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PÁGINA 2: Informações cadastrais:

COLETOR DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E
CHAPAS DE RAIOS-X

P2: Título do projeto ambiental participante:
P3: Categoria de inscrição:
(sem legenda)
Selecione:

Controle da Poluição