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“Qualquer economia é uma ação” sustentável 

“Precisa sentir a necessidade para mudar” 



Ações CGA  para a Sustentabilidade - PES 2016-2019 

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.  

CGA/GES 



Ações para a Sustentabilidade 

CGA GGA-SI 

GTE 

TI 

GES 

Compras  



GES – Grupo de 

equipamentos em 
Saúde 

Equipamentos 
Reduzir 

desperdícios 

Energia 

Água 

GGA-SI Grupo de 

gerenciamento de 
atividades de 
Suprimento e 
Infraestrutura 

Compras 

Descarte 
resíduos 

Instruções sócio ambientais - Cardtec 

Planejamento Resíduos inorgânicos - recicláveis  

Tecnologia 
informação 

Ações para a Sustentabilidade 

Redução 
consumo papel 

Pedido de suprimentos e frota 
por e-mail corporativo 

Arquivos na rede 

Divulgação de comunicados 



Ações para a Sustentabilidade 

      Compras / CGA – Instrumento de mudança 

  Instrução Sócio Ambiental – em todos os processos com contrato. 

  Política de boas práticas ambientais - Descritivo 

  quanto ao uso de combustíveis menos poluentes,  

  aquisição e descarte de pneus para as empresas terceirizadas contratadas 

  reciclagem das partes/peças que  compõem os equipamentos  

  responsabilidade da empresa pelo destino final de todos os materiais descartáveis 

  Uso de purificadores de água e redução do uso de galões. 

  Estudo de compra coletiva – serviços e insumos   

           Resíduo inorgânico  

                               *  Reciclado (papel, copo plástico, vidro e metal) –      Avaliação do quantitativo                                
                   gerado no prédio da Dr. Enéas, estudo da logística para coleta. 

                               * Papelão – Armazena em Containers encaminha para  Fundo social  

 

 

 

 



Grupo de Equipamento em Saúde - GES  

 Nova Ata para Autoclaves – redução do consumo de água.  

• Tecnologia de bomba a seco instaladas no Centro de Materiais e Lactários. 

• Promove a economia de 350 litros de água por ciclo. 

• Capacidade de 10 ciclos por dia = 3.500l 

  Nova Ata para foco cirúrgico de LED 

 Descritivo de Equipamentos (freezers, geladeiras, micro-ondas...) com o 

selo PROCELL de economia de energia. 

 

 

Ações para a Sustentabilidade 



Ações para a Sustentabilidade 

Tecnologia da Informação 

 Impressão frente e verso 

 Usar mais a digitalização 

 Divulgação de comunicados 

 Uso da rede para compartilhamento  

de arquivos. 

 



Ações para a Sustentabilidade 

Redução do uso de papel 

 Pedido de insumos ao almoxarifado por e-mail 

 Pedido de veículo por e-mail com digitalização de assinaturas autorizada 

  Compras em TI 

 Compra de monitores com LED para redução de consumo de energia 

 Selo de compatibilidade com a Certificação Energy Star® - produtos com 

eficiência energética. 

 Ata de Scanner para digitalização de documentos - TCE. 

 Medida a longo prazo - Reuniões por SKYPE. 

 

 

 

 

 



Grupo Técnico de Edificações - GTE 

MISSÃO: 

PLANEJAR  

PROJETAR 

EXECUTAR  

MANTER 
  

OS EDIFÍCIOS PÚBLICOS  
DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

GRUPO TÉCNICO DE 

EDIFICAÇÕES - GTE   

SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 



Atuação do GTE 

ESTUDO DE VIABILIDADE DE OBRAS  E  

PROJETOS 

ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

LICITAÇÕES E CONTRATOS  

MANUTENÇÃO PREDIAL (GERENCIAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO)  



Obras - GTE 

PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR OS EDIFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, COM SUSTENTABILIDADE  



 Sistema de automação predial 

 Automação do sistema de ventilação e resfriamento 

 Automação da iluminação das circulações e escadas 

 Instalação de reles fotoelétricos nas áreas externas 

 Setorização dos circuitos do sistema de iluminação 

 

 

Obras e Reformas – Projetos – Ações de Sustentabilidade 



Obras e Reformas – Projetos – Ações de Sustentabilidade 
Conforto Térmico, Iluminação Natural e Qualidade do Ar 

 Utilização de vidros duplos com persianas internas na 

fachada, adequadas aos quartos do hospital. 

 Utilização de isolante acústico 

sustentável (lã de pet), resistente a 

proliferação de bactérias nos quartos. 



