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Mensagem
da Diretoria

C

ontribuir com o desenvolvimento sustentável dos recursos próprios do Sistema
Unimed paulista é uma das atribuições institucionais da Federação das Unimeds do Estado de São
Paulo (Fesp). Para atingir esse objetivo, promovemos uma série de
iniciativas como cursos de capacitação, consultorias, workshops,
seminários, entre outras.
No âmbito da sustentabilidade, desde 2013, a Fesp faz parte do
Projeto Hospitais Saudáveis (PHS)
e da Rede Global Hospitais Verdes
e Saudáveis. O PHS é uma associação sem fins econômicos, dedicada a transformar o setor saúde em
um exemplo para toda a sociedade
em aspectos de proteção ao meio

ambiente e à
saúde da
população em geral. Já a Agenda Global para Hospitais
Verdes e Saudáveis (AGHVS)
se propõe a oferecer apoio a iniciativas em todo o mundo, visando promover a sustentabilidade
no setor de saúde.

meds do Estado de São Paulo
e a Agenda Global de Hospitais
Verdes”.

Como integrante do projeto, a
Fesp tem a missão de promover a
Rede Global de Hospitais Verdes e
Saudáveis e incentivar os recursos
próprios do Sistema Unimed paulista a aderirem a essa campanha.
E foi exatamente com este objetivo que elaboramos o livro “Uni-

Mais do que explicar o projeto
e detalhar os itens que compõem
a Agenda Global para Hospitais
Verdes e Saudáveis, a publicação
apresenta alguns projetos sustentáveis implantados pelas Unimeds
do Estado de São Paulo que vão ao
encontro das propostas da AGHVS.
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O intuito deste
livro é compartilhar as boas práticas de sustentabilidade dos recursos
próprios do Sistema Unimed paulista e do sistema
de saúde como um todo e, com
isso, compartilhar ideias e projetos
que contribuam para o desenvolvimento sustentável dos hospitais.
Esperamos que as boas práticas
das cooperativas paulistas possam
servir como exemplo para outras
instituições.
Boa leitura!
Diretoria Executiva
da Federação das Unimeds
do Estado de São Paulo
7 – Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis

2Introdução
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A

assistência à saúde, como
toda atividade produtiva,
gera impactos ambientais
e sanitários. No Brasil, assim como
em diversas partes do mundo, esses impactos são agravados pela
precariedade da infraestrutura
nas regiões mais pobres e pela
falta de informação e de ações
coordenadas. O sistema de saúde
brasileiro é composto por mais de
70 mil unidades, entre as quais
7500 hospitais que somam mais
de 500 mil leitos. A rede de recursos próprios das Unimeds do Estado de São Paulo soma mais de
2900 leitos hospitalares, além de
Prontos Atendimentos, centros de
diagnósticos, laboratórios etc.
Citando Sonia Roschnik, diretora operacional da unidade de
Desenvolvimento Sustentável do
National Health Service, da Inglaterra, um sistema de saúde sustentável e saudável “é um sistema

que reduz o impacto sobre o meio
ambiente, que se torna mais eficiente em termos de energia, diminui o lixo e a poluição farmacêutica, compra produtos mais
éticos. É ainda um sistema que se
preocupa em ter uma estrutura
organizacional que assegure que
possamos tomar decisões baseadas no impacto ambiental. Não
basta somente ter dinheiro, se não
seguimos o caminho correto”.
Como organização gestora de
sistema de saúde, a Federação das
Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp) é membro do Projeto
Hospitais Saudáveis, que integra
a Rede Global Hospitais Verdes e
Saudáveis. Essa rede foi criada em
outubro de 2011, com o apoio de
diversas organizações que representam mais de 3500 hospitais
nos seis continentes.
O Projeto Hospitais Saudáveis
que tem como missão “trans9 – Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis

formar o setor de saúde em um
exemplo para toda a sociedade
em aspectos de proteção ao meio
ambiente e à saúde do trabalhador, do paciente e da população
em geral”.
O objetivo deste material é
divulgar projetos e ideias de
sustentabilidade dos recursos
próprio do Sistema Unimed
estadual e do sistema de saúde como um todo e, com isso,
disseminar ideias e tecnologias alternativas que eliminam
ou reduzam riscos ambientais
na assistência a saúde e na comunidade. Pequenas ou grandes mudanças podem impactar
de modo positivo na proteção
ao meio ambiente e sociedade,
desse modo, não importa se a
mudança é de âmbito estrutural
ou comportamental, o que importa é compilar as boas ideias e
multiplicar este conhecimento.

3–
Agenda Global
para Hospitais
Verdes e as boas
práticas das
Unimeds paulistas
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A Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis (AGHVS) tem como intuito oferecer apoio
às iniciativas de sustentabilidade na área de saúde
além de ser considerada como a base da Rede Mundial de Hospitais Verdes e Saudáveis.
Nesse sentido, a AGHVS estabelece dez objetivos
interligados. Cada um deles contém uma série de
ações que podem ser implementadas por hospitais
e sistemas de saúde, contribuindo para a melhoria
da saúde pública e do meio ambiente.
Esses objetivos constituem um importante referencial para que os recursos de saúde possam atuar
de forma mais sustentável. A seguir, estão listados
os dez objetivos da Agenda Global para Hospitais
Verdes e Saudáveis, acompanhados de exemplos
práticos de projetos implantados pelas Unimeds do
Estado de São Paulo e demais instituições de saúde.
1 – LIDERANÇA – PRIORIZAR A SAÚDE AMBIENTAL
Propósito da Agenda
Manifestar apoio da liderança aos hospitais verdes e saudáveis a fim de: criar uma mudança de cultura organizacional em longo prazo; alcançar uma
ampla participação dos trabalhadores do setor saúde e da comunidade e fomentar políticas públicas
que promovam a saúde ambiental.
Ações concretas que
devem ser implementadas
g 
Elaborar e se comprometer com uma política de
hospitais verdes e saudáveis para todo o sistema.
g 
Criar um grupo de trabalho dentro da organização
integrado por representantes dos diversos departamentos e categorias profissionais para orientar e
auxiliar na implementação dos esforços.
g 
Alocar recursos humanos nos níveis operacional
e de direção para lidar com as questões de saúde
ambiental em toda a organização ou sistema.
g 
Investir em pesquisa para eliminar os obstáculos à
inovação.
g 
Assegurar que os planos e orçamentos estratégi-

cos e operacionais reflitam no compromisso com
a meta de um hospital verde e saudável.
g Oferecer aos profissionais e à comunidade oportunidades de aprendizado sobre fatores ambientais que
contribuem para a carga de doenças e sobre a relação entre saúde ambiental e prevenção de doenças.
g 
Junto com a comunidade local, participar de diálogos, debates e iniciativas ligadas à prevenção de
doenças e saúde ambiental.
g 
Colaborar com outros stakeholders na identificação de riscos em saúde ambiental e na vigilância
de doenças associadas ou potencialmente associadas aos fatores ambientais.
g Construir ou participar de redes locais de hospitais
e/ou grupos de serviços de saúde comprometidos
com a defesa de políticas de saúde ambiental.
g 
Defender a prevenção de doenças e a saúde ambiental como componentes centrais das estratégias de saúde no futuro.
g Encorajar as agências multilaterais ou bilaterais que
financiam o setor saúde e a construção de hospitais
para que colaborem com parceiros do setor público e privado, assegurando que esses financiamentos promovam o desenvolvimento e a operação de
unidades de saúde ambientalmente sustentáveis e
que favoreçam a saúde ambiental da comunidade.
g 
Instruir as organizações de acreditação sobre a
interseção entre a sustentabilidade ambiental, a
saúde humana e os
padrões de saúde.
Identificar maneiras de incorporar as práticas
de sustentabilidade aos padrões
de acreditação.

BOAS PRÁTICAS

Sustentabilidade da
Unimed Araçatuba
O PROBLEMA
Adequar as necessidades do público interno e externo e legislação aos objetivos de sustentabilidade.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Elaborar projetos de redução e reuso de água, bem
como, aproveitar melhor a luz natural e redução do
consumo de energia elétrica nos novos prédios a serem construídos e adequação dos existentes.
Solução Adotada - Todos os projetos novos são analisados por uma Comissão Interna de Obras, que envolve uma arquiteta contratada, os engenheiros clínicos
e de segurança do trabalho, coordenação administrativa e diretoria consultando o corpo clínico.

Como são várias partes
interessadas atuando
juntas os projetos
são mais detalhados.

MONITORANDO O PROGRESSO
Com a implantação da comissão todos os projetos
são analisados pelos participantes antes de serem
aprovados e enviados aos órgãos de fiscalização e legalização como: vigilância sanitária, prefeitura e corpo de bombeiros.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Desafios: Conciliar as necessidades das diferentes
partes interessadas, legislação, etc, aos objetivos de
sustentabilidade, e disseminar a cultura sustentável
entre os usuários.
Lições aprendidas: como são várias partes interessadas atuando juntas os projetos são mais detalhados.
AUTOR (ES)
Alessandro Moreira Ferrari; Rogério Ohe; Marilena
Ninomiya; Vilma Shinsato
CONTATO
Alessandro Moreira Ferrari			
engseg@unimedaracatuba.com.br			
Fone: (18) 3607-3900
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Boas
ideias!
1. 
Desenvolvimento de Programa de Formação de Multiplicadores Socioambientais, no qual
colaboradores do Hospital foram capacitados a lidar
com diversas questões socioambientais no Hospital e
na comunidade, como descarte correto de resíduos e
postura correta ao ministrar palestras como multiplicador. (Ref. 4)
2. Comissão de Gerenciamento de Resíduos, composta
por equipe multidisciplinar que se reúne regularmen-

te e atua ativamente para planejar o
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS). Essa comissão mantém o PGRS S atualizado, padronizando aspectos como classificação,
coleta, acondicionamento e destinação final dos resíduos, que são realizados por empresas especializadas de acordo com os requisitos legais. Para facilitar a
comunicação entre diretoria e comissão, o Diretor Financeiro preside a Comissão, agilizando as resoluções
para propostas e justificativas. (Ref. 6)

2 – SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS – SUBSTITUIR SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS POR ALTERNATIVAS MAIS SEGURAS
tos mais seguros.
Propósito da Agenda
sobre as substâncias químicas
g 
Melhorar a saúde e a segurança
específico para cada unidade, inAdotar políticas que requeiram
cluindo parâmetros de referência
dos pacientes, dos trabalhadoa divulgação dos componentes
res, das comunidades e do meio
e cronogramas.
químicos que integram os prog
ambiente utilizando substâncias
Participar da Iniciativa Global de
dutos e materiais, e que busquem
químicas, materiais, produtos e
Saúde Sem Mercúrio da OMSassegurar que todos os ingreprocessos mais seguros, indo além
-SSD (Organização Mundial da
dientes tenham sido submetidos
das exigências de conformidade
Saúde e Saúde Sem Dano), subsno mínimo a um teste básico de
ambiental.
tituindo todos os termômetros
toxicidade.
g
Quando produtos e materiais

e medidores de pressão arterial
contiverem substâncias extreAções concretas que devem ser
que contenham mercúrio por
implementadas:
mamente preocupantes — isto é,
alternativas seguras, precisas e
g 
Elaborar guias e protocolos sobre
economicamente acessíveis.
identificadas como carcinogênig 
substâncias químicas e produtos
Enfrentar o problema do uso de
cas, mutagênicas ou tóxicas para
em toda a instituição, visando ressubstâncias químicas preocua reprodução, ou que sejam perguardar a saúde dos pacientes, dos
pantes incluindo, por exemplo,
sistentes e bioacumulativas, ou
trabalhadores e da comunidade
glutaraldeído, retardantes de
que ensejem preocupação simie proteger o meio ambiente enchama halogenados, PVC [polilar— os hospitais devem classiquanto incentiva toda a sociedade
cloreto de vinil], DEHP [di(2-etificá-los como de alta prioridade
a exigir alternativas.
lhexil) ftalato] e BPA [bisfenol A],
para substituição por alternatig 
Implementar um plano de ação
e buscar alternativas e substituvas mais seguras.
13 – Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis

3. RESÍDUOS – REDUZIR, TRATAR E
DISPOR DE FORMA SEGURA OS RESÍDUOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Propósito da Agenda
Proteger a saúde pública reduzindo o volume e a toxicidade dos resíduos produzidos pelo setor de saúde,
implementando ao mesmo tempo as opções ambientalmente mais apropriadas de gestão e destinação dos
resíduos.

