Sustentabilidade nos hospitais do Estado do Pará:
onde estamos e onde queremos chegar?
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Hoje
Sustentabilidade tratada como principio em três
hospitais gerenciados pela Pró-Saúde no Pará:

Os três hospitais são signatários no Pacto
Global da ONU

Pacto Global da ONU

Em 2016, os hospitais Galileu, Regional do Baixo Amazonas e Oncológico
Infantil aderiram ao Pacto Global da ONU, reforçando compromissos
ambientais e sociais com a comunidade.
Nossos hospitais fazem parte do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e
Trabalho do Pacto Global da ONU.
O Pacto Global incentiva a adoção de práticas de negócios balizadas por valores
e princípios fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção.

Ações e resultados alcançados
Hospital Regional do Baixo Amazonas - HRBA

Relatório de Sustentabilidade GRI-G4
O HRBA tornou-se este ano, o primeiro
hospital público do Norte e Nordeste
brasileiro a enviar à Global Reporting
Initiative (GRI) seu relatório de
sustentabilidade, seguindo os padrões
internacionais.
Neste mês de março, a unidade enviou
seu primeiro relatório que está em
análise na Holanda e é baseado no ano
de 2015. São 57 páginas e lista todas
as principais informações ambientais,
sociais
e
econômicas
do
estabelecimento de saúde.
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Reaproveitamento de água
Já em fase avançado, o HRBA está desenvolvendo seu projeto para
reaproveitamento da sobra da água utilizada no atendimento aos pacientes em
tratamento de hemodiálise. O projeto beneficia diretamente a Central de
Material Esterilizado devido ao alto índice de pureza que a Osmose Reversa
possui.
Benefícios: economia ambiental por deixar de extrair água potável da natureza,
otimização do tempo de utilização dos materiais cirúrgicos que serão
esterilizados com o novo sistema.
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Reaproveitamento de resíduos orgânicos
Com o Projeto Horta Orgânica, o
Hospital Regional de Santarém,
em parceira com instituições de
ensino superior e a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Pará, recicla
cerca de 25% dos resíduos
orgânicos da instituição. A meta é,
neste ano, aumentar para 60%.
Os resíduos são utilizados na
produção de alimentos, que são
consumidos
diariamente por
pacientes,
acompanhantes
e
colaboradores.
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Projeto Caracol
O projeto Caracol – Giro Ambiental
Hospitalar, incentiva a participação
coletiva
de
pacientes
e
funcionários do Hospital Regional
do
Baixo
Amazonas
no
aproveitamento de recicláveis:
materiais
descartados
estão
virando jogos de xadrez, dama,
jogo da velha e memória e
abastecendo oficinas de artes.
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Projeto Galileu em Ação
Buscando
fomentar
o
desenvolvimento de uma cultura
de vida sustentável, na qual são
primordiais o desenvolvimento
social, econômico, ambiental e
educacional, o projeto Galileu em
Ação
atua
em
prol
do
fortalecimento das comunidades
do entorno a unidade. Nele, são
realizadas ações diversas, a
exemplo da oferta de capacitação
como o curso para Cuidador de
Idoso.
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Galileu Sustentável
Em maio de 2016, o Hospital
Galileu passou a ser membro da
rede dos Hospitais Verdes e
Saudáveis. Depois, aderiu ao
desafio 2020, que prevê reduzir
20% das emissões de gases que
agravam o efeito estufa até o ano
de 2020. Primeiro hospital público
da Região Norte a aderir ao Pacto
Global da ONU, o Galileu também
já seu início à elaboração do seu
relatório
de
ações
de
sustentabilidade GRI.
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Empoderamento da mulher
O Oncológico Infantil acaba de se
tornar
a
única
instituição
hospitalar pública, e a segunda do
Brasil, a aderir ao pacto de
Princípios de Empoderamento das
Mulheres, uma iniciativa das
Nações Unidas para Igualdade de
Gênero e o Empoderamento das
Mulheres (ONU Mulheres) e o
Pacto Global das Nações Unidas.
No Brasil, apenas o Hospital Albert
Einstein já havia feito a adesão.
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Oncológico Sustentável
Assumiu em 2016 compromissos
com as iniciativas Hospitais Verdes
e Saudáveis, que também incluem
o desafio 2020 e Pacto Global da
ONU. Além de reduzir também em
20% a emissão de gases ligados ao
efeito estufa, o hospital também
se comprometeu em trabalhar
com metas de qualidade e para
diminuir o consumo e a produção
de resíduos.
Até junho, a unidade irá realizar o
seu
primeiro
relatório
de
sustentabilidade.

Onde queremos chegar?
Visão estratégica
Responsabilidade ambiental com redução do uso de recursos
naturais: energia e água;
Implantação de um projeto de educação em saúde sustentável no
qual sejam abordados: redução de resíduos, aproveitamento de
recursos naturais e atitudes sustentáveis;
Implantação do programa Vida Saudável com o objetivo de
fomentar multiplicadores no processo de divulgação das boas
práticas para uma vida com qualidade;

Onde queremos chegar?
Visão estratégica
Empoderamento da mulher no ambiente profissional e como
cuidadora dos usuários em tratamento;
Aumentar o processo de transparência na prestação de contas,
incluindo o desempenho econômico, ambiental e social das
unidades;
Promover a sustentabilidade em toda a cadeia de fornecedor;
Reduzir as emissões de CO2 da operação dos hospitais do Pará;
Promover o desenvolvimento dos colaboradores;
Promover, cada vez mais, a cultura da segurança do paciente.

