
- 1 - 



- 2 - 

A UTN, além da excelência em nefrologia, vem desenvolvendo ações 

para o Desenvolvimento Sustentável.  
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Todas as atitudes sugeridas dentro do App estão categorizadas dentro de cada um dos 17 ODS da ONU.  

Confira a lista desses objetivos: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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A Gestão sustentável das organizações de saúde pressupõe uma gestão 

focada nos objetivos de desenvolvimento sustentável, no cumprimento das 

exigências legais do direito a vida e a saúde, no presente e no futuro. 

Objetivo 3. Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as 

idades. 
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O Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA) está consolidado em fundamentos. Os 

fundamentos expressam-se através dos padrões e requisitos do Manual e as 

práticas e fatores de desempenho das organizações devem demostrar estes 

fundamentos de Gestão em Saúde: 

 

 

•Visão Sistêmica 

•Liderança 

•Gestão por processos 

•Desenvolvimento de pessoas 

•Cuidado centrado no paciente. 

•Foco na segurança 

•Responsabilidade socioambiental 

•Cultura da inovação 

•Melhoria contínua 

•Ética e transparência. 

•Natureza não prescritiva 

Versão julho 2018-2022 

2018_Manual ONA - PROIBIDO REPRODUÇÃO_APENAS CONSULTA.pdf
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Meta 12.2 (uso eficiente dos recursos naturais)  

Meta 12.5 (reduzir geração de resíduos) 

Meta 12.7 (compras sustentáveis) 

Todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal e interessados 

devem elaborar este Plano  de Logística Sustentável (PLS) e a UTN sendo 

prestadora de serviços destas instituições oferece a sua contribuição. 
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Objetivo  

Desenvolver as habilidades dos 

colaboradores da UTN, de forma a torná-

los aptos a promover ações sustentáveis 

com responsabilidade social, econômica 

e ambiental.  

 

Plano de Sustentabilidade  

Desenvolvido de forma ética, com o 

propósito de manter a UTN em 

conformidade com: 

• Exigências Legais,  

• Diretrizes do Planejamento Estratégico 

• Manual ONA 

 

Início dos trablhos: abril 2018  
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A política dos cinco R's deve priorizar a 

redução do consumo e o reaproveitamento 

dos materiais em relação à sua própria 

reciclagem. 

Base: PLS, Rede Rio de Sustentabilidade e A3P/MMA 
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Base: PLS, Rede Rio de Sustentabilidade e A3P/MMA 

6 
_____________ 

Responsabilidade  

Socioambiental.  



- 10 - 

Consumo de Energia Eletrica por sala    -10% 

Mês  jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Media Meta 

Consumo Loja 11 (KW) 642 1048 888 610 666 514 473 404 448 469 681 514 613 552 

Consumo loja 13 (KW) 72 99 92 75 77 66 58 49 50 53 80 63 70 63 

Consumo loja 15 (KW) 773 1103 987 799 829 798 799 729 691 616 875 786 815 734 

Consumo loja 17 (KW)   12   5   10   0   7   7 7 6 
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Ações: 
1- Implantar sensores em banheiros e 
áreas de pouca circulação. (ok – já feito) 

2- Substituir aparelhos de ar antigos por 
aparelhos com selo de economia de energia 

3-Adotar as diretrizes do programa Procel 

4- Fechar as portas quando ligar o ar 

5- Aproveitar as condições naturais do 
ambiente como: ventilação e luz solar. 

Campanhas: adesivos afixados na UTN 

Meta: reduzir em 10% o 

consumo até dez de 2018 
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Mês jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 

Consumo Loja 11 (litros) 34 56 68 48 55 53 67 74 62 70 75 68 

Consumo Loja 13 (litros) 3 1 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 

Consumo Loja 15 (litros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consumo Loja 17 (litros)   0   0   0   5   0   0 
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Ações: 
1- Promover campanhas 

2- Preencher a planilha de 
acompanhamento do consumo de 
agua, mês a mês 

3-Levantar a situação das instalações 
hidráulicas e propor melhorias 

4- Reutilizar a água das osmoses e 
fazer calculo através de hidrômetro 
da economia gerada. 

Campanha: adesivo 

afixados na UTN 

Meta: reduzir em 10% o 

consumo até dez de 2018 
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Ações em andamento 
• Imprimir frente e verso 

• Utilizar o verso como rascunho e confeccionar blocos 

• Impressora em modo econômico para economizar toner. 

• Conscientização da equipe 

• Reciclagem do papel usado 

• Utilizando papel branco de fonte conhecidamente de 
reflorestamento e com o selo 

Meta:  reduzir o consumo em 40% 

em 02 anos  

Campanha: redução do consumo 

de papel da papeleira  

Resultado Esperado:  
Economia de 40% de 

impressões. Cerca de 

17 mil folhas no 

primeiro ano e 34 mil 

folhas  a partir do 

segundo ano. 

Projeto de Sistemas Digitais está em 
fase final de implantação com previsão 

para dez de 2018.  
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Mês Quantidade  
Valor 
Mês Ação 

dez/17 5000 178,00 Squizes e canecas distribuidas 

Substituição dos copos plásticos por papel 
Campanha do Meio Ambiente canecas e squezes 
Adesivos sobre canecas  

Meta: reduzir o gasto e o 

consumo em 80% até dez. 2018  

Economia em 3 meses:  

15.000 COPOS e R$534,00 

(Só os visitantes recebem copos descartáveis)  
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A partir de 12/07/2018 os resíduos recicláveis, 

separados na sede da UTN passaram a ser 

enviados para Cooperativa de Catadores de 

materiais recicláveis localizada em Benfica.. 

