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A	Evolução	do	Tema	Sustentabilidade	na	SPDM	

Desde	 o	 início	 da	 gestão	 do	 Hospital	 Geral	 de	 Pirajussara,	 a	 questão	 ambiental	 é	
considerada	 um	 tema	 de	 grande	 relevância	 na	 SPDM.	 As	 InsCtuições	 contam	 com	 uma	
equipe	 de	 Técnicos	 que	 trabalham	 conCnuamente	 em	 busca	 da	 redução	 dos	 impacte	 os	
ambientais.	Ao	longo	dos	anos,	diversos	trabalhos	importantes	foram	desenvolvidos:

Criação	do	Comitê	de	Gestão	Sustentável	
mulCprofissional	 com	 o	 objeCvo	 de	
discuCr	e	 implementar	ações	relacionadas	
aos	 dez	 objeCvos	 da	 Agenda	 Global	
Hospitais	Verdes	e	Saudáveis.	

A	formalização	do	Grupo	de	Trabalho	(GT)	
Socioambiental	 em	 2019	 com	 o	 objeCvo	
de	 avançar	 nas	 questões	 sociais	 e	
ambientais	 e	 relacionando-as	 ao	 tema	
Integridade/Compliance.	

SubsB tu i ç ão	 de	 te rmômet ro s	 e	
esfigmomanômetros	 de	 mercúrio	 por	
alternaBvas	mais	seguras:	com	esta	ação,	
as	 Un idades	 Afi l iadas	 receberam	
cerCficado	 de	 Menção	 Honrosa	 do	
Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	(MTE).

Após	 anos	 de	 implantação	 desta	 ação	
prevenCva	ao	risco	do	mercúrio,	a	aquisição	
destes	 equipamentos	 foram	 proibidas	 pela	
ANVISA.	

P a r C c i p a ç ã o	 n a	
organização	 do	 Seminário	
Hospitais	Saudáveis:	maior	
evento	brasileiro	que	 trata	

do	 tema	Gestão	Ambiental	 em	Serviços	de	
Saúde	realizado	desde	2008.	

DesBnação	 final	 adequada	 de	 resíduos:	
através	 de	 pontos	 de	 coleta	 nas	 Unidades	
Afiliadas	(óleo	de	fritura,	películas	de	raios-
X,	 pilhas	 e	 baterias,	 etc.)	 para	 pacientes	 e	
colaboradores.



ParCcipação	 na	 campanha	 internacional	
Agenda	 Global	 Hospitais	 Verdes	 e	 Saudáveis	
que	 através	 de	 10	 objeCvos	 relacionados	 e	
integrados	 (Liderança,	 Substâncias	 Químicas,	
Resíduos,	 Água,	 Energia,	 Transportes,	
Alimentos,	 Produtos	 FarmacêuCcos,	 Ediccios,	
Compras)	 busca	 a	 redução	 de	 impactos	
ambientais	do	setor	Saúde.	

Elaboração	 de	 Inventário	 de	 Gases	 de	 Efeito	
Estufa	 desde	 2015.	 Esta	 ferramenta	 permite	
que	 uma	 organização	 conheça	 a	 emissão	 dos	
gases	decorrentes	de	 sua	operação	e	 trabalhe	
constantemente	 para	 reduzi-los.	 Este	 trabalho	
foi	 pioneiro	 para	 Serviços	 de	 Saúde	 Públicos,	
fato	 que	 foi	 comprovado	 através	 de	 02	
apresentações	internacionais.	

ParCcipação	 no	 “Desafio	 –	
A	 Saúde	 pelo	 Clima”:	
campanha	mundial	que	visa	
mobilizar	 o	 setor	 da	 saúde	

de	 todo	 o	 mundo	 para	 proteger	 a	 saúde	
pública	dos	efeitos	das	mudanças	do	clima.	Em	
2016,	 a	 SPDM	recebeu	o	Prêmio	de	 Liderança	
ClimáCca	na	América	LaCna	por	seu	esforço	na	
disseminação	do	tema,	Mudanças	ClimáCcas	e	
p e l o	
desenvolvimento	 de	
seu	1º	Inventário	de	
Gases	 de	 Efe i to	
Estufa.	

ParCcipação	 no	 Projeto	
Compras	Sustentáveis	na	
S aúde	 ( Su s ta i n ab l e	
Health	 in	 Procurement	

Project	 -	 SHiPP,	 na	 sigla	 em	 inglês)	 iniciaCva	
internacional	 lançada	 em	 2018	 no	 Brasil	 que	
visa	 reduzir	 os	 danos	 às	 pessoas	 e	 ao	 meio	
ambiente	 causados	 pela	 fabricação,	 uso	 e	
descarte	 de	 produtos	 médicos.	 Para	 isso,	 há	
necessidade	de	atuação	junto	aos	fornecedores	
do	Setor	Saúde.	

P a r B c i p a ç ã o	 n o	
Desafio	Resíduos	 que	
tem	 como	 principais	

metas	 mobilizar	 o	 setor	 da	 saúde	 brasileira	
para	 aprimorar	 suas	 práCcas	 de	 gestão	 de	
resíduos.	 Esta	 campanha	 se	 fundamenta	 em	
três	 pilares:	 	 medir	 a	 geração	 de	 resíduos	
gerados	 por	 Cpo,	 reduzir	 a	 geração	 total	 de	
resíduos	e	ampliar	a	reciclagem.	

Em	 2018,	 a	 SPDM	 iniciou	 um	 trabalho	 de	
implantação	 de	 um	 Sistema	 de	 Gestão	
Integrado	 (SGI)	 com	 base	 nas	 seguintes	
normas:	 ISO	 9001	 (Qualidade),	 ISO	 14001	
(Gestão	 Ambiental),	 ISO	 45001	 (Saúde	 e	
Segurança	Ocupacional)	e	ISO	50001	(Eficiência	
EnergéCca).	 Estas	 normas	 são	 referências	
mundialmente	 conhecidas	 e	 é	 mais	 uma	
importante	 conquista	 da	 Gestão	 das	
InsCtuições	Afiliadas.		

Outra	 ação	 que	 merece	
destaque	foi	a	implantação	
do	 Selo	 Green	 Kitchen	 na	
maioria	 das	 cozinhas.	 Este	

programa	 avalia	 ações	 ambientais	 e	 sociais	
realizadas	 pela	 Unidade	 de	 Alimentação	 e	
Nutrição	(UAN).	

O	uso	racional	de	recursos	(água,	energia,	
gases,	materiais	médicos,	produtos,	etc.)	e	a	
desBnação	correta	dos	resíduos	produzidos	
está	associado	às	aBvidades	de	todos	os	

colaboradores.		

Contamos	com	você	no	aprimoramento	de	
nosso	desempenho	ambiental!	
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