Boas ideias!
1. Utilização de produtos de limpeza com conceito verde (origem vegetal, biodegradável e
isentos de petróleo ou gás propelente);
Substituição dos produtos utilizados na Central de Material Esterilizado (CME) para limpeza de instrumentais por produtos biodegradáveis (ex. sabão neutro, sabão enzimático e
desincrustante).
Implantação de central de diluição de produtos de limpeza, com redução no consumo de
produtos químicos e água além de maior segurança ao trabalhador.(Ref. 5)
2. Tratar os Efluentes Químicos gerados pelos
equipamentos do Laboratório de Análises
Clínicas no próprio Hospital, antes de descartar na rede de esgoto, como consequência, a
redução no custo de tratamento, devido ao
baixo custo e quantidades reduzidas de insumos para a operação do sistema que permite a descaracterização química dos resíduos,
transformando-os no final em gás carbônico
(CO2), água (H20) e material inerte. (Ref. 8)

Ações concretas que devem ser implementadas:
g 
Implementar critérios ambientais de preferência nas
compras e evitar materiais tóxicos tais como mercúrio, PVC e produtos descartáveis desnecessários.
g 
Criar uma comissão de gerenciamento e alocar um
orçamento específico para a gestão de resíduos.
g 
Implementar um programa amplo de redução de resíduos que inclua, quando possível, evitar medicação
injetável quando os tratamentos por via oral tiverem
a mesma eficácia.
g 
Separar os resíduos na origem e iniciar a reciclagem
dos resíduos não perigosos.
g Implementar um programa amplo de treinamento de
gerenciamento de resíduos que inclua a segurança
das injeções e da manipulação de objetos perfurocortantes, assim como de outras categorias de resíduos.
g Assegurar que as pessoas que manuseiam os resíduos
sejam treinadas, vacinadas e usem equipamento de
proteção individual.
g 
Introduzir tecnologia de tratamento de resíduos que
não implique em incineração para garantir que os resíduos que não possam ser evitados sejam tratados e
destinados de uma maneira segura, econômica e ambientalmente sustentável.
g 
Interceder junto às autoridades públicas para que
construam e operem aterros sanitários seguros para
disposição de resíduos não recicláveis.
g 
Apoiar e participar na elaboração e implementação
de políticas de “lixo zero” visando reduzir significativamente a quantidade de resíduos gerados em nível
hospitalar, municipal e nacional.
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PGRSS do Hospital Unimed Rio Claro

BOAS
PRÁTICAS
O problema
Lixo não segregado (apenas perfuro-cortantes), alto índice de acidentes com perfuro-cortantes e falta de padronização do acondicionamento do lixo, destino inadequado do lixo.
Solução adotada
Separação do lixo da seguinte forma:

Grupo A – Resíduos com Risco Biológico: Lixeiras com pedal, resistentes, com tampa e cantos arredondados, uso do lixo branco. Tratamento com processo de micro-ondas.
Grupo B – Resíduos com Risco Químico: lâmpadas fluorescentes são encaminhadas para tratamento, termômetros e aparelhos
de pressão com mercúrio foram retirados do hospital.
Grupo D – Resíduos comuns: lixeiras com tampa e pedal áreas assistenciais, lixeiras sem tampa áreas administrativas. Saco de
cor preta para não recicláveis e cor azul para recicláveis.
Grupo E – Resíduos perfurocortantes: coletores de perfurocortante adequados, redistribuição para locais próximos a geração,
visualização adequada do orifício do coletor, fixação na parede para evitar tombamentos e umidade na parte inferior;
Trabalhadores imunizados conforme Programa Nacional de Imunização.
Processo de Implementação - Planejamento inicial: quantificação dos resíduos; adequação das lixeiras com segregação por
tipo de resíduo;
- Capacitação de funcionários;
- Educação continuada para as equipes envolvidas.
Monitorando o progresso
A adequação reduziu a exposição aos acidentes de perfurocortantes dos funcionários de todos os
setores (em 2007 chegamos a 17 acidentes, mantendo desde 2011 uma média de 6) e, acidentes envolvendo especificamente o
setor
de higienização (de 5 acidentes em 2003
para uma média de 0,5 acidentes/ano desde
2011);
para não recicláveis e cor azul para recicláveis.
acidentes, mantendo desde 2011 uma média
O PROBLEMA
Vistoria
nos
setores
quanto
a
descarte
e
quantidade
de
resíduos
infectantes.
de 6) e, acidentes envolvendo especificamenEm 2003 o lixo não era segregado (apeDesafios
e Lições aprendidas
etapa do
a realidade
de sua instituição
umade
tarefa
árdua, exige
interpre-em
E –PGRSS
Resíduos
perfurocortantes:
cote oésetor
higienização
(de 5 acidentes
nas
perfurocortantes),
havia um Adequar
alto índicecadaGrupo
letores
de
perfurocortante
adequados,
re2003
para
uma
média
de
0,5
acidentes/ano
de
acidentes
com
perfurocortantes
e
falta
tação de literaturas para implementação no estabelecimento, levantamento das mudanças necessárias, levantamento e análise
distribuição
para locaise,próximos
geração,
desde
2011);
de
padronização
do acondicionamento
do
de custos,
definição
de prioridades, treinamento
de funcionários
por fim,apor
em prática
o conhecimento
adquirido.
visualização adequada do orifício do coletor,
Vistoria nos setores quanto a descarte e
lixo, com destino inadequado do mesmo.
Referências RDC 306/2004
fixação na parede para evitar tombamentos
quantidade de resíduos infectantes.
Autor
(es) ADOTADA
Sergio Sanches, Adriano Magnani
e umidade na parte inferior.
SOLUÇÃO
Contato: Fone
(19)
Trabalhadores imunizados conforme ProDESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Separação
do lixo
da 3522-7018
seguinte forma:

Os materiais perfurocortantes que
não eram segregados causavam
um alto índice de acidentes
PGRSS do Hospital Unimed Rio Claro

Grupo A – Resíduos com Risco Biológico:
Lixeiras com pedal, resistentes, com tampa
e cantos arredondados, uso do lixo branco.
Tratamento com processo de micro-ondas.
Grupo B – Resíduos com Risco Químico:
lâmpadas fluorescentes são encaminhadas
para tratamento, termômetros e aparelhos
de pressão com mercúrio substituídos por
equipamentos sem mercúrio e destinados
de forma ambientalmente correta.
Grupo C – Resíduos comuns: lixeiras com
tampa e pedal áreas assistenciais, lixeiras sem
tampa áreas administrativas. Saco de cor preta

grama Nacional de Imunização.

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Planejamento inicial:
g Q
 uantificação dos resíduos;
g A
 dequação das lixeiras com segregação
por tipo de resíduo;
g C
 apacitação de funcionários;
g E
 ducação continuada para as equipes envolvidas.
MONITORANDO O PROGRESSO
A adequação reduziu a exposição aos acidentes de perfurocortantes dos funcionários
de todos os setores (em 2007 chegamos a 17
15 – Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis

Adequar cada etapa do PGRSS a realidade
de sua instituição é uma tarefa árdua, exige
interpretação de literaturas para implementação no estabelecimento, levantamento das
mudanças necessárias, levantamento e análise de custos, definição de prioridades, treinamento de funcionários e, por fim, por em
prática o conhecimento adquirido.
REFERÊNCIAS
RDC 306/2004
AUTOR (ES)
Sergio Sanches, Adriano Magnani
Contato: Fone (19) 3522-7018

BOAS PRÁTICAS

Pequenas Pegadas: Um Caminho para a Gestão Ambiental –
Hospital Santos Dumont – Unimed São José dos Campos
O PROBLEMA
Necessidade de planejar ações para a
gestão ambiental.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
A equipe de Hotelaria do hospital desenvolve várias pequenas ações que impactam
na gestão voltada ao meio ambiente e trazem
resultados positivos em relação aos custos do
Hospital.
Após levantamento, foram elencadas uma
média de vinte ações contemplando campanhas de ações socioambientais em parceria
com núcleo de educação cooperativista da
operadora, ações de conscientização apresentadas de forma lúdicas através de teatro,
informações e atualizações transmitidas em
formato de boletins periódicos. Ao realizar
esta busca ativa de pequenas ações em cada
processo a equipe almeja motivar todos os
envolvidos em transformar as pequenas pegadas em grandes passos e amplos resultados.
O hospital elencou também as ações
que vem sendo realizadas e visam evitar
geração de resíduos tais como controle na
preparação das refeições, reduzindo desperdício de alimento, programa de visualização de exame por imagem diretamente
na tela pelo sistema digital, evitando impressões, reprogramação das impressoras
de laudo com menor quantidade de páginas. No serviço de engenharia hospitalar é
habitual o reaproveitamento de madeiras
para confecção de móveis como prateleiras
e bancadas, reduzindo resíduos de construção civil, substituição de lâmpada de
mercúrio por lâmpadas de led, visando a
economia no consumo e redução de trocas.

Ações de conscientização apresentadas
de forma lúdicas através de teatro
Estas ações objetivam o gerenciamento
seguro dos resíduos, atendendo as legislações como a esterilização dos resíduos
de teste biológicos, encaminhamento dos
resíduos infectantes e químicos para tratamentos antes de serem descartados.
MONITORANDO O PROGRESSO
Em 2014 foram enviados 5.229,46 kg de
papelão, 1.341 lâmpadas fluorescente, 70 kg
Pilhas, 127 kg de lacres de alumínio da campanha “Eu ajudo na Lata”, em parceria com
o Núcleo de Educação Cooperativista e 80
litros de óleo de frituras para reciclagem.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
A gestão de todas as ações é discutida
no Comitê Gerenciamento de Resíduos/Sustentabilidade. Esses resultados são encaminhados aos responsáveis pelos serviços para
divulgação com suas equipes e proposta de
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melhoria no programa. Desta forma, se espera envolver todos para a manutenção dessas
ações, com envolvimento das equipes no seu
dia a dia, fazendo com que se sintam parte integrante deste programa. Assim sendo, todas
as ações desenvolvidas passarão a fazer parte
da cultura de sustentabilidade da instituição.
OBSERVAÇÕES
Pequenas Pegadas é a forma carinhosa
que a equipe de hotelaria do hospital batizou todo o conjunto destas ações que são
desenvolvidas e foram apresentadas no
trabalho descrito.
REFERÊNCIAS/AUTOR (ES)
Patricia do Carmo Lourenço; Lucia Garcia
Dantas Martins Silva
Contato: patricia.lourenco@
santosdumonthospital.com.br
Telefone: (12) 3878-1262