Obras e Reformas – Projetos – Ações de Sustentabilidade 
Redução de Água Potável 

 Aproveitamento de água da chuva para o abastecimento dos 

sanitários do Prédio Principal do IIER 
(redução de 13% do consumo total de água nos sanitários) 

 Uso de dispositivos economizadores de 

água nos banheiros (redução de 25% no 

consumo total) 



Obras e Reformas – Projetos – Ações de Sustentabilidade 
Gestão da Energia 

 Uso de  aquecedor a gás  

       Foi estimado o uso apenas no inverno. 

 Sistema integrado para aquecimento de 

água: 

Este sistema integrado é capaz de 

gerar consumo zero de energia 

elétrica para aquecimento de água 
 

 Sistema de aquecedores (placas) solares  
       

 Sistema de reaproveitamento do calor emitido pelos aparelhos 

de ar condicionado * Este sistema pode reduzir até 60% do 

consumo de energia 
 

Podendo reduzir em até 40% o consumo de 

energia. 



Manutenção Predial - GTE 

GERENCIAR E FISCALIZAR O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E 

OPERAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA SES 



Status Atual 

Período de 2008 a 2013 foram implantados gradualmente 8 módulos com o 
STATUS ATUAL: 

 

- Módulos                                       8 

- Unidades Assistidas   44 

- Área Total    6.550.037m² 

- Total de Leitos   5.374 

- Serviços contratados   960 

- Intervenções/ano   115.200 

- Mão de Obra Direta   927 

- Mão de Obra Indireta  278 

 



Unidades da Administração Direta Atendidas no Programa 

HOSPITAL GERAL 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 

AMBULATÓRIOS 

EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 

INSTITUTOS DE PESQUISA/ 

LABORATÓRIOS 

20 
07 

08 

05 

04 

TOTAL 

44 Unidades 



Ações de Sustentabilidade 
Consumo de Água 



Ações de Sustentabilidade 
Redução no Consumo de Água 

  Hosp. Taipas    10,67% 

  Hosp. Penteado   11,92% 

  Hosp. Guaianazes   19,80% 

  Hosp. São Mateus   18,75% 

  Inst. Emilio Ribas      8,03% 

  Hosp. Heliópolis   12,85% 

 

 



Ações de Sustentabilidade 



Ações de Sustentabilidade 
Consumo de Água 

 Consumo atual total nas 44 Unidades 
 

 134 milhões de litros/mês 

 Redução média alcançada: 13,67%, que equivale a 18 milhões 

litros/mês, ou seja: 

 A economia obtida atenderia uma família de 04 pessoas por 50 

anos ou 01 Hospital (de aprox. 360 leitos) por 03 meses. 

 No período 2014 x 2015 através dos contratos de manutenção e 

com o uso racional e consciente da água os hospitais alcançaram 
uma  redução média de 15,68%, 189 milhões litros de água. 



Ações De Sustentabilidade 
Programa De Uso Racional Da Água - PURA / Sabesp 

 Detecção e eliminação de vazamentos em pontos  

     de Utilização 

 Substituição de equipamentos sanitários  

     convencionais por modelos economizadores 

 Torneiras hidromecânicas de fechamento automático 

 Válvulas hidromecânicas de fechamento automático para mictórios 
e duchas 

 Bacias sanitárias com volume de água reduzido para 6 litros, tanto 
nos sistemas com válvula de descarga do tipo hydra como para 
caixa acoplada 

 



 

Hospital e Maternidade Leonor Mendes de 
Barros  

Recirculação de água da Bomba de vácuo 

Resultou economia de 15.000 litros/mês 

Ações de Sustentabilidade 
Água de Reuso 



Ações de Sustentabilidade 
Eficiência Energética 

PARCERIA COM A AES ELETROPAULO 

 

 Substituição de luminárias, lâmpadas e reatores por modelos mais 

econômicos, com objetivo de reduzir o consumo de energia na rede. 

 

 Foram contempladas 10 unidades hospitalares com um 

 total de 16.706 pontos  substituídos. 

 



Ações de Sustentabilidade 
Eficiência Energética 

 Repactuação dos contratos de fornecimento de energia elétrica  
 

1ª Etapa da repactuação (2013) dos contratos de demanda de energia 

das Unidades Hospitalares resultou economia anual em 

aproximadamente, 3,4 MILHÕES DE REAIS. 
 

Hospitais com maior economia: 

  Complexo Hospitalar do Juquery      700 mil reais/ano 

  Hospital Ferraz de Vasconcelos   330 mil reais/ano 

  Hospital Vila Nova Cachoeirinha                136 mil reais/ano 

 

2ª Etapa da repactuação (2015/2016) dos contratos de demanda de 

energia das Unidades Hospitalares com previsão de economia anual em 

aproximadamente 3,2 MILHÕES DE REAIS. 



Sustentabilidade - Laudos e Certificações  



Sustentabilidade - Laudos e Certificações  



Sustentabilidade - Laudos e Certificações  
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