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Dia da Árvore Compostagem

Paineis Informativos

                          Semana do Meio Ambiente

Horta Sustentavel



P2 Título do projeto ambiental participante:

GESTÃO AMBIENTAL HOSPITALAR

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Gestão Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

As informações contidas neste documento tem como finalidade apresentar as ações implementadas pelo Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso que envolvem práticas voltadas para uma gestão ambiental adequada.
O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso está localizado na cidade de São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste catarinense e 
teve o início das atividades no início de 2010.
As ações desenvolvidas ocorrem desde o ano de 2012 e são implementadas através da melhoria contínua dos procedimentos 
adotados que envolvem as questões ambientais direta ou indiretamente.
Inicialmente a Comissão foi estabelecida com o objetivo de realizar ações voltadas para os resíduos sólidos, porém as ações foram
inclinando para outras atividades além dos resíduos com foco na preservação ambiental.
Até a presente data foram desenvolvidas diversas ações que abrangem iniciativas de destaque como: medidas para redução de 
energia (ar condicionado e gerador), coleta e destinação adequada dos resíduos de óleo de vegetal saturado, implantação de 
logística reversa, reutilização e reciclagem de materiais, sala de leitura sustentável, compostagem, horta sustentável, plantio de 
vegetação, entrega de mudas para as pacientes parturientes e painéis informativos.
As ações desenvolvidas são de fundamental importância para a responsabilidade social e ambiental da Instituição, pois além de 
envolver os colaboradores para a adoção de práticas sustentáveis as ações envolvem pacientes, acompanhantes e a comunidade 
com objetivo de promover a preservação do meio ambiente através das práticas adotadas e o compartilhamento de informações.
Dentre os resultados alcançados destacam-se: 1.800 lâmpadas encaminhadas através de logística reversa, 562 litros de óleo 
coletado para reciclagem, mais 50 Árvores plantadas, 01 Sala de Leitura Sustentável implementada através material 
reutilizado/reciclado, 500kg de resíduos orgânicos destinados para a compostagem, 150 mudas de árvores distribuídas, 370 
colaboradores que receberam treinamento referente à manejo de resíduos sólidos, exposição de produtos reutilizados/reciclados 
de resíduos gerados na instituição.

nº 75nº 75
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 16:47:06sexta-feira, 9 de março de 2018 16:47:06
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:13:40sexta-feira, 9 de março de 2018 17:13:40
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:26:3300:26:33
Endereço IP:Endereço IP:   191.5.156.114191.5.156.114
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P5 Sobre a organização participante:

Razão social: INSTITUTO SANTE

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNPJ: 08.776.971/0003-00

Setor de atuação: Atividades de atendimento hospitalar

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 27/11/2015

Número de colaboradores: 370

Faturamento:(anual em R$) 36.864.000,00

Investimento ambiental:(anual em R$) 271.440,76

P6 Informações de contato:

Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 335

Bairro: SÃO GOTARDO

Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE

Estado: SC

CEP: 89900-000

Telefone com DDD: (49)36311800

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: KARINE DENIZE POSSER

Cargo: ENGENHEIRA AMBIENTAL

E-mail: karinedp@gmail.com

Telefone com DDD: (49) 36226994 ou (49) 988023517

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: KARINE DENIZE POSSER

Cargo: ENGENHEIRA AMBIENTAL

E-mail: karinedp@gmail.com

Telefone com DDD: (49) 36226994 ou (49) 988023517

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): JEFERSON GOMES

Cargo: DIRETOR GERAL

E-mail: diretor@hrtgb.org

Telefone com DDD: (49) 36311800

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, é uma obra do governo do estado de Santa Catarina administrado pelo Instituto Santé.
O Instituto Santé é uma entidade reconhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, como 
Organização Social – “OS”, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, tendo como objetivo atuar junto às entidades prestadoras 
de serviços de saúde promovendo o desenvolvimento organizacional, a qualificação gerencial e a formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de profissionais de saúde. 
Com reconhecido incentivo à busca de excelência na gestão, o Santé possui uma equipe técnica multidisciplinar e especializada 
no setor saúde, com consultores nas mais diversas áreas como: administração, farmácia bioquímica, contabilidade, direito, 
medicina, contando ainda com o auxílio de empresas parceiras para execução de cursos ou serviços de acentuada especificidade 
técnica. O Santé desenvolve programas e cursos voltados à questões técnicas e de gestão de estabelecimentos de saúde, 
garantindo o know how necessário à adequada prestação de serviços.
O estrutura do hospital conta com 10,1 mil metros quadrados de área construída acomodando 90 leitos, 01 Unidade de Terapia 
Intensiva e 01 Centro Cirúrgico. A Instituição oferece tratamentos de média complexidade contemplando os serviços realizados 
para 30 municípios da região Extremo Oeste do estado de Santa Catarina, sendo os serviços prestados em 100% SUS. 
O desenvolvimentos dos serviços prestados pelo Hospital Regional incluem diversas especialidades da saúde, como: 
anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, gastroenterologia, urologia, neurocirurgia, neurologia, radiologia,  
bucomaxilofacial, infectologia, nefrologia, oftalmologia, pediatria, otorrinolaringologia, ortopedia, pneumologia, clínica médica em  
geral e ginecologia/obstetrícia.
Desde o início das atividades, a instituição vem desenvolvendo ações, projetos e campanhas que tem como objetivo de promover 
a conscientização dos colaboradores, pacientes, acompanhantes e a sociedade sobre a importância da preservação do meio 
ambiente.
Neste sentido, são realizadas ações para a melhoria contínua nos procedimentos desenvolvidos na instituição com foco na gestão 
ambiental e o estabelecimento de uma Política Ambiental Institucional.
A temática de Gestão Ambiental do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso está focada no princípio que, ao produzir saúde para 
a população, está ciente que deve também contribuir com o meio ambiente.
Neste sentido, intrinsecamente o princípio dos 3R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar) está incorporado nas ações incentivando a 
adoção de medidas que visam minimizar os impactos ambientais 
Dentre as ações desenvolvidas pelo Hospital estão:

COLETA DE RESÍDUOS DE ÓLEO VEGETAL SATURADO
O óleo proveniente das atividades do setor de nutrição (refeitório) são coletados e enviados para empresas que por meio de 
projeto realizado, efetua a troca do óleo por produtos utilizados no setor. Esses produtos em geral são trocados para os serviços 
pacientes e colaboradores (pratos, recipientes, talheres, entre outros).

LOGÍSTICA REVERSA
A logística reversa foi implementada desde o ano de 2012, onde inicialmente o Hospital pagava R$ 0,50 por lâmpada coletada. 
Atualmente as lâmpadas são armazenadas no setor de manutenção e devolvidas ao fornecedor resultando até o presente 
momento em mais de 1.800 lâmpadas coletadas por meio da implantação da logística reversa.

REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE MATERIAIS
Através de campanhas de conscientização em relação aos resíduos sólidos a instituição realiza atividades com foco na 
reutilização e reciclagem de materiais provenientes de embalagens de produtos adquiridos. Essas atividades envolvem os 
colaboradores que auxiliam na execução dos serviços produzindo resultados não somente pela prática das atividades, mas 
também pelo processo de educação ambiental que a atividade realizada exerce.
Dentre os materiais utilizados estão: caixas de leite, tnt, embalagens de medicamentos e produtos de higienização, pallets, lonas 
de calandra, garrafas térmicas, entre outros.

SALA DE LEITURA SUSTENTÁVEL
A sala de leitura sustentável foi implantada na instituição com objetivo de oferecer um espaço para os colaboradores para leitura 
de livros. Todo o material utilizado para a confecção da sala foram gerados e reutilizados/reciclados dos resíduos produzidos pela 
própria Instituição.

COMPOSTAGEM
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COMPOSTAGEM
Dentre as ações realizadas pela Instituição, foi implantado um local para a inserção do sistema de compostagem. O local recebe 
cascas de ovos, cascas de frutas, palha e solo onde são dispostos em camadas e misturados ao longo do tempo. Além de reduzir 
significativamente o volume de resíduos orgânicos, o material resultante do processo serve de adubo para a horta sustentável, 
plantas ornamentais e adubação da vegetação plantada na instituição.

HORTA SUSTENTÁVEL
A horta do Hospital foi implementada no ano de 2016 com objetivo de incorporar na prática os conceitos de fontes de alimentação 
saudável: as hortaliças não contêm agrotóxicos e recebem adubos provenientes da compostagem realizada na instituição. Neste 
local são plantados chás e hortaliças sem agrotóxicos, os quais são utilizados para alimentação de colaboradores e pacientes.

PROGRAMA NASCE UMA VIDA
Este programa tem por objetivo incentivar o plantio de árvores onde a família de cada recém-nascido é presenteada com uma 
muda de árvore nativa.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Com objetivo de promover a educação ambiental, internamente são realizadas ações com os colaboradores através de palestras, 
eventos e atividades de produção de materiais oriundos da reutilização/reciclagem de resíduos. Externamente a Instituição 
participa de eventos voltados as escolas e a sociedade com objetivo de mostrar as práticas utilizadas na Instituição bem como, 
dividir informações que visam auxiliar no processo de educação ambiental e preservação do meio ambiente. 

CORTINA VEGETAL 
Na área externa da instituição foram inseridas mais de 30 espécies de arvores frutíferas e nativas. O objetivo da inserção da 
vegetação foi de promover melhorias no aspecto paisagístico no microclima do local além de formar uma cortina vegetal no 
entorno da Estação de Tratamento de Efluentes. 

INVENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Diariamente, após a segregação e coleta interna, os resíduos são inventariados por volume e peso de acordo com o grupo e 
subgrupo que estão inseridos. Deste modo, a instituição tem controle sobre os resíduos gerados possibilitando promover ações de 
minimização da geração de resíduos. 