BOAS PRÁTICAS

Controle Sistêmico dos Treinamentos de Resíduos no
Hospital Dr. Miguel Soeiro da Unimed Sorocaba
O PROBLEMA
No Hospital Dr. Miguel Soeiro há um
processo de educação em resíduos no qual
são ministrados treinamentos continuados,
de integração e orientação. Os treinamentos de integração são ministrados para os
novos colaboradores, os treinamentos de
educação continuada ocorrem anualmente,
visando à atender pelo menos 80% dos colaboradores do hospital, e os de orientação,
ocorrem de acordo com a demanda dos setores e necessidades verificadas nas auditorias e inspeções de resíduos.
Esta sistemática proporciona um aprimoramento contínuo das condutadas preconizadas no PGRSS e consequentemente diminui
o risco ocupacional e ambiental provenientes
da manipulação de resíduos. Em contrapartida,
a área de sustentabilidade tem o desafio de
além de ministrar os treinamentos, gerenciar
as informações provenientes deles, tais como:
nome do colaborador, setor, número de vezes
em que passou por treinamento, dentre outras.
Tais informações eram monitoradas em planilha de Excel, que
apesar de ser uma ferramenta

viável para tal controle, proporciona um risco
de perdas e de manipulação dos dados por
parte de pessoas não autorizadas.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
A solução encontrada foi o desenvolvimento de um Software para o registro e
controle dos colaboradores treinados em
resíduo. Para tanto, foi estabelecida uma
parceria com a área de TI da Unimed Sorocaba, a qual possibilitou diminuição dos
custos envolvidos, viabilizando o projeto.
A equipe de TI estabeleceu um prazo
de 6 meses para implantação. Nesse período, houveram reuniões para estabelecer o
layout do sistema. Além disso, formatou-se
as telas de agenda, de relatórios e de avaliações. Houve também o treinamento para
utilização da ferramenta e ainda o cadastro
dos colaboradores.
MONITORANDO O PROGRESSO
O tempo total de implantação foi de
aproximadamente 12 meses. Além do ganho operacional obtido, a parceria com a
equipe interna de TI, possibilitou ganhos financeiros, o custo estimado para realizar o
projeto com empresa contratada era de R$

28.000,00 (vinte e oito mil reis). Com a equipe interna, o custo total ficou em torno de R$
4.000,00, valor correspondente às 280 horas
trabalhadas da equipe de TI e às 90 horas de
cadastro e treinamento disponibilizadas pela
equipe de Sustentabilidade.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Neste projeto o grande desafio foi poder
alinhar o desejo de se estruturar um sistema de controle de treinamentos, ora realizado em uma planilha já consolidada no
mercado, aos conhecimentos técnicos da
área de TI em programação de softwares.
A parceria entre as áreas proporcionou
um grande aprendizado, pois cada equipe
foi motivada a conhecer o processo do outro para poder contribuir com o seu melhor,
valorizando o trabalho em equipe. Além
disso, pôde-se perceber que, tais parcerias
devem ser estimuladas e frequentes numa
organização, pois contribuem para a sustentabilidade financeira do negócio.
AUTOR (ES)
Patrícia Bezerra da Silva;
Alcyene de Souza Araújo
patricia.silva@unimedsorocaba.coop.br
Fone: (15) 31412289

A solução encontrada para gerenciar estas
informações foi o desenvolvimento de um
Software para o registro e controle dos
colaboradores treinados em resíduo

BOAS PRÁTICAS

Programa Reciclando – Unimed Santos
O PROBLEMA
Descarte incorreto de materiais e resíduos em lixos comuns, causando assim
contaminações nos lixões, lençóis freáticos e praias das cidades com sedes da
cooperativa. Conscientização dos colaboradores e cooperados sobre o descarte
dos materiais recicláveis através da coleta
seletiva interna.
SOLUÇÃO ADOTADA/PROCESSO
DE IMPLEMENTAÇÃO
Criação de programa específico para
conscientização da cooperativa sobre o
descarte correto dos materiais e resíduos
nocivos à natureza, por meio da divulgação e orientação em massa, como: murais,
intranet, e-mail marketing e monitoração
dos mesmos, além da implantação de coletores específicos para cada tipo de resíduo gerado dentro da cooperativa.
Inclusos dentro do programa Reciclando, existem os projetos:
g R
 ecicla Lâmpadas: Dar destinação correta às lâmpadas inutilizadas pela cooperativa, por meio do envio à empresa de
reciclagem;
g R
 ecicla Pet: Conscientizar os colaboradores sobre a importância do descarte
correto das garrafas Pet e do mal que
causam à natureza, a fim de dar uma destinação correta a esse material, retirando-as do meio ambiente;
g L
 ixo Eletrônico: Dar destinação correta ao
lixo eletrônico inutilizado pela cooperati-

va, por meio do envio para a separação e
reciclagem;
g R
 ecicla Óleo: Conscientizar os colaboradores e cooperados sobre a importância
do descarte correto do óleo de cozinha
usado, alertando quanto ao mal que o
produto causa à natureza, a fim de dar
uma destinação correta a esse material
retirando-o do meio-ambiente;
g P
 apa Pilhas: Conscientizar os colaboradores sobre a importância do descarte
correto de pilhas, baterias, carregadores,
celulares etc, a fim de dar uma destinação correta a esses materiais, retirando-os do meio ambiente.

ma contínua dentro e fora da cooperativa.
AUTOR
Almir Nostre de Oliveira
e-mail: anoliveira@unimedsantos.coop.br
telefone: (13) 3211-0729

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Monitoramento do programa requer
periodicidade extrema e de multiplicadores e/ou fiscais nos locais de atuação
para ajudar no bom andamento do mesmo, pois, a cooperativa possui unidades
espalhadas por várias partes da cidade e
em outros municípios. O aprendizado foi
criar a necessidade de monitoramento
mais assertivo e periódico, agregando novas estratégias que despertem a educação
sustentável em todos os envolvidos.
OBSERVAÇÕES
O Programa atualmente já faz parte do
dia a dia da cooperativa, mas o trabalho de
conscientização deve ser constante e incansável, pois, o hábito tem que se tornar
parte de cada um e ser multiplicado de for-

No programa Reciclando existem os
projetos: Recicla Lâmpadas, ReciclaPet, Lixo
Eletrônico, Recicla Óleo e Papa Pilhas
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Reduzir e dispor de forma segura os resíduos da
área hospitalar – Unimed Leste Paulista
O PROBLEMA
Um dos grandes problemas da atualidade é o aumento da geração de resíduos sólidos hospitalares, este decorrente do processo de atendimento e
aumento da taxa de ocupação.
O desconhecimento e a falta de
informações sobre o assunto faz com
que, em muitos casos, os resíduos sejam ignorados, ou recebam um tratamento com excesso de cuidado, onerando ainda mais os já combalidos
recursos das instituições hospitalares.
Não raro lhe são atribuídas a culpa por
casos de infecção hospitalar e outros
tantos males.
SOLUÇÃO ADOTADA/PROCESSO
DE IMPLEMENTAÇÃO
Implantação do PGRSS - Programa

de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de Saúde.
Uma comissão multiprofissional é
responsável por gerenciar os resíduos
hospitalares, incentivando os colaboradores na conscientização do descarte
correto e consequentemente o destino
correto de cada classificação de resíduo.
São cobradas pela comissão ações
básicas dos colaboradores que diretamente manipulam os resíduos, como:
g Lavar as mãos antes e após a manipular o resíduo em qualquer uma das etapas do processo;
g Usar obrigatoriamente os EPI’s recomendados;
g Submeter-se à vacinação contra Hepatite B e outras que lhe fizer necessário, bem como aos exames médicos
ocupacionais;

Uma comissão
multiprofissional
é responsável
por gerenciar os
resíduos hospitalares,
incentivando os
colaboradores na
conscientização do
descarte correto
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BOAS PRÁTICAS

Na instituição os resíduos são
		 classificados em: Infectantes, Químicos,
		 Comuns e Comuns Recicláveis
g

 articipar dos treinamentos realizados
P
pela empresa.

É utilizada na instituição a classificação dos
resíduos em:
g Resíduos Infectantes – Grupo A e Resíduos Perfurocortantes – Grupo E: Resíduos
com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior
virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção. São descartados
em sacos brancos com identificação conforme legislação. A coleta deste resíduo
nos setores seguem horários estipulados
e o transporte se dá em carros fechados
até o abrigo externo específico para resíduos infectantes, que é climatizado, para
evitar a proliferação de bactérias. A coleta
é realizada por empresa especializada em
resíduos hospitalares, transportados em
caminhões fechados, onde são encaminhados para a empresa onde é realizado
por esterilização em sistema de autoclavagem, o material é carregado em gaiolas,
esterilizado por 15 minutos à 150°. Após
o processo de esterilização, os resíduos
são encaminhados para a disposição final
em aterros sanitários licenciados pela CETESB.
g Resíduos Químicos – Grupo B: São resíduos que contém substância químicas e
que apresentam riscos à saúde pública ou
ao meio ambiente, independentemente
de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
Estes produtos são recolhidos dos setores

seguindo horários estipulados. Transportados em carros fechados acondicionados
em sacos plásticos até o abrigo externo
de resíduos químicos. São pesados, separados por tipo de resíduo (sólidos, semi-sólidos e líquido) e acondicionados em
recipientes apropriados, estes são fornecidos pela empresa contratada. Nesta
classificação estão incluídas as lâmpadas
e pilhas que se desprezadas no meio ambiente podem causar contaminação do
solo. Por este motivo, encaminhamos as
lâmpadas até a Fesp – Limeira, onde são
armazenadas e enviadas para a destinação
final. Este processo faz parte do Projeto
Recicla Lâmpada, ao qual nossa instituição
participa. As pilhas são encaminhadas para
a Prefeitura de Águas da Prata para dar a
destinação final.
g Resíduo Comum – Grupo D: São resíduos
gerados nos serviços de saúde, que não
necessitam de processos diferenciados. O
recolhimento é realizado pelos funcionários da Prefeitura, onde são depositados
em caminhão compactador (cada caminhão tem a capacidade de armazenagem
de 8,5 toneladas), transportados e descarregados no aterro.
g Resíduos Comum Recicláveis – plásticos,
papéis, vidros e metais: São segregados de
papéis, plásticos, vidros e metais utilizando os sacos de lixo nas cores azul, vermelho, verde e amarelo respectivamente. Os
resíduos são separados nos seus setores
e retirados nos horários determinados,
transportados em carros fechados para o
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abrigo externo, onde a coleta é realizada
quinzenalmente pela empresa contratada.
Posteriormente é realizado o processo de
compactação, no qual são transformados
em fardos e após este processo, são encaminhados para às empresas que realizam
a industrialização. Esses fardos são utilizados por essas empresas como matéria
prima. Em nossa instituição abordamos
o descarte de alimentos de maneira diferenciada, com a preocupação no desperdício, e também é realizado um trabalho de
conscientização nas sobras alimentares
do refeitório dos colaboradores. No ano de
2015 somente no primeiro semestre houve sobras de alimentos de 448.931 kilos.
Foram realizadas diversas ações de conscientização dos colaboradores. Sendo elas:
1 - Alteração do cardápio do almoço dos
colaboradores, a qual retirou a oferta de sobremesa e sucos, e aumentou o tamanho da
porção da carne, além de acrescentar três
opções para o prato principal (carne moída,
filé de frango e ovo).
Vantagens:
Economia com a compra de gêneros alimentícios com a retirada das sobremesas e
sucos.
Economia com a compra de descartáveis e
menor volume de lixo gerado, além disso
maior oferta da porção de carne conforme a
preferência dos colaboradores.
2 – Instalação de balança para pesar restos
alimentares e substituição de bandejas por
pratos.
Vantagens:

BOAS PRÁTICAS
Redução de desperdício de alimentos.
Redução de lixo gerado.
Redução de custos com alimentos e descartáveis.
3 – Ações envolvendo os produtos utilizados no processamento dos alimentos:
Substituição da marca dos produtos de higienização do SND por outra marca.
VANTAGENS:
Redução de custos em torno de 10% comparado ao produto utilizado anteriormente.
MONITORANDO O PROGRESSO
Desperdício mensal de alimentos - 1º semestre 2015 – média mensal 74,82 kg.
Desperdício mês setembro 2015 – 2,672 kg
A taxa de variação de Geração de Resíduo no geral em 2014, permaneceu em torno de 6,46 comparada ao ano de 2013 que
girou em torno de 7,87%.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Utilização de papéis rascunhos para
anotações e impressões diminuindo o con-

sumo de folha A4, estendendo as ações
em conjunto com a Comissão do Consumo
Consciente existente.
g Instalação de lixeiras com sacos coloridos e treinamentos de conscientização do
descarte correto para os colaboradores e
clientes.
g No mês de julho de 2015, a instituição
iniciou um trabalho de conscientização
no uso de copos descartáveis, envolvendo todas as áreas. Comparando o primeiro
trimestre de 2015, no qual ainda não era
desenvolvido este trabalho, com o terceiro
trimestre é possível observar que embora
ocupação tenha sido 6,16% maior, a instituição diminuiu em 59,08% o consumo de
copos de 50 ml e em 1,47% o consumo de
copos de 180 ml. As equipes foram conscientizadas na utilização de garrafas de
água não descartáveis, canecas e até mesmo a utilização de um copo no período.
g O envolvimento e a conscientização dos
profissionais da saúde e clientes é tão ou
mais importante que as medidas organizacionais, técnicas e operacionais para o

Boa ideia!
Incremento da reciclagem gerando benefícios sociais
gC
 rescimento da coleta seletiva, de aproximadamente 6 toneladas em
2008 para mais de 70 toneladas em 2014;
gC
 rescimento do repasse para entidade assistencial, de quase 5 mil
reais em 2009 para cerca de 60 mil reais em 2014, beneficiando
10.600 pessoas;
gR
 edução de 4 toneladas mensais de resíduos, antes enviadas
para tratamento especial, mediante maior atenção na segregação. (Ref. 3)
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g

sistema de manejo de resíduos sólidos.
 qualidade do sistema reside na comA
plementação desses aspectos e, por ser
um trabalho de conscientização, buscar
a adesão total, o que é sempre algo lento e gradual. Os resultados obtidos indicam que trabalhar a melhor segregação
dos resíduos perigosos simultaneamente
à separação dos recicláveis favoreceu a
adesão da equipe, sendo realizados através de auditorias setoriais, treinamentos
institucionais e práticas de descarte.

A atuação de forma contínua junto a
toda a força de trabalho se mostrou fundamental para o sucesso do projeto.
AUTOR (ES)
Autores: Luiza Nasser Arcuri, Bruna Gabrielli Silveira, Priscila Machado Rinaldi,
Guilherme Henrique da Silva, Orestes
Lise Manco.
Contato: luiza.arcuri@
unimedlestepaulista.com.br
(19) 3634-2035

Dica: A regra fundamental
é reduzir a produção de
lixo, combater os desperdícios e excesso de embalagens e, sempre que
possível, promover a
reutilização e/ou o
encaminhamento
dos materiais
para reciclagem.
Reduza, reutilize e recicle!

4. ENERGIA – IMPLEMENTAR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA RENOVÁVEL
Propósito da Agenda
Reduzir o uso de energia proveniente de combustíveis fósseis
como forma de melhorar e proteger a saúde pública; promover a
eficiência energética, bem como o
uso de fontes renováveis, visando,
em longo prazo, obter 100% das
necessidades de energia obtidas
de fontes renováveis geradas no
hospital ou na comunidade
Ações concretas que devem ser
implementadas:
g 
Para edifícios existentes, implementar um programa de
conservação e eficiência energética que reduza o consumo
de energia ao menos em 10%
no prazo de um ano, e continue
produzindo economia de energia na ordem de 2% ao ano, o
que resultará em uma redução
de 10% para cada período de 5
anos. No caso de edifícios novos, projetá-los de modo a alcançar metas de desempenho
energético de 320 kWh/m2 ou
ainda menores.
g 
Realizar auditorias periódicas
no consumo de energia e aplicar os resultados na elaboração
de programas de conscientização e atualização.
g 
Uma vez implementadas as
medidas de eficiência energética, indagar sobre a possibilidade de adquirir energia limpa
e renovável e, se esta for dis-

			

ponível, comprar ao menos 5%
na primeira oportunidade que
surgir. Em unidades existentes,
passar a utilizar combustíveis
mais limpos para caldeiras.
g 
Pesquisar sobre as fontes de
energias limpas renováveis
que possam ser instaladas in
situ, e incluir sua geração em
todos os projetos de novas edificações.
g 
Identificar os potenciais co-benefícios dos esforços de mitigação da mudança climática
que reduzam as emissões
de gases de efeito estufa e
as ameaças locais
à
saúde,
enquanto
economi-
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zam recursos financeiros.
I ntegrar os programas de educação e conscientização dos
ocupantes visando reduzir o
consumo de energia relacionado à ocupação das instalações.
Nos espaços climatizados, diminuir os termostatos alguns
graus no inverno ou em climas
frios, e aumentá-los no verão
ou em climas quentes. Mesmo
uma leve alteração no termostato pode gerar uma
economia significativa de energia.

BOAS PRÁTICAS

Projeto Economize energia e nos dê uma força –
Hospital Dr Miguel Soeiro – Unimed Sorocaba
O PROBLEMA
O crescimento da produção, aquisição
de novas tecnologias e ampliações ocasionaram um aumento substancial do consumo de energia elétrica (em torno de 30%).
Com base neste cenário foi criado o Grupo
de Estudo da Energia Elétrica o qual traçou
ações possibilitando a redução do desperdício, otimização na utilização dos equipamentos e adequações nos processos com
foco na redução do consumo.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
O grupo de estudo foi constituído por
áreas estratégicas e grandes consumidores
da instituição, foram fornecidos subsídios
para a tomada de decisão deste grupo o
qual propôs ações em cima da problemática apresentada, disseminada para toda
instituição e executada conforme planejamento proposto. A decisão da criação deste
grupo ocorreu por permitir o compartilhamento do “know-how” dos participantes já
que a energia elétrica é utilizada em quase
todos os processos do hospital e a sua ausência poderia e causaria riscos.
O processo iniciou-se em janeiro de 2014
e em sete meses de implantação, já estamos
conseguindo atingir o resultado estipulado
inicialmente. Na primeira reunião foi realizada dinâmica para apontamento e desdobramento das ações necessárias e definição

de metas para o projeto. Posteriormente, a
instituição promoveu um treinamento com
todos os gestores da instituição para alinhamento das ações e auxílio para realização
das atividades. Além disso, foi realizada uma
campanha para conscientização dos médicos e colaboradores. Ações de vigilância por
meio de visitas em áreas no período noturno
ou em final de semana. Dessa forma, tornou
possível comunicar aos gestores as não conformidades existentes, possibilitando uma
oportunidade de melhoria na utilização da
energia. A instituição conseguiu nestes dois
últimos meses atingir o proposto, mas acredita que as ações devem ser revisadas para
que possam desenvolver atividades mais
efetivas para atender o objetivo.

continuamente, reciclar junto aos colaboradores as dicas para a economia de energia
elétrica. Assim ficou estabelecido na instituição que semestralmente serão efetuadas campanhas para relembrar aos colaboradores sobre a importância desta causa.
A instituição realiza constantemente
ações para conhecimento de novas tecnologias para implantação, como a das lâmpadas LED, as quais apesar do alto custo para
aquisição apresenta um retorno (pay-back)
positivo.
Um fato importante, ocorrido durante
a implementação do projeto, foi a crise econômica de energia elétrica, no qual o custo
e as tarifas aumentaram significativamente,
prejudicando assim, o atingimento da meta
financeira do projeto.

MONITORANDO O PROGRESSO
Este processo está sendo acompanhado
por meio de um indicador estratégico que
relaciona o consumo versus a produção,
denominado de Índice do Kwh por paciente dia (com resultados de 97,45 em 2012,
125,23 em 2013 e 118,18 kwh/paciente/dia
em 2014) e também pelo consumo de energia elétrica versus a área construída (com
resultados de 323,95 em 2012, 279,38 em
2013 e 265,74 kwh/m2 em 2014).

OBSERVAÇÕES
Está em estudo o processo para instalação de placas para captação de energia
solar, aquisição de novos equipamentos
de ar condicionado que consomem menos
energia e intensificação na implantação de
lâmpadas leds em todas as unidades.

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
O hospital identificou a necessidade de,

AUTOR (ES)
Fabricio José Rocha; Gian Angelo Verardi
Tacchini; Thainara Cardoso Maximo.
e-mail: gian.tacchini@unimedsorocaba.
coop.br
telefone: (15) 3229-3029

Este grupo foi criado para permitir o compartilhamento do
“know-how” dos participantes já que a energia elétrica
é utilizada em quase todos os processos do hospital
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BOAS PRÁTICAS

Hospital Unimed Ribeirão Preto
O PROBLEMA
Otimização dos processos e procedimento para a gestão de redução no consumo de energia, conseguindo conciliar o consumo
ininterrupto para o tipo de obra (hospital) com o consumo racional de energia frente às condições de abastecimento – alto custo e
possível falta de demanda no mercado brasileiro.
SOLUÇÃO ADOTADA/PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Projeto já elaborado com a utilização de equipamentos que se
enquadrem o mais próximo possível da Classe A do Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, assim como
fachada que reflete calor diminuindo o consumo de BTUs de ar
condicionado. Utilização de placas de captação de energia solar
para o aquecimento de água, fazendo com que o consumo de ener-

gia seja reduzido. Caminhamentos da fiação racionalizados prevendo uma menor perda de carga, consequentemente reduzindo o
consumo de energia.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Hospital em fase final de construção, equipes sendo treinadas e
conscientizadas das responsabilidades de consumo e adequações
às novas tecnologias otimizadoras de gastos.
AUTOR (ES)
José Roberto Gomes dos Santos; Marcelo de Oliveira
E-mai!: julio.paim@unimedribeirao.com.br
Telefone: (16) 3605-2240

Sustentabilidade Unimed Araçatuba
O PROBLEMA
Redução do consumo de energia elétrica e custo da substituição das lâmpadas
fluorescentes e holofotes do pátio.

tável com pequenas variações, devido a redução do consumo, porém não fora percebido, devido aos sucessivos aumentos de
preço.

SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Todas as lâmpadas fluorescentes estão
sendo substituídas por lâmpadas de LED
com redução de 55% no consumo de energia
com a iluminação do hospital. Houve redução do consumo de energia elétrica com iluminação do hospital sem perder a qualidade.

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Conciliar a agenda da manutenção predial e compras com demanda.