Meta:  Lixo Zero.  

Reduzir e Reciclar  todo o resíduo da UTN 

Doados para Coleta Seletiva Solidária? 
Meses Papel Papelão Plástico Alumínio 
Julho 43kg 25kg 33kg 

Agosto 85kg 87kg 163kg 53kg 
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Objetivo: identificar como a UTN pode contribuir com os projetos existentes e 

criar novos projetos de sustentabilidade junto às organizações clientes.  

  

Resultados: 

28 Unidades Clientes 

20 Questionário preenchidos 

 

15 não tem ações de sustentabilidade 
 
 
 

 

Meta: identificar os resíduos 

da UTN em cada cliente e 

corrigir as formas de descarte. 

Como são dispensados os galões da UTN? 
Comum Químico Infectante Reciclável 

17  1  1  1 

Parecer do Fornecedor: os galões podem ser 
reciclados, mas nunca reutilizados. 

 
Cerca de 48 mil galões/ano são descartados. 



- 16 - 

Fotos da compostagem da UTN 

  

Investimento = R$ 174,00 

  

Resultados: 
3,7 Kg de resíduos orgânicos (casca 

de frutas, folhas...) deixou de virar lixo 

comum e foi reciclado, se 

transformando em: 

100 ml - Chorume  

500 a 650 gramas -  Adubo  
 

Período de análise: 32 dias 

Minhocas utilizada: 

Minhocas californianas ou minhocas vermelhas - a presença 

delas no terreno aumenta a captação de nutrientes pelas 

plantas; aumenta a vida biológica no local, com o 

desenvolvimento de bactérias e fungos fixadores do nitrogênio e 

proliferação dos microrganismos. Dessa forma, elas melhoram 

as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.  
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Frente do Folder 

Interior do Folder 



- 18 - 

Festa: Copa do 

Mundo 2018 

Ações: Resultado: 
256 dias sem 

acidentes 
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 Área de convivência CADEG antes... 

e depois ... 
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Festa Julina 

2018 
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Reunião interna da Comissão 

de Sustentabilidade 

Evento da Rede no INT 

Evento da Rede no INCA 

Treinamento interno 

Meta: até dez/2018 chegar 

a pelo menos 30% de 

colaboradores envolvidos 

Evento em Búzios 
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Item Sugestões 

Impressora  Comprar impressora que imprima frente e verso - Ação concluída. 

Papel  
Após estudo foi decidido comprar papel branco de fonte conhecidamente de 
reflorestamento e com o selo -  Ação concluída. 

Limpeza Economizar e usar produtos de limpeza biodegradáveis – Ação concluída. 

Lâmpadas Trocar por lámpadas comuns por Leds  - Ação concluída. 

Ar condicionado  
Substituir, gradativamente, os aparelhos por novos  com selo de qualidade e 
menor consumo . Ação concluída.. 

Copos descartáveis  
Comprar o mínimo possível, apenas para visitantes e substituir por copos de 
papel. Ação concluída. 

Canudos Não utilizar e não comprar – Ação concluída. 

Sacos de lixo Utilizar sacos biodegradáveis e só utilizar em resíduo úmido. Ação concluída. 

Galão de diálise 

Galão substituído por pó (redução de volume, peso  e forma de descarte da 
embalagem - 35% mais compacto e 25% mais leve) (Bicarbonato em pó)  
Ação concluída 
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 Informações digitalizadas - 

Segurança da informação, 

agilidade nos processos, 

transparência 

 Economia de papel com 

arquivos digitalizados - Redução 

de 40% de impressões (folhas) 

 Economia de combustível com 

recolhimento de formulários e 

reposição automática de 

insumos na Unidades Satélites 

 Melhor gestão da mão de obra 

na ponta 

 Melhor gestão do estoque 

 Troca de 50 Osmoses Reversas 

(Economia de água, de energia, de 

combustível, de mão de obra e de 

custos com mão de obra da 

terceirizada) . As novas Osmoses 

consomem 72 litros de água (40% a 

menos, em cada hora de 

procedimento). 

 Investimento na compra de novas 

máquinas de HD (economia de mão de 

obra, combustível , energia e de mão 

de obra terceirizada); 

 Investimento em novas terapias (CRRT)  

uma terapia que não utiliza Osmoses e 

portanto não consome água no 

procedimento.  
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 65% dos Equipamentos de Tratamento de Água (Osmose Reversa) são mais 

sustentáveis (Economizam 48 litros de água por hora de terapia realizada). 

 Realizamos cerca de 42 mil terapias renais substitutivas por ano. Isto equivale a 

230.400 horas de terapia/ano (6 hs por terapia). 65% equivale a 149.760 horas. 

 Cerca de 149.760 horas  x 48 litros = 7,2 milhões de litros de água estão sendo 

economizados por ano. 

 Investimento em novas terapias (CRRT)  uma terapia que não utiliza Osmoses e 

portanto não consome água no procedimento.  
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Doação de material para os bolos da 

festa junina do Abrigo Cristo Redentor 

(230 idosos) . 

Creche comunitária São Sebastião 

Enviadas 60 caixas de leite para a instituição. 
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Conclusão

Não há possibilidade de futuro para a nossa espécie, nem tampouco 

qualidade nos serviços de saúde, em ambiente degradado.  

“Sem saúde, não existe sustentabilidade”                                                                                            
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SUSTENTABILIDADE 


