes de enfermagem em relação ao desperdício de material nas unidades de 

estágio; o levantamento da quantidade de materiais usados e desperdiçados e sua 

classificação entre evitáveis e não evitáveis e cálculo dos custos destes desperdícios 

do Centro Cirúrgico de um hospital universitário; a  experiência  de enfermeiros na 

implementação de novo sistema informatizado de gestão  de  materiais em  um  

serviço  ambulatorial  de  um  hospital universitário; as causas do desperdício de 

materiais assistenciais na visão dos profissionais de enfermagem e as expectativas 

de profissionais de enfermagem em se apropriar sobre o conhecimento de custos; 

percepção dos profissionais de um hospital universitário sobre os principais 

desperdícios, suas causas e sugestões para sua diminuição; análise de redução de 

desperdício após ações estruturadas para diminuir o estoque a beira leito e elevar o 

conhecimento dos profissionais sobre custos e desperdício. 

Em relação ao desenvolvimento do tema na graduação, (44,6%) dos 186 

estudantes entrevistados apontam que tem sido pouco discutido em sala de aula e 

que durante as atividades práticas em campo, 56,9% afirmaram que os docentes 

orientam a necessidade da utilização correta dos materiais, certa parte dos estudantes 

(47,3%) declararam que foram orientados a planejar o uso dos materiais assistenciais 

para evitar o desperdício10. Professores apontaram que a incorporação do ensino 

sobre custos é importante para dar estrutura ao estudante para melhor administração 

dos recursos, visando que o enfermeiro seja atuante no gerenciamento de serviços, 

unidades e recursos em saúde15. Esta afirmação vai de encontro ao resultado do 

estudo, onde 139 enfermeiros apontaram que o conhecimento sobre os custos de 

materiais na graduação é importante para reduzir o desperdício9.  

Outra contribuição encontrada foi a opinião dos graduandos de enfermagem sobre 

o aumento do desperdício em hospitais que acolhem estes estudantes, onde (53,2%) 

concordam que há aumento do desperdício de materiais e (76%) reconhecem que já 

desperdiçaram materiais durante estágios no hospital10. Tal informação corrobora com 

10 



estudo em que o desperdício de materiais foi o mais apontado por 189 profissionais 

de saúde, e um dos motivos é a permanência de graduandos nos hospitais 

universitários, por carência de prática ou inexperiência em procedimentos2.  

Ainda considerando a óptica dos estudantes, um achado adicional foi sobre os 

materiais mais desperdiçados que foram seringa, agulha, luva e gaze10. De forma 

semelhante, os materiais assistenciais mais desperdiçados foram seringa, agulha, 

luvas de procedimento e estéril, gaze, equipo, seringa, esparadrapo, cateter venoso e 

atadura de crepe16.  

A perspectiva dos profissionais de enfermagem é primordial para estudar o 

desperdício associado à sua prática no cotidiano. Em um hospital universitário, foi 

calculado os custos dos materiais desperdiçados no centro cirúrgico. Nas 275 

cirurgias observadas, o índice de desperdício foi de 9,34%, gerando um custo de 

R$12.031,20. Em outro estudo, funcionários apontam o centro cirúrgico como o local 

que mais consome materiais, se tornando assim, unidade indicada para análise de 

desperdício16. O custo elevado dos materiais desperdiçados, aponta a necessidade 

do conhecimento sobre gerenciamento de materiais hospitalares para minimizar o 

desperdício. Da mesma forma, estudos mostram que o comprometimento da equipe 

de saúde no controle dos materiais de consumo é fundamental para alcançar as metas 

de excelência do serviço e que é necessário que os profissionais estejam preparados 

e aprofundados neste conhecimento17,18. 

O levantamento da origem do desperdício é o ponto de partida para o processo de 

redução do desperdício e a visão da equipe de enfermagem permite avaliar a origem 

do desperdício de materiais assistenciais em hospitais, apresentado em dois 

estudos2,13. Outro estudo traz que o envolvimento da enfermagem é primordial, pois é 

quem utiliza os materiais assistenciais e tem capacidade de reconhecer quais são 

imprescindíveis para o cuidado19. 

Os profissionais apontam os desencadeadores de desperdício nas unidades: O 

desconhecimento da equipe de compra; a má qualidade dos materiais adquiridos; a 

falta do material adequado, improviso e substituição13; compreensão incorreta sobre 

custos dos materiais e carência de conscientização sobre o impacto de custos da 

unidade19.  
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O desconhecimento dos responsáveis de compras sobre os materiais causa 

desperdício, pois adquirem produtos que não atendem amplamente a assistência. 