MONITORANDO O PROGRESSO
O custo da energia tem se mantido es-

AUTOR (ES)
Flávia Lavoyer Paganoti; Alessandro Moreira Ferrari; Rogério Ohe; Marilena Ninomyia; Vilma Shinsato
Alessandro Moreira Ferrari
engseg@unimedaracatuba.com.br
18 3607-3900
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Todas as lâmpadas
fluorescentes
estão sendo
substituídas por
lâmpadas de LED
com redução de
55% no consumo
de energia

BOAS PRÁTICAS

Hospital Unimed Leste Paulista
O PROBLEMA
A energia em grande parte é gerada de
combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). Apesar de sua enorme
contribuição para promover o conforto de
parte importante da população mundial,
esse sistema está criando problemas que
ameaçam a estabilidade e o meio ambiente. São fontes de emissão de gases implicando na saúde e aquecimento global.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
A instituição já conta com as claraboias
em todos os setores, que tem a finalidade
da utilização da luz natural gerando a conscientização da diminuição do consumo de
energia.
Preocupado com o aumento do consumo de energia, o hospital está investindo
em dois pontos importantes de sustentabilidade.
g L
 âmpadas: está em análise e aprovação
da Diretoria o projeto referente à troca de
todas as lâmpadas existentes na instituição (atualmente fluorescentes), por lâmpadas de LED. Será investido cerca de R$
97.880,82 na troca das lâmpadas. O objetivo do hospital é reduzir o consumo
de energia elétrica, indo de encontro à
necessidade global de se encontrar alternativas que diminuam o impacto sobre o meio ambiente.
Neste sentido as lâmpadas de
LED possuem uma fonte de luz

A instituição já conta com
as claraboias em todos os
setores, que tem a finalidade
da utilização da luz natural

potente e menos nociva, aliada a outras
avançadas tecnologias, atingindo até 67%
de economia de energia e redução de custos de manutenção. Ainda tendo em vista
a ampliação de práticas sustentáveis, a
instituição teria uma redução no volume de resíduos oriundos do descarte de
lâmpadas, visto que as que utilizam à tecnologia LED, a durabilidade é de 15.000
a 45.000 horas de vida dependendo do
modelo. A luz emitida pelas lâmpadas de
LED não tem emissão de raios ultravioleta e infravermelho, possuem menos geração de calor, além de não conter mercúrio,
contribuindo assim para preservação de
nossos recursos naturais.
g U
 tilização de combustível: para suprir a
necessidade da instituição principalmente
de setores críticos como: Centro Cirúrgico,
UTI, Hemodinâmica, Aparelho de Tomografia, Setores de Internação, contamos
com dois geradores de energia sendo um
da marca FG Wilson de 750 KVA e outro
da marca CUMMINS de 230 KVA. Foram
trocados o Óleo Diesel do Gerador de: o
Óleo comum para o Óleo Aditivado S – 10.
A utilização continuada do Extra Diesel
Aditivado S-10 garante uma pulverização
mais eficaz do combustível na câmara de
combustão, permitindo uma mistura mais
homogênea do combustível com o ar,
melhorando o rendimento do motor, evitando o desperdício de óleo diesel e reduzindo as emissões de gases, contribuindo
para uma melhor qualidade do ar.
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MONITORANDO O PROGRESSO
Nas trocas das lâmpadas comuns para
LED, há uma projeção de diminuição do
consumo de energia na instituição de
75065,00 KWh para 53420,30 KWh.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Estimativa de redução do consumo de
energia em 30% e gerar menos resíduos
com as trocas das lâmpadas.
Conscientização dos profissionais quanto aos gastos de energia por meio de treinamentos participativos com acontecimentos
realistas, divulgação de dados relacionados
ao consumo de energia e campanhas.
Nos espaços climatizados, conscientizar os profissionais em manter os termostatos na medida adequada, com ambientes
fechados, ligar o ar condicionado somente
nas situações necessárias. Essas ações podem gerar uma economia significativa de
energia.
Elaborar auditorias em conjunto com a
Comissão de Consumo Consciente que já
desenvolve trabalhos de redução de desperdícios na instituição.
AUTOR (ES)
Autores: Luiza Nasser Arcuri, Priscila Machado Rinaldi, Guilherme Silva, Orestes Lise
Manco.
luiza.arcuri@unimedlestepaulista.com.br
(19) 3634-2035

químicas radiológicas poluentes.
g

g

g

lanejar o paisagismo usando
P
plantas resistentes às secas para
minimizar o consumo de água.
onsiderar a possibilidade de
C
coletar água de chuva e/ou reciclar a água para usos em distintos processos.
 liminar a água engarrafada em
E
todo o estabelecimento se puder
contar com água potável de boa
qualidade.
g

5. ÁGUA – REDUZIR O CONSUMO
DE ÁGUA E FORNECER ÁGUA POTÁVEL
Propósito da Agenda
Implementar uma série de medidas de conservação, reciclagem e tratamento que reduzam
o consumo de água dos hospitais
e a poluição por águas residuais.
Estabelecer a relação entre a disponibilidade de água potável e a
resiliência dos serviços de saúde
para suportar problemas físicos,
naturais, econômicos e sociais.
Promover a saúde pública e ambiental fornecendo água potável
para a comunidade.

g

Ações concretas que
devem ser implementadas:
g 
Estabelecer um plano que aspire a um consumo final de água

Se o estabelecimento de
saúde tiver acesso à água
potável, mas a comunidade não puder obtê-la facilmente,
desenvolver programas que forneçam água potável à comunidade como um serviço de saúde
pública.
g

igual a zero dentro de um sistema hospitalar.
g

 nalisar periodicamente a
A
qualidade da água.

Implementar estratégias de conservação de água como: instalar
torneiras e vasos sanitários eficientes, verificar rotineiramente os encanamentos para prevenir vazamentos, eliminar o selo
d’água e a água de refrigeração nas
bombas de vácuo e de compressores de ar medicinal e modernizar os sistemas de refrigeração.
 ubstituir os equipamentos raS
diológicos que utilizam filme e
consomem grandes quantidades
de água, por sistemas digitais que
não usam água nem substâncias
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g

g

Implementar tecnologias de tratamento local de esgoto quando
não existir um serviço municipal.
 esenvolver projetos conjunD
tos com a comunidade para
melhorar e proteger o abastecimento de água; apoiar iniciativas que melhorem a qualidade
da água em sistemas públicos
de abastecimento, bem como
os sistemas de tratamento de
esgoto para toda a população.

BOAS PRÁTICAS

Reuso de Água Hospitalar –
Hospital Dr Miguel Soeiro – Unimed Sorocaba
O PROBLEMA
Otimizar uso água.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Criação do “Grupo de Estudo da Água”
em 2010. Por meio dele, foi realizada a substituição das torneiras por modelos econômicos, houve instalação de redutores de vazão
e o grupo sempre está buscando tecnologias
recentes para aplicar em seus processos.
Uma das ações do grupo foi à reutilização
da água que inclui o reúso do rejeito de água
gerado pela osmose reversa duplo passo do
setor de Hemodiálise, nas descargas das bacias sanitárias e o reuso da água descartada
no processo de esterilização pela autoclave
no seu sistema de vácuo, nas máquinas da
Lavanderia, para lavar roupa.
Ambos os projetos foram de baixo custo
por se tratar apenas de instalações hidráulicas, estimados em R$ 4.000,00. O projeto
teve início em 2011 com previsão de três
anos para sua conclusão. Sua implantação
foi concluída, porém o HMS colhe os frutos
gerados até a presente data.
MONITORANDO O PROGRESSO
Desde o início do projeto, em abril de
2011 até março de 2015, foram economizados 26.615.210 litros de água. Isso representa 11% em reúso de água, quando comparado ao consumo geral do HMS e em valores,
equivale à R$ 362.077,15 economizados.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Durante a implantação do projeto, foi
possível observar a necessidade de diferenciar a água vinda do reúso da hemodiálise,

visto que a mesma poderia ser facilmente
confundida com a água potável. Para isso, a
água passou a ser diferenciada por ter uma
cor azulada obtida pelo uso de pastilhas
próprias para caixas acopladas de bacias sanitárias. No projeto do Reúso da Lavanderia,
o único impeditivo para o uso da água seria
a presença de ferro. Sendo assim, foi realizada uma primeira análise físico-química desta
água e constatado que o nível de ferro estava
dentro dos valores estabelecidos.
OBSERVAÇÕES
O diferencial do projeto de reutilização da
água em outros processos (uso nas descargas das bacias sanitárias e lavagem de roupas) é que o mesmo teve um investimento
de baixo custo, com menor payback, além de
se tratar de instalações hidráulicas simples
que puderam ser realizadas com equipe interna própria do departamento de engenharia, visando à sustentabilidade em sua totalidade. Além disso, para iniciar o uso, foram
realizadas análises na água para verificar se
as mesmas atendiam a qualidade mínima
necessária, visando à qualidade e segurança
no processo.
Esse projeto do HMS gerou mídias espontâneas na TV Sorocaba, SBT e Record,
além de ser reconhecida por outras instituições por visitas de benchmarking e também
ser premiada como “Case de Sucesso” pela
Unimed Brasil.
AUTOR (ES)
Fabricio José Rocha; Gian Tacchini; Thainara
Maximo
e-mail: gian.tacchini@unimedsorocaba.coop.br
Telefone: (15) 3229-3029
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Os projetos foram
de baixo custo por
se tratar apenas
de instalações
hidráulicas,
estimados em
R$ 4.000

BOAS PRÁTICAS

Hospital Unimed Ribeirão Preto
O PROBLEMA
Otimização de processos e procedimentos para gestão e redução no consumo
de água
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
O projeto já prevê utilização de equipamentos com controle de vazão de água em
bacias com caixa acoplada e torneiras. As

fachadas unitizadas gerarão melhor conforto térmico fazendo com que a utilização
do ar condicionado tenha menor consumo
de água gelada. Haverá reúso da água pluvial para as áreas de jardim e lavagem de
pavimentos externos.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Hospital em fase final de construção,
equipes sendo treinadas e conscientizadas

das responsabilidades de consumo e adequações às novas tecnologias otimizadoras de gastos.
AUTOR (ES)
José Roberto Gomes dos Santos; Marcelo
de Oliveira
julio.paim@unimedribeirao.com.br
Telefone: (16) 3605.2240

Sustentabilidade Unimed Araçatuba
O PROBLEMA
Necessidade de redução do consumo de água potável. Adequação da estrutura física para reúso da água em atividades menos
nobres que não necessitam de utilização de água potável.
SOLUÇÃO ADOTADA/PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Foi construída uma caixa para resfriamento da água oriunda da
lavagem de equipamentos da Central de Materiais e Esterilização
(CME), após o resfriamento, a água é bombeada para um reservatório com 15.000 litros de capacidade. Esta água está sendo reutilizada para aguar/molhar a área de jardins do hospital.
MONITORANDO O PROGRESSO
Economia de aproximadamente 60.000 litros/mês.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Levantar os custos da obra de adequação física, instalações elétricas etc., e a falta de benchmarking. Após a implantação verifica-se que muitos detalhes construtivos bem como os custos devem

ser melhor explorados antes da implantação. A implantação deste
projeto abriu a visão da instituição para outras possibilidades de
reuso de água.
OBSERVAÇÕES
Todos que participaram do projeto sentem-se gratificados com
o alcance dos objetivos de redução do consumo através do reúso
ou da melhoria de processos utilizando de forma mais racional e
sustentável os recursos hídricos.
AUTOR (ES)
Alessandro Moreira Ferrari; Rogério Ohe; Marilena Ninomiya;
Vilma Shinsato
CONTATO
Alessandro Moreira Ferrari
engseg@unimedaracatuba.com.br
18 3607-3900
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BOAS PRÁTICAS

