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• Estado de São Paulo – Política Estadual de 
Mudanças Climáticas – PEMC instituída pelas 
seguintes legislações: 
 Lei Estadual nº 13.798, de 09/11/2009; 

 Decreto Estadual nº 55.947, de 24/06/2010; 

 Decreto nº 56.918, de 8 de abril de 2011 – definindo a 
composição com as diferentes secretarias de governo, 
incluindo a de Saúde, no: 

 Comitê Gestor – representantes; 

 Conselho – governador e secretários. 

 

Histórico 



Histórico 

• Brasil: diretrizes para a saúde consonantes 

com orientação da OPAS 

 

 Plano Setorial da Saúde para Mitigação e 

Adaptação à Mudança do Clima  

(lançamento 5 de junho de 2013)  

 

 Plano Nacional de Adaptação à Mudança  

do Clima(Port. MMA nº 150 de 10/05/2016)  

 



Operacionalização 

Resolução SS nº 11, de 11/02/15 – constituído 
GT envolvendo as Coordenadorias de Saúde 
afins, sob coordenação da Chefia de Gabinete 
para desenvolvimento do Plano Setorial. 

 

Resolução SS nº 38, de 02/04/15 – designação 
dos representantes das instituições da SES. 

 

Utilização dos instrumentos e fluxos de 
planejamento do governo estadual e da SES-SP. 

 

 

 

 



Operacionalização 

• Inserção da temática nos ritos de planejamento 
já consagrados na pasta com possibilidade de 
ampliar gradativamente o desenvolvimento das 
ações de adaptação e também de mitigação, 
com benefícios para todos. 

• Desenvolvido Eixo Temático específico sobre 
mudanças climáticas no próximo plano 
quadrienal (2016-2019). 
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EIXO VIII – Integrar a SES-SP na Política Estadual de Mudanças Climáticas / PEMC (PES 2016-2019) 

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

Objetivo Meta Indicador/produto 

1- Mitigar impacto dos resíduos 
sólidos produzidos nas ações da 
SES-SP. 

Implantar comissão de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde em 100% dos 
hospitais estaduais.  

Percentual de hospitais com 
comissão de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde 
implantada. 

2- Instituir soluções de 
sustentabilidade nos projetos 
novos das unidades da SES-SP. 

100% dos projetos das novas unidades de 
saúde com soluções de sustentabilidade 
instituídas. 

Percentual de projetos das novas 
unidades de saúde com soluções de 
sustentabilidade instituídas. 

3- Instituir soluções de 
sustentabilidade em obras e 
reformas das unidades da SES-SP. 

100% das obras e reformas nas unidades da 
SES-SP com soluções sustentáveis instituídas. 

Percentual de obras e reformas nas 
unidades da SES-SP com soluções 
sustentáveis instituídas. 

4- Instituir medidas para redução 
do consumo de água. 

Instalar autoclaves com tecnologia de bomba 
a seco em 100% das unidades novas da SES-SP 
que necessitem de autoclave com capacidade 
acima de 200 litros.  

Percentual de novas unidades com 
autoclaves maiores que 200 litros 
com tecnologia de bomba a seco 
instaladas. 



DIRETRIZ 2 – Mobilização e educação para mudanças de hábitos visando à mitigação e à 
adaptação às mudanças climáticas. 

Objetivo Meta Indicador/produto 

1- Difundir conhecimento sobre mudanças 
climáticas. 

1- Realizar oficinas em 100% dos 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS) 
para sensibilização dos profissionais de 
saúde da SES e membros do Conselho 
Estadual de Saúde (CES) sobre mudanças 
climáticas. 

Percentual de DRS com oficinas 
realizadas. 

2 - Realizar reuniões/encontros técnicos 
em 100% dos Grupos Regionais de 
Vigilância sobre riscos e impactos à saúde 
decorrentes de mudanças climáticas. 

Percentual de Grupos Regionais 
participantes de 
reuniões/encontros técnicos no 
quadriênio. 

DIRETRIZ 3 – Integrar políticas públicas com foco na promoção da saúde. 

Objetivo Meta Indicador/produto 

1- Desenvolver trabalho intersetorial com 
4 secretarias estaduais consonante com a 
PT GM/MS 2446/2014. 

Realizar proposta de trabalho intersetorial 
com 4 secretarias estaduais.  

Número de propostas realizadas. 
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Plano Setorial da Saúde 
para Mudanças Climáticas. 
Assista à videoconferência 

sobre o tema. 



Plano Setorial da Saúde 

www.ccd.saude.sp.gov.br 
ccd-ambiental@saude.sp.gov.br 

Tels.: (11) 3066-8221  
e 3066-8875 