Para aquisição, é necessário o conhecimento sobre especificações e quantidade 

necessária, por isto, a equipe de compras deve ser integrada por profissionais técnicos 

que têm experiência com os materiais13. A inserção de profissionais de enfermagem 

nas equipes gestoras de materiais melhora o processo de compra, pois os 

profissionais expõem sua expertise e experiência na utilização destes materiais20.  

A má qualidade dos materiais pode trazer inadequações e não atender a 

necessidade de sua utilização, gerando o desperdício13. Outra pesquisa evidencia que 

os produtos de baixa qualidade necessitam ser utilizados mais vezes para realizar o 

procedimento, gerando aumento dos custos21.  

Os profissionais de enfermagem demonstram capacidade de sugerir estratégias 

para diminuição do desperdício, como, investimentos em capacitações e treinamentos 

para permitir que os profissionais desenvolvam percepção e ferramentas pessoais2. 

Pesquisas neste tema mostram que a abrangência do assunto na educação 

continuada permite ampliar a visão do desperdício1. Em outro estudo, profissionais de 

enfermagem entrevistados afirmam que o conhecimento se mostra como uma 

ferramenta didática que sensibiliza e estimula mudanças e que ainda permite 

transformar atitudes que visem o uso coerente dos recursos materiais8.  

Há expectativas dos profissionais de enfermagem em se apropriar de 

conhecimentos de custos de recursos materiais para colaborar com a gestão e se 

envolver com a administração para alocação eficiente dos recursos8. Estudo aponta a 

necessidade de enfermeiros conhecerem os custos para desenvolver métodos que 

permitam efetiva alocação de recursos atingindo as prioridades da assistência22. 

A implementação de estratégias de contenção é uma discussão atual e dois artigos 

trazem a descrição de possibilidades de diminuição do desperdício12,14. 

A experiência dos enfermeiros na implementação de sistema de informação de 

gestão de materiais em uma unidade de hospital universitário se mostrou efetiva e 

aponta a importância da implementação da informatização dos sistemas de 

gerenciamento. Foi possível observar melhor resolução da equipe de enfermagem na 

provisão, distribuição e controle, evitando assim o desperdício, pois o sistema 

proporcionou o conhecimento dos materiais utilizados e a quantidade necessária para 
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os procedimentos12. De forma similar, é evidenciado que o enfermeiro realiza a 

organização de materiais assistenciais através da verificação das necessidades das 

unidades, de forma a reconhecer a quantidade e especificidades, frequência de uso e 

reposição do estoque23. 

Estudo no Canadá traz a implementação de projeto para reduzir o desperdício 

através de iniciativas que visem minimizar a quantidade e experimentar alternativas 

diferentes para estocagem de materiais, mostrar as implicações ao meio ambiente e 

aumentar a conscientização sobre a temática com os profissionais e os enfermeiros 

participarem efetivamente do grupo de implementação. A implementação se deu 

através de ações educativas que permitiram que os profissionais identificassem suas 

necessidades e buscassem soluções, com isso, o projeto conseguiu alcançar a 

diminuição do desperdício e dos custos14.  

Através da apresentação dos resultados de implementação de ações que visem 

diminuir o desperdício, ainda que iniciais, observa-se a possibilidade de novas 

estratégias efetivas na redução do desperdício de materiais assistenciais pela 

enfermagem.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos analisados nesta revisão da literatura apresentaram o cenário do 

desempenho da Enfermagem sobre o desperdício de materiais e sua relevância para 

o avanço deste tema, considerando que os profissionais de enfermagem estão ativos 

na prática assistencial. 

Na conjuntura geral, há avanços recentes sobre a importância da enfermagem 

frente ao desperdício. A revisão permite também elencar a variáveis sobre os tipos de 

materiais mais desperdiçados, as causas destes desperdícios, sugestões para sua 

diminuição e relato de experiências de ações de combate ao desperdício de materiais.  

Essas publicações evidenciam a necessidade da incorporação do tema na 

graduação e em ações de educação continuada de instituições hospitalares, pois, 

quando os profissionais detêm conhecimentos sobre custos de materiais e 

desperdício, contribuem para sua diminuição.  Os gastos com desperdício afetam as 

instituições de saúde, com isso, o profissional de enfermagem deve estar intimamente 

ligado a estratégias para romper atitudes que geram desperdício. 
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