Água: utilização com consciência –
Hospital Unimed Leste Paulista
O PROBLEMA
Conscientização dos colaboradores e
clientes da utilização de água com critério,
reduzindo custos.
Criação de tratamento de água, para
reutilização no setor de lavanderia, diminuindo custos e liberando para o meio ambiente água sem produtos químicos.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Na instituição, foram adotados sistemas de controle de desperdício de água
como torneiras de pressão, vasos sanitários com caixa acoplada, onde automaticamente ocorre maior controle da água
liberada e manutenção preventiva dos
encanamentos. Os equipamentos radiológicos já são digitalizados, não utilizando
água nem produtos químicos evitando assim a poluição da rede fluvial. Na Central de
Materiais Esterilizados, a instituição conta
com duas Autoclaves e cada ciclo feito pelas Autoclaves gasta 240 Litros de água. O
hospital faz em torno de 16 ciclos por dia.
No mês eram gastos 115.200 litros/água.
Por ano eram gastos com as Autoclaves =
1.382.400 (Um Milhão Trezentos e Oitenta
e Dois Mil e 400) litros de água. Para as
Autoclaves foi adquirido o equipamento
“ECO-SMART”, que é utilizado para realizar a recirculação e reaproveitamento da
água, no qual é gasto por ciclo das Auto-

claves apenas 20 litros de água.
Foi iniciada a implantação do Projeto de
Reutilização de Água, e esta sendo construída uma estação de tratamento - Estação de Tratamento de Efluentes, onde a
água será reutilizada no setor de lavanderia. O Sistema de Tratamento de Efluentes
da lavanderia do Hospital da Unimed Leste Paulista foi projetado para operar com
vazão de 25 m³ de efluentes por dia, com
destaque na etapa de reúso de água para a
própria lavanderia para ser reutilizada nos
primeiros estagio de operação; possibilitando a reutilização de até 13 a 15m³ de
água diariamente.
O SISTEMA DE TRATAMENTO
É COMPOSTO DE:
1. Caixa seletora de resíduos
2. Tanque de elevação com uma bomba de
1 CV;
3. Tanque de mistura rápida e coagulação
aerada;
4. Tanque de decantação lamelar – 01 de
15,0 m3 ;
5. Tanque reservatório de lodo
6. Bomba dosadora de polímeros.
7. Tanques de mistura de polímeros
8. Painel elétrico de comando
Com vazão de 2 m³/h o efluente é equalizado, recebendo a aplicação de produtos
químicos passando após pelas etapas de
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coagulação, floculação e decantação do
efluente.
Sistema de reúso de água é composto de:
1. Tanque reservatório enterrado de água
de reuso capacidade de 10 m³;
2. Dispositivo de cloração;
3. Tanque reservatório elevado de água de
reuso capacidade de 10 m³.
Após o tratamento, o efluente recebe
cloro sendo armazenado do reservatório
enterrado, quando necessário encaminhado para o reservatório elevado por bombeamento com sistema automático, ficando
a disposição para reúso nas máquinas lavadoras. O sistema vai garantir o reuso do
efluente em torno de 52 a 60% do volume
utilizado diariamente pela lavanderia com
garantia da qualidade da água de reúso por
meio de controle analítico diário.
Com foco na sustentabilidade e preocupados com o descarte dos efluentes
na rede fluvial, a instituição utiliza de produtos biodegradáveis para a lavagem de
roupas. A realização da troca do produto
químico para a lavagem das também interferiu nos processos de lavagem, que
se tornaram mais econômicos e sempre
mantendo a qualidade do processo. Os
produtos utilizados são mais eficientes,
não havendo necessidade de repetição de
enxágues, ocorrendo a economia de água.

BOAS PRÁTICAS

Após a aquisição do equipamento
foi possível uma economia de 1.267.200 litros de água
O hospital conseguiu economizar cerca de
20 % a 30 % de água.
MONITORANDO O PROGRESSO
Atualmente o hospital realiza em torno de 16 ciclos por dia nas autoclaves. Em
um mês gasta 9.600 litros/água. Em um
ano gasta em torno de 115.200 litros de
água. Eram gastos por ano em torno de
1.382.400 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil e 400 litros de água). Após
a aquisição do equipamento foi possível
uma economia de 1.267.200 (um milhão
duzentos e sessenta e sete mil e duzentos)
litros de água.
A cada lavagem leve são economizados
150 litros de água, somando 1.500 litros
diários de água economizada.
Nos processos de lavagem pesada, o
hospital economiza 600 litros de água, somando 6.000 litros diários.

No total a empresa economiza mensalmente 225.000 litros de água.
No reuso de água da Estação de Tratamento de Efluentes, a instituição economiza 5.400.000 litros de água por ano.
Utilização de torneiras de pressão e
equipamentos que consomem menos volume de água.
Descarte correto de produtos químicos
e medicamentos evitando a contaminação
do solo e consequentemente os lençóis de
água.

a conscientização. Sejam crianças, jovens
ou adultos, é fundamental que as pessoas, em qualquer posição, se deem conta
de seu papel nestas questões. É um desafio desta instituição conscientizar os
colaboradores e clientes do uso racional
de água, por meio de campanhas e divulgação da estrutura da Estação de Tratamento de Efluentes. Porém, esta iniciativa
tem por objetivo divulgar a preocupação
com as necessidades não só da instituição, mas do município.

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Ainda é longo o caminho para que as
sociedades ajam em favor da preservação dos recursos hídricos nos níveis
ideais ao atendimento das necessidades humanas futuras. Sabe-se que é um
processo em que o passo essencial para a
melhoria das questões relativas à água é

REFERÊNCIAS
AUTOR (ES)
Luiza Nasser Arcuri, Priscila Machado Rinaldi, Guilherme Henrique da Silva, Orestes
Lise Manco.
luiza.arcuri@unimedlestepaulista.com.br
(19) 3634-2035

Boa ideia!
A mudança do método de remoção de cera de piso vinílico impactou em:
gR
 edução de cerca de 80% no uso de removedor de cera acrilica;
gR
 edução superior a 90% no consumo de água;
gR
 edução de custos com removedor de cera acrilica e
água;
gA
 umento de produtividade da equipe! (Ref. 1)
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Dica: Uma cartilha com várias
orientações:
ÁGUA – Documento de orientação para membros –
Rede Global Hospitais
Verdes e Saudáveis
Objetivo: reduzir o
consumo de água nos
hospitais e fornecer
água potável. (Ref. 9)

6. TRANSPORTE – MELHORAR AS ESTRATÉGIAS DE
TRANSPORTE PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS
Propósito da Agenda
Desenvolver estratégias de
transporte e de assistência à saúde
que reduzam a pegada de carbono
dos hospitais e sua parcela de contribuição para a poluição local.
Ações concretas que
devem ser implementadas:
g 
Oferecer atendimento médico
em locais acessíveis para pacientes, equipe hospitalar e visitantes, evitando que percorram distâncias desnecessárias. Avaliar
opções de atendimento comunitário básico, atendimento domiciliar e serviços médicos em instalações compartilhadas com os
correspondentes serviços sociais
ou programas comunitários.

bicicletas para estimular a equipe
do hospital a adotar modos saudáveis de transporte.
g

g

g

g

g
g

g

 esenvolver estratégias de telemeD
dicina, comunicação por e-mail, e
demais alternativas que não exijam reuniões presenciais entre
profissionais da saúde e pacientes.
stimular a equipe de saúde,
E
pacientes e visitantes a caminharem ou utilizarem carona
solidária, transporte público ou
bicicletas sempre que possível.
Instalar chuveiros, armários com
chave e sistemas de guarda de

 egociar descontos em transporte
N
público para incentivar o seu uso.
 timizar a eficiência energética
O
das frotas veiculares dos hospitais
mediante o uso de veículos híbridos, elétricos ou que consumam
biocombustíveis adequados.
 omprar de fornecedores locais
C
e/ou que transportem produtos
de forma eficiente.
 estinar os resíduos para áreas
D
próximas ao local de geração.
 efender políticas a favor do uso
D
progressivo do transporte público
no interesse da saúde ambiental.

Boa ideia!
Desenvolver ação coordenada entre hospitais para aumentar o poder de
influência e compra para exigir produtos fabricados de maneira ética e
ambientalmente responsável, com menos desperdício e maior durabilidade, com a utilização de matéria prima em menor quantidade, menos
perigosa e de fontes renováveis e a preços competitivos. (Ref. ‘12)
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7. ALIMENTOS – COMPRAR E OFERECER ALIMENTOS SAUDÁVEIS E CULTIVADOS DE FORMA SUSTENTÁVEL
Propósito da Agenda
Reduzir a pegada ambiental dos hospitais estimulando ao mesmo tempo hábitos alimentares saudáveis
entre os pacientes e funcionários. Favorecer o acesso a
alimentos produzidos localmente e de forma sustentável na comunidade.
Ações concretas que devem ser implementadas:
g 
Modificar cardápios e processos hospitalares para
estimular os mercados de alimentos mais saudáveis,
mediante a aquisição de produtos orgânicos produzidos localmente.
g 
Transformar o hospital em uma “zona livre de fast-food”; eliminar os refrigerantes a base de açúcar das
cafeterias e máquinas de vendas dos hospitais.
g 
Trabalhar com agricultores locais, organizações comunitárias e fornecedores de alimentos para aumentar a oferta de alimentos produzidos localmente
e de maneira sustentável.
g 
Estimular os distribuidores e/ou companhias de alimentos para que forneçam alimentos produzidos
sem agrotóxicos sintéticos e hormônios ou antibióticos usados nos animais na ausência de doença
diagnosticada, a fim de promover a saúde e o bem-

-estar dos produtores e dos trabalhadores rurais,
como também promover uma agricultura ecologicamente restaurativa e protetiva.
g 
Implementar um programa passo-a-passo para
identificar e adotar a aquisição de alimentos sustentáveis. Para isto, pode-se começar por setores com
barreiras mínimas que permitam a adoção imediata
de medidas como, por exemplo, a introdução de frutas frescas orgânicas na cafeteria.
g 
Comunicar e conscientizar dentro do hospital ou do
sistema de assistência médica, bem como para os
pacientes e a comunidade, sobre as práticas e procedimentos alimentares socialmente justos e ecologicamente sustentáveis.
g 
Minimizar e reusar de forma benéfica os resíduos
alimentares. Por exemplo, fazer a compostagem de
resíduos alimentares ou usá-los como ração animal.
Converter o óleo comestível usado em biocombustível.
g 
Transformar o hospital em um centro que promova
a nutrição e o consumo de alimentos saudáveis, utilizando o terreno do hospital para cultivo de hortas
comunitárias e como um mercado de produtores locais para a comunidade.

Boas ideias!
1. Transformando resíduos orgânicos em cestas de alimentos
agroecológicos
Reduzir e reaproveitar os resíduos orgânicos produzidos na cozinha do hospital, utilizando-os
para compostagem, juntamente
com os resíduos de jardinagem,
no cultivo de cestas de alimentos agroecológicos produzidas por agricultores familiares
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locais e oferecidas aos próprios
funcionários do hospital. (Ref. 7)
2. Evite o desperdício e ainda combata a fome!
Desde 2007, a campanha para

redução do desperdício de alimentos em um hospital evitou o
desperdício de 700 toneladas de
alimentos com economia aproximada de R$ 270.000,00. (Ref. 2)

8. PRODUTOS FARMACÊUTICOS – PRESCRIÇÃO APROPRIADA,
ADMINISTRAÇÃO SEGURA E DESTINAÇÃO CORRETA
Propósito da Agenda
Reduzir a poluição por produtos farmacêuticos diminuindo as
prescrições desnecessárias, minimizando a destinação inadequada
de resíduos farmacêuticos, promovendo sua devolução aos fabricantes e pondo fim ao dumping
medicamentos na forma de ajuda
à catástrofes
Ações concretas que devem ser
implementadas:
g 
Prescrever quantidades iniciais
pequenas para novas receitas.
g 
Não oferecer amostras de medicamentos aos pacientes, já que
estas acabam virando resíduos
(outra opção é desenvolver um
programa que reduza o resíduo
proveniente de amostras grátis).
g 
Informar os consumidores sobre
os métodos de disposição segura
de medicamentos vencidos ou
não utilizados.
g 
Estimular as companhias farmacêuticas a desenvolverem
sistemas mais eficazes
de administração

de fármacos, de maneira que estes sejam absorvidos pelo organismo de forma mais eficiente
e que a excreção de substâncias
químicas seja minimizada.
g 
Desenvolver programas de treinamento para médicos com o
fim de otimizar suas práticas de
prescrição de medicamentos.
g 
Adotar um plano de aquisição e distribuição centralizada
de medicamentos que permita
controlar as quantidades que os
pacientes recebem e limitar a
quantidade de resíduos que são
gerados.
g 
Na medida do possível, celebrar
contratos que garantam a devolução dos excedentes de fármacos ao fabricante.
g 
Assegurar que os resíduos farmacêuticos sejam tratados e dis-
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postos conforme as orientações
do país e/ou da OMS que forem
apropriados. Assegurar que os
fármacos sejam doados somente quando forem solicitados e
que todas as doações estejam de
acordo com as orientações da
OMS e do país de destino.
g 
Iniciar ou tornar público os programas de devolução ao fabricante de medicamentos não
utilizados, para oferecer aos pacientes uma alternativa adequada de destinação de remédios
não usados.