GERADOR DE ENERGIA
Para reduzir o consumo de energia da instituição, foi realizada a alteração do sistema de comando do gerador de energia para 
implantação de sincronismo e rampa de partida. Com esta medida, foi possível implantar o funcionamento do gerador nos horários 
com demanda elevada de energia elétrica, sendo este composto por um período de quatro horas consecutivas, entre às 18h30 e 
22h30

AR CONDICIONADO
Para a utilização consciente do sistema de climatização na Instituição foi implantado um controle unificado, o qual conta com um 
módulo digital interligado à rede. Este dispositivo é gerenciado por um software que possibilita a individualização do ar-
condicionado em cada ambiente de forma planejada, que tem por objetivo otimizar o desempenho do ar condicionado.

LAMPADAS LED
A instituição vem inserindo medidas para a redução de consumo de energia elétrica. Um das medidas tomadas é a inserção 
gradativa de lâmpadas LED, sendo o Centro Cirúrgico com instalação completa das referidas lâmpadas.

PAINÉIS INFORMATIVOS
Constantemente são confeccionados painéis informativos nas áreas internas da instituição com objetivo de informar os 
colaboradores sobre práticas adequadas, consumo consciente e meio ambiente. Deste modo, já foram realizados painéis sobre 
resíduos sólidos (pilhas, resíduos orgânicos (compostagem), energia elétrica, água, reciclagem, entre outros).

EVENTOS

A instituição realiza e participa de eventos com objetivo de disseminar informações das ações desenvolvidas de preservação 
ambiental. 
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Nos eventos são realizadas entregas de mudas de árvores, entrega de materiais produzidos pela reutilização/reciclagem de 
materiais oriundos da geração dos resíduos, palestras, bem como demonstrações e explanações referente aos resíduos 
hospitalares e os impactos ambientais gerados pela disposição inadequada.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não. As ações são desenvolvidas através de uma comissão composta por colaboradores que desempenham cargos em outras 
áreas do estabelecimento, porém desenvolvem ações voltadas para a proteção do meio ambiente.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

No ano de 2012 foi composta a Comissão de Gerenciamento de Resíduos sólidos que tinha como objetivo realizar ações voltadas 
para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Os trabalhos foram desenvolvidos e expandiram para outras áreas com foco 
na preservação do Meio Ambiente. 
Deste modo, foram implementadas ações ao longo dos anos e atualmente há uma lista com diversas atividades desenvolvidas 
pela Instituição.
As ações desenvolvidas não foram objeto de um problema ambiental especifico identificado e sim ações de prevenção e melhorias 
continuas dos serviços que direta e indiretamente envolvem as questões ambientais

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

As ações desenvolvidas na instituição são de caráter preventivo e com foco na preservação do meio ambiente.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

Não houve um projeto especificamente desenvolvido. A Instituição por meio da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
foi implementando diversas ações voltadas para a preservação do meio ambiente.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

O alcance das ações seguem além dos números informados, pois as ações tem a característica de produzir resultados 
multiplicados, onde o conhecimento adquirido é disseminado para as famílias dos colaboradores, pacientes, acompanhantes que 
estão em contato com a instituição.
Dentre os resultados alcançados destacam-se: 1.800 lâmpadas encaminhadas através de logística reversa, 562 litros de óleo 
coletado para reciclagem, mais 50 Árvores plantadas, 01 Sala de Leitura Sustentável implementada através material 
reutilizado/reciclado, 500kg de resíduos orgânicos destinados para a compostagem, 150 mudas de árvores distribuídas, 370 
colaboradores que receberam treinamento referente à manejo de resíduos sólidos, exposição de produtos reutilizados/reciclados 
de resíduos gerados na instituição.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não houve apoio financeiro de entidades terceiras e o atendimento do Hospital é 100% SUS. O trabalho realizado pela comissão é 
baseado na reutilização, reciclagem e doação de materiais que possam de alguma forma contribuir com a ação realizada.

Página 3 : Informações sobre o projeto ambiental participante:

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:
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P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

11/09/2012

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Sim, está em andamento. As ações são desenvolvidas desde a composição da comissão no ano de 2012 e terão continuidade 
através da implementação de novas ações de gestão ambiental na Instituição.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

0,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Remuneradas 12

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 370 colaboradores, 200 estudantes, 300 pessoas entre
pacientes, visitantes e acompanhantes

Espécies 150 mudas de árvores nativas distribuídas

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 1.800 lâmpadas encaminhadas através de logística
reversa

Resultado 2 562 litros de óleo coletado para reciclagem

Resultado 3 Mais de 50 Árvores plantadas

Resultado 4 01 Sala de Leitura Sustentável implementada através
material reutilizado/reciclado

Resultado 5 500kg de resíduos orgânicos destinados para a
compostagem

Resultado 6 150 mudas de árvores distribuídas

Resultado 7 05 escolas receberam informações referente aos
resíduos hospitalares

Resultado 8 370 colaboradores que receberam treinamento
referente à manejo de resíduos sólidos
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