
 

A   Área    Administrativa no enfrentamento 

das mudanças climáticas 



Ações CGA  para a Sustentabilidade 

EIXO VIII – Integrar a SES/SP na Política Estadual de Mudanças Climáticas / PEMC 

DIRETRIZ 1 - Implantar ações de mitigação de mudanças climáticas na SES/SP. 

OBJETIVO META INDICADOR RESPONSÁVEL 

Mitigar impacto dos resíduos 

sólidos produzidos nas ações 

SES/SP. 

 Implantar Comissão de gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde em 

100% dos hospitais estaduais.  

1- Percentual de hospitais com 

comissão implantada. 
CSS e CGCSS 

Instituir soluções  de 

sustentabilidade nos projetos novos 

das unidades  da  SES. 

   100% dos projetos das novas 

unidades de saúde com soluções de 

sustentabilidade instituídas. 

1- Percentual de projetos das novas 

unidades de saúde com soluções de 

sustentabilidade instituídas. 

CGA/GTE 

Instituir soluções de 

sustentabilidade em obras e 

reformas das unidades da SES. 

 100% das obras e reformas nas 

unidades da SES com soluções 

sustentáveis instituídas. 

1- Percentual de obras e reformas nas 

unidades SES com soluções 

sustentáveis instituídas. 

CGA/GTE 

Instituir medidas para redução  

do consumo de  água. 

 Instalar autoclaves com tecnologia de 

bomba a seco em 100% das unidades 

novas da SES que necessitem deste 

equipamento maior que 200 litros. 

1- Percentual de novas unidades com 

autoclaves maiores que 200 litros com 

tecnologia de bomba a seco 

instaladas.  

2016 – 12 unidades 

CGA/GTE 



Ações CGA / GS  para a Sustentabilidade 

GTE / GES GTE / GES 

Tecnologia 

informação 

Tecnologia 

informação 

GGA-SI GGA-SI 

Obras e 

reformas 

Obras e 

reformas 

Manutenção Manutenção 

Redução 

consumo papel 

Redução 

consumo papel 

Compras Compras 

Descarte 

resíduos 

Descarte 

resíduos 

Energia Energia 

Água Água 

Resíduos inorgânicos  Resíduos inorgânicos  

Reduzir 

desperdícios 

Reduzir 

desperdícios 

Pedido de suprimentos e frota 

por e-mail corporativo 

Pedido de suprimentos e frota 

por e-mail corporativo 

Divulgação de comunicados Divulgação de comunicados 

Arquivos na rede Arquivos na rede 

Projetos novos Projetos novos 
AME Campinas 

H Reg. Litoral Norte 

AME Campinas 

H Reg. Litoral Norte 

AME  São Vicente,   PS Guilherme 

Álvaro,  H. Regional Sul 

H. Manoel de Abreu ... 

AME  São Vicente,   PS Guilherme 

Álvaro,  H. Regional Sul 

H. Manoel de Abreu ... 

Projeto Reforma Projeto Reforma 

Instruções sócio 

ambientais - Cardtec 

Instruções sócio 

ambientais - Cardtec 

Equipamentos Equipamentos 



Soluções sustentáveis para obras, reformas e equipamentos  

 

 Breezers  para redução de temperaturas 

 Caixa acoplada nos banheiros 

 Pisos permeáveis 

 Torneira com temporizador 

 Lâmpadas Led para Iluminação 

 Destinação correta das lâmpadas. 

 Ata para foco cirúrgico de Led 

 Cabos e fios de alta eficiência elétrica  

 Compra de mobiliário  com madeira certificada 

 Utilização de equipamentos de baixo consumo (energia e água) 

 Viabilidade do aquecedor a gás para a caldeira 

 

Unidades 

 Energia solar – colocação de placas 

 Água de reuso – depende da estrutura hospitalar 

 Certificação Processo Aqua para grandes obras – construção sustentável. 

 

Ações CGA  para a Sustentabilidade 



Compras / CGA 

 

 Instrução Sócio Ambiental – em todos os processos com contrato. 

 Legislação ambiental – descarte de resíduos 

 Política de boas práticas ambientais quanto ao uso de combustíveis menos poluentes 

e à aquisição e descarte de pneus. 

 Uso de purificadores de água e redução do uso de galões  

 Resíduo inorgânico Reciclado (papel, copo plástico, vidro e metal)  

 

Tecnologia da Informação 

  

 ATA de impressoras multifuncionais 

 Proposta de monitores com redução de energia 

 Impressão frente e verso 

 Pedido de veículo por e-mail – digitalização de assinaturas autorizadas 

 Pedido de insumos por e-mail 

 Uso da rede para compartilhamento de arquivos. 

 Divulgação de comunicados 

 

 

 

Ações para a Sustentabilidade 





Sugestões 

 

 Montar as bases para um projeto maior a longo prazo. 

 Gravar propostas de preço e salvar as informações na nuvem. 

 Reuniões via Skype 

 Logística Reversa 

 

Ações CGA  para a Sustentabilidade 