Iniciar ou tornar
público os programas
de devolução
ao fabricante de
medicamentos
não utilizados,
para oferecer aos
pacientes uma
alternativa adequada
de destinação de
remédios não usados.

BOAS PRÁTICAS

Unimed Amparo Medicamentos Vencidos: Descarte com Responsabilidade
O PROBLEMA
A assistência farmacêutica envolve o
ciclo de processos de toda a cadeia de medicamentos, sendo o descarte de resíduos
produzidos pelos vencidos ou impróprios
para consumo uma questão negligenciada
por usuários e por profissionais responsáveis pela assistência.
O descarte indevido de excreção de
metabólitos resulta em contaminação, expondo a população a medicamentos como
hormônios, antibióticos e até mesmo antineoplásicos.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Em 2010 uma caixa devidamente preparada e identificada foi disponibilizada na
Farmácia para que os clientes pudessem
depositar seus medicamentos vencidos ou
que não vem sendo utilizado para descarte.
Uma empresa especializada definida pela
Prefeitura encaminha os resíduos perigosos de medicamentos para incineração.
MONITORANDO O PROGRESSO
O monitoramento da quantidade de resíduos foi iniciado em 2010. Os resíduos

recebidos dos usuários foram segregados
em local apropriado, gerando um volume
apropriado para a primeira coleta para disposição final. A partir daí, mensalmente, a
massa recebida passou a ser mensurada,
resultando em média 7,9 kg/mês no primeiro semestre de 2010.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Segundo dados do Conselho Federal
de Farmácia, em 2013 existiam 78.321 farmácias e drogarias no Brasil, considerando
que no ano de 2015 com o projeto, a farmácia recebeu em média 31,62Kg/mês de
medicamentos, se a iniciativa da Unimed
Amparo fosse adotada por todos esses estabelecimentos farmacêuticos, o meio ambiente seria poupado da contaminação de
247 Toneladas/mês.

TEMOS UMA RECEITA
LEGAL PARA VOCÊ!
MEDICAMENTO VENCIDO
TEM LUGAR CERTO PARA SER
DESCARTADO

Passo 1
Separe os
medicamentos
para descarte

Passo 2
Leve à Fármacia
Unimed e
deposite na caixa
de descarte de
medicamentos

REFERÊNCIAS
RDC 44
AUTOR (ES)
Michele Marchi Vido – Farmacêutica Responsável
farmacia01@unimedamparo.coop.br
Fone: (19) 3807-5588

Em 2010 uma caixa identificada foi
disponibilizada na Farmácia para que
os clientes pudessem depositar seus
medicamentos vencidos ou que não vem
sendo utilizados para descarte
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Passo 3
O meio
ambiente e
sua saúde
agradecem

BOAS PRÁTICAS

Sustentabilidade
Unimed Araçatuba
O PROBLEMA
Necessidade de adequação da área física da Farmácia Oncológica visando segurança do paciente, do manipulador e do
meio ambiente.
Alto custo das instalações e exigências
técnicas.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Foi construída uma nova área para manipulação de medicamentos, inclusive quimioterápicos. Primeiramente, foram verificados os requisitos mínimos presentes nas
legislações vigentes; realizaram-se visitas
técnicas a fim de aprimorar conhecimentos e trocar informações; foi elaborado um
projeto da área física, contemplando todas
as exigências, atendendo o fluxo de processos; fornecedores qualificados e especializados foram selecionados.
A Farmácia Oncológica do Hospital da
Unimed de Araçatuba foi inaugurada em
janeiro de 2014 com 108 m2 de área física,
contendo área administrativa e área limpa.
A primeira possui sala de armazenamento
de medicamentos/materiais e sala do farmacêutico. A área limpa compreende das
seguintes estruturas:
a) 2 vestiários
b) Sala de higienização
c) Sala de manipulação de medicamentos
antineoplásicos com antecâmara de entrada e saída (incluindo equipamentos de
segurança como chuveiro lava-olhos) e
Cabine de Segurança Biológica Classe IIB2
d) Sala de manipulação de medicamentos
injetáveis com Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 com antecâmara de entrada.

Foi elaborado um
projeto da área física,
contemplando todas as exigências,
atendendo o fluxo de processos
A Farmácia é dotada de filtros de ar para
retenção de partículas e microorganismos,
garantindo a classificação Classe ISO 7
(10.000 partículas/ pé cúbico de ar) para
salas de manipulação e ISO 8 (100.000
partículas/pé cúbico de ar) para sala de
higienização e diferenciais de pressão, paredes e tetos de isopainéis, cantos arredondados, piso epóxi autonivelante, pass
through de inox e portas com Intertravamento eletrônico, visores duplos, luminárias apropriadas para área limpa.
MONITORANDO O PROGRESSO
Esta estrutura proporciona a manipulação de doses unitárias dos medicamentos,
inclusive quimioterápicos, de forma a garantir a qualidade dos medicamentos, proporcionando a segurança ao paciente, ao
trabalhador e ao meio ambiente.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Garantir que as novas instalações atendam
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todos os requisitos presentes nas legislações abaixo:
g Resolução -RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004 – Regulamento Técnico de
Funcionamento para Serviços de Terapia
Antineoplásica;
g Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
Nº 67, de 8 de outubro de 2007 - Dispõe
sobre Boas Práticas de Manipulação de
Preparações Magistrais e Oficinais para
Uso Humano em farmácias
g Norma Regulamentadora 32 – NR32, segurança e saúde no trabalho em serviços
de saúde
AUTOR (ES)
Alessandro Moreira Ferrari; Rogério Ohe;
Marilena Ninomiya; Vilma Shinsato
Contato e Flávio R. Gabeline de Oliveira
Alessandro Moreira Ferrari			
engseg@unimedaracatuba.com.br		
18 3607-3900

BOAS PRÁTICAS

Hospital Unimed Leste Paulista
O PROBLEMA
Reduzir a poluição por produtos farmacêuticos diminuindo as prescrições desnecessárias, minimizando a destinação inadequada de
resíduos farmacêuticos.
Garantir nível de informação adequado ao
paciente atendido na instituição, em linguagem clara e acessível, evitando o uso inadequado do medicamento prescrito.
Propiciar amplo serviço de apoio à equipe de saúde, garantindo um nível de informação adequado sobre os medicamentos,
evitando a incidência de erros no ato da
prescrição e administração.
O PROBLEMA:
Uso irracional de medicamentos;
g Excesso de resíduos de medicamentos;
g Descarte inadequado de medicamentos.
g

SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Uso irracional de medicamentos: implantação de recomendações para melhorar as
prescrições médicas por meio de diretrizes
que visam reduzir o uso de abreviaturas, rasuras, letra ilegíveis entre outros; implantação do
Programa de Farmácia Clínica com avaliação
técnica das prescrições médicas pelo farmacêutico visando otimizar a farmacoterapia e
prevenir eventos adversos e erros decorrentes
do uso da medicação, realização da conciliação medicamentosa; contribuição para o uso
racional de antimicrobianos na instituição por
meio de apoio às ações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
Excesso de resíduos de medicamentos:
aquisição de medicamentos conforme a demanda da instituição, evitando estoques excessivos; dispensação de medicamentos por
dose unitária para um período de 6 horas (por
plantão), evitando a guarda de medicamentos

fora da farmácia e com isso, perdas, extravios
e geração de resíduos; implantação de farmácia satélites (centro cirúrgico e internações)
para o atendimento imediato das solicitações,
evitando a guarda de medicamentos fora da
farmácia e com isso, perdas e extravios; dispensação de medicamentos na forma líquida
(gotas, xaropes, suspensões, etc) e semi-sólida (cremes, pomadas e géis) em dose unitária,
evitando sobras e desperdícios.
Descarte inadequado de medicamentos: implantação e seguimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde, conforme determina a Anvisa RDC
306/2004 e o CONAMA 358/2005: segregação na fonte das sobras de todos os medicamentos e produtos químicos utilizados
na instituição, inclusive os frascos vazios e
encaminhamento para o processo de tratamento por incineração, realizado por uma
empresa terceirizada com comprovação da
destinação final. Os medicamentos oncológicos via oral dispensados para os pacientes
externos e não utilizados são devolvidos ao
Hospital para o descarte final adequado.
MONITORANDO O PROGRESSO
A melhoria nas prescrições médicas e a
atuação clínica do farmacêutico permitiu
alcançar a taxa média mensal de erros de
dispensação de medicamentos de 0,77% e
uma média mensal de 80% de conciliações
medicamentosas realizadas nos pacientes
internados.
100% dos resíduos de medicamentos e
produtos químicos (grupo B de acordo com
a Anvisa 306/2004) gerados na instituição
recebem o tratamento e destinação final
recomendado pela Resolução do CONAMA
358/2005.
DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
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100% dos resíduos
de medicamentos
e produtos
químicos (grupo
B) gerados na
instituição recebem
o tratamento
O desafio da Instituição em relação aos
produtos farmacêuticos é aprimorar os programas implantados, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos
por meio da conscientização dos profissionais
de saúde e pacientes, inclusive no que se refere ao descarte dos resíduos de medicamentos.
Outro desafio para a instituição é a implantação do conceito de “compras sustentáveis”
na aquisição dos insumos utilizados, engajando os stakeholders na busca do pleno entendimento das demandas do Hospital.
As lições aprendidas envolvem a conscientização de que os produtos farmacêuticos são produtos estratégicos para a
instituição buscar a Sustentabilidade, pois
impactam diretamente nos recursos financeiros do Hospital (aquisição, estoque, perdas), no meio ambiente quando descartados
de forma inadequada, além do papel social
como um dos instrumentos que permitem
alcançar o terceiro objetivo da Agenda 2030
da Organização Mundial de Saúde – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
AUTOR
Autora: Lara Cristina Santos de Oliveira –
Farmacêutica Responsável.

