Reciclagem de Plástico Filme Protetor de Gaiolas
de Roupas Hospitalares
Hospital Municipal Vereador José Storopolli - HMVJS
PROBLEMÁTICA
A reciclagem de plásticos é de extrema importância para o meio ambiente.
Quando reciclamos o plástico ou compramos plástico reciclado, estamos
contribuindo para que este material deixe de se alojar em aterros sanitários ou na
natureza, poluindo rios, lagos, solos e matas. Segundo dados divulgados pela
ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico e a
estimativa é que em 2050 a quantidade de plásticos na água supere a de peixes.

DESENVOLVIMENTO
Após higienizadas as roupas hospitalares são acondicionadas em gaiolas
metálicas envolvidas por plástico filme (PVC), o qual perde a sua
funcionalidade sendo utilizado uma única vez.

Em maio de 2020 o HMVJS implantou um ponto de coleta de plástico filme,
localizado na área de roupa limpa do hospital. O recipiente destinado a receber
este resíduo é uma lixeira de 240 litros, a qual é esvaziada ao atingir sua
capacidade máxima. Após esta etapa o resíduo é armazenado no abrigo
externo e posteriormente destinado à reciclagem.

CONSCIENTIZAÇÃO
Ao iniciar o projeto todos os colaboradores envolvidos no processo de recebimento de
roupas higienizadas foram treinados acerca do procedimento a ser implantado, bem
como do impacto ambiental resultante desta ação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em 06 meses o projeto captou 95% do resíduo planejado, o qual foi destinado para reciclagem.
Foram realizadas diversas vistorias que mostraram alguns desvios do processo de descarte, o principal
motivo relatado pelos colaboradores envolvidos foi a falta de atenção, com isso, será desenvolvido um
projeto de intensificação nos treinamentos e na gestão visual.

METAS ESTRATÉGICAS
Visando alavancar a coleta seletiva do plástico gerado no HMVJS, serão realizados estudos, a fim de
identificar áreas que possuem geração de plástico em seu processo e implantar pontos de coleta, bem como
trabalhar a conscientização de todos os colaborados, visto que o hospital possui lixeiras de coleta seletiva em
sua área comum.
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