9. EDIFÍCIOS – APOIAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES
DE HOSPITAIS VERDES E SAUDÁVEIS
Propósito da agenda:
Reduzir a pegada ambiental do
setor saúde e transformar os hospitais em um local mais saudável
para funcionários, pacientes e visitantes mediante a incorporação
de práticas e princípios de edifícios ecológicos no projeto e na
construção de unidades de saúde.
Ações concretas que devem ser
implementadas:
g 
Buscar operações prediais neutras em emissão de carbono.
g Proteger e restaurar o hábitat natural; minimizar a pegada combinada de edifícios, estacionamentos, vias e calçadas.
g 
Utilizar telhados e pavimentos
de alta reflectância ou sistemas
de “telhados verdes” e pavimentos permeáveis com o objetivo
de reduzir o efeito de ilha urbana de calor, aproveitar a água de
chuva.
g 
Estabelecer projetos em consonância com o contexto social e
natural do lugar visando atingir
a melhor integração do edifício
com a comunidade e o ambiente
natural. Implantar as instalações
conforme a orientação solar e
prevalência do vento.
g 
Utilizar, sempre que possível, sistemas passivos para proporcionar
maior resiliência e redundância.
g 
Avaliar os impactos na saúde relacionados à extração, transporte, uso e disposição dos materiais

no momento de priorizar sua
utilização em unidades de saúde
e usar materiais renováveis e que
contribuam para a saúde humana e do ecossistema em todas as
etapas de seu ciclo de vida.
g 
Apoiar o uso de materiais locais e regionais (para reduzir o
consumo da energia utilizada
em seu transporte) e empregar materiais recuperados
e reciclados (para reduzir a
energia que, de outra forma,
seria usada na produção de
materiais novos).
g 
Evitar materiais tais como
tintas e revestimentos
contendo chumbo e cádmio, bem como evitar o
amianto.
g Substituir materiais que contenham substâncias químicas
persistentes bioacumulativas e
tóxicas, (PBT, na sigla em inglês),
inclusive PVC, CPVC (policloreto
de vinila clorado) e retardantes
de chama halogenados e bromados, preferindo alternativas mais
seguras.
g 
Criar ambientes construídos civilizados que promovam a escolha e o controle pelos usuários
e adotem sistemas avançados
de qualidade do ar interno (por
meio de ventilação natural e sistemas mecânicos), como também ajustes acústicos e de iluminação que reduzam o estresse
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vidade.
Adotar diretrizes publicadas por
organizações nacionais ou regionais de edifícios verdes.
g 
Defender políticas e financiamento público que promovam e
apoiem os edifícios verdes e saudáveis.
g

BOAS PRÁTICAS

Hospital Unimed Ribeirão Preto
O PROBLEMA
Concepção do projeto fazendo a integralização com condições de otimização
de gastos aliadas as mais novas tecnologias de mercado referentes a materiais e
equipamentos.
SOLUÇÃO ADOTADA/
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
A opção por um projeto em estrutura
metálica, não convencional no mercado
brasileiro, gerando uma estrutura leve, aliviando as fundações em concreto, gerando
uma execução limpa e rápida, com estru-

turas dos pilares e vigas em aço. Lages no
sistema “stell deck”, trazendo rapidez e
gerando vãos maiores para compatibilizar
uma arquitetura adequada as necessidades
hospitalares. Utilização de fachadas unitizadas com tecnologia térmica e acústica,
minimizando gastos com a utilização de ar
condicionado. Utilização de processos de
alvenaria com materiais limpos (gesso cartonado), gerando também condição térmica otimizada e racionalização na geração
de entulho. Fiações elétricas antichamas
e atóxicas, não gerando a propagação de
fogo e de fumaça.

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Hospital em fase final de construção,
equipes sendo treinadas e conscientizadas
das responsabilidades de consumo e adequações às novas tecnologias otimizadoras de gastos.
AUTOR (ES)
José Roberto Gomes dos Santos; Marcelo
de Oliveira
Contato
E-mail: julio.paim@unimedribeirao.com.br
Telefone: (16) 3605.-2240

10. COMPRAS - COMPRAR PRODUTOS
E MATERIAIS MAIS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS
Propósito da Agenda
Comprar materiais produzidos de maneira sustentável por meio de cadeias
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de suprimentos social e ambientalmente responsáveis.
Ações concretas que devem
ser implementadas:
g 
Rever as práticas de aquisição da unidade e dar
preferência a fornecedores
locais que ofereçam produtos sustentáveis com

certificação independente e sigam as práticas éticas e sustentáveis sempre que possível.
g 
Implementar um programa de
compras sustentáveis que leve
em consideração os impactos
ao meio ambiente e aos direitos humanos de todos os aspectos do processo de compra,
desde a produção até as embalagens e a destinação final do
produto.
g Desenvolver uma ação coordenada entre hospitais para aumentar o poder de compra orientado
para aquisições ambientalmente
adequadas.
g 
Adotar um programa de compras de equipamentos certificados e sustentáveis para todas as
necessidades de eletrônicos e
informática.

 xigir que os fornecedores diE
vulguem informações sobre
os ingredientes químicos e os
dados de testes de segurança
correspondentes aos produtos
comprados, e dar preferência
aos fornecedores e produtos
que cumpram essas especificações. Limitar as compras de
hospitais e sistemas de saúde
aos produtos que atendam essas especificações.
g 
Utilizar o poder de compra para
obter produtos fabricados de
maneira ética e ambientalmente
responsável a preços competitivos e trabalhar com os fabricantes e fornecedores para inovar e
expandir a disponibilidade desses produtos.
g 
Assegurar-se de que todos os
contratos cumpram os
g

princípios comerciais socialmente responsáveis: Seguir as
orientações sobre aquisição ética para o setor saúde emitidas
pela Iniciativa de Comércio Ético (Ethical Trading Initiative) e
pela Associação Médica Britânica (British Medical Association).
g 
Impulsionar a Responsabilidade Estendida do Produtor
(REP), para que os produtos sejam desenhados de maneira a
gerarem menos desperdícios,
durarem mais tempo, serem
menos descartáveis e utilizarem menor quantidade de
matéria prima perigosa
e menos material de
embalagem.

Boas ideias!
1. Parceria com fornecedor para destinação e
reciclagem de mantas de TNT utilizadas para
embrulhar os kits cirúrgicos. O material é coletado quinzenalmente e transformado em pellets que
podem ser utilizados para confeccionar novos produtos. Foram encaminhadas 40 t de mantas no primeiro ano de projeto. (Ref 12)

2. Projeto de substituição de caixas de papelão por caixas plásticas que são utilizadas
como embalagens externas para o fornecimento de fios de sutura. Em hospital de grande porte,
economia de R$ 20.000,00/mês com coleta interna,
redução de 12t de resíduos no primeiro ano. (Ref 12)
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4 – Ações de
sustentabilidade da Fesp
Além de ser o primeiro participante do Sistema Unimed como membro Institucional da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis, a Fesp
tem outros projetos voltados para a sustentabilidade ambiental.
O programa Qualificare de avaliação e qualificação de Recursos Próprios prevê em suas auditorias a verificação do gerenciamento de riscos e gerenciamento de resíduos, entre outros. O programa também
realiza a capacitação de líderes e gestores dos diversos recursos de saúde das Unimeds do Estado de São Paulo. Hoje os Recursos Próprios do
Sistema Unimed paulista têm grandes números, são eles:
g 
41 Hospitais totalizando: 2931 leitos (51% com certificação ONA), 458
leitos de UTI, 196 salas cirúrgicas que realizam em média 16800 cirurgias/mês e 2200 partos/mês
g 74 Pronto-atendimentos
g 
37 Centros de Diagnósticos
g 24 Laboratórios
g 57 Farmácias
g 
23 serviços de Quimioterapia

RECICLAGEM DE
PILHAS E BATERIAS
A Fesp mantém uma parceria com a indústria química para
cooperar com a preservação do
meio ambiente por meio do reprocessamento e destinação
final de resíduos industriais, pilhas, baterias e lixo tecnológico
para a produção de sais e óxidos
metálicos.
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COLETA SELETIVA
Nas instalações da Fesp, são disponibilizados postos de coleta para
a separação dos seguintes materiais:
metais, plásticos, papéis, vidros e óleos.
Estes postos estão à disposição tanto
do público interno quanto da comunidade em seu entorno, no bairro da
Aclimação, em São Paulo. Os materiais
coletados são entregues a uma cooperativa que, semanalmente, recolhe os
resíduos arrecadados e se responsabiliza pelo destino adequado.

RECICLA LÂMPADA
Embora sejam recomendadas por sua eficiência e
economia, as lâmpadas fluorescentes são consideradas
resíduos nocivos à saúde e ao meio ambiente, por conterem substâncias químicas como o chumbo e o mercúrio.
No Brasil, muitos usuários dessas lâmpadas já estão conscientes do fato. Sobre o tema, há ainda a NBR
10004, publicada pela Associação Brasileira de Normas
e Técnicas (ABNT) e que impõe limites à presença de
mercúrio nos resíduos sólidos. Para contribuir com a
preservação da natureza e auxiliar a população no descarte correto desse tipo de material, a Fesp implantou
em 2010 o Recicla Lâmpada. A ideia do programa, que
começou nas instalações da Federação e foi ampliado
para outras Unimeds do Estado de São Paulo, é promover a descontaminação e reciclagem dos materiais que
compõem as lâmpadas fluorescentes, retornando-os
para o ciclo produtivo de forma segura e responsável.
Em 2014, o programa atendeu 11 Unimeds e promoveu
a descontaminação e reciclagem de mais de 36 mil lâmpadas de mercúrio. O investimento da Fesp nesse processo totalizou R$ 29.949,72, enquanto a participação
financeira das Unimeds filiadas somou R$ 14.794,44.

SELO UNIMED DE SUSTENTABILIDADE
Desde 2005, a Fesp participa
também do preenchimento do Selo
Unimed de Sustentabilidade, que é
promovido pela Unimed do Brasil.
Essa certificação tem como intuito
monitorar as ações desenvolvidas
pelas cooperativas no âmbito da responsabilidade socioambiental, bem
como incentivar o desenvolvimento
de programas em prol de uma sociedade mais justa e sustentável.
Atualmente, a Fesp está clas-
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sificada no nível máximo do Selo,
o que significa que a cooperativa
possui uma Política de Responsabilidade Social definida, tornando-se
um exemplo a ser seguido. Mais
do que isso: em 2014, pelo terceiro
ano consecutivo, a cooperativa recebeu da Unimed do Brasil o Prêmio
Djalma Chastinet Contreiras, que reconhece a Federação que obteve a
maior pontuação nessa certificação.
A Fesp trabalha de forma alinhada ao conceito de desenvolvimento
sustentável. Por isso, tem a consciência corporativa de que é necessário eliminar ou reduzir desperdícios
dos recursos naturais para que eles
não sejam ainda mais escassos,
prejudicando as gerações atuais e
futuras.
Com essa premissa, a Federação também promove a conscientização da comunidade,
incentivando e proporcionando ações de preservação ambiental, como o
descarte correto de resíduos e a reciclagem de materiais.

5 - Recursos Próprios que
contribuíram com seus cases
Hospital Unimed Rio Claro
Acreditação Hospitalar – ONA II
Pronto Atendimento / Geral / Maternidade / Laboratório / Centro Diagnóstico
Avenida 16, 1277 – Santa Cruz – Rio Claro
F: (19) 3522-7000
Unimed Amparo- Farmácia Privativa Unimed
Av. Bernardino de Campos 176
E-mail: farmacia@unimedamparo.com.br
Telefone: (19)38075588
Hospital Unimed Araçatuba
Acreditação Hospitalar – ONA I
Pronto Atendimento / Geral / Maternidade /
Laboratório / Centro Diagnóstico
Rua Gaspar Lemos, 2 – Jd. Panorama – Araçatuba
F: (18) 3607-3926
Hospital e Maternidade Unimed Leste Paulista
Acreditação Hospitalar – ONA III
Pronto Atendimento / Geral / Maternidade /
Laboratório / Centro Diagnóstico
Rua Orlando Fracari, 730 – Recanto do Bosque –
São João da Boa Vista
F: (19) 3634-2000

Santos Dumont Hospital Unimed São José dos Campos
Acreditação Hospitalar – ONA II
Geral / Laboratório / Centro Diagnóstico
Avenida Tivoli, 336 – Vila Bethânia –
São José dos Campos
F: (12) 3878-1500
Hospital Dr Miguel Soeiro - Unimed Sorocaba
Acreditação Hospitalar – ONA III
Pronto Atendimento / Geral / Maternidade /
Laboratório / Centro Diagnóstico
Rua Antonia Dias Petri, 135 –
Pq Santa Isabel – Sorocaba
F: (15) 3229-3020
Unimed Santos
Av. Ana Costa, 211 - Encruzilhada - Santos
F: (13) 2102 8100
Unimed Ribeirão Preto
Rua Lafaiete, 789 – Centro – Ribeirão Preto
F: (16) 3605-2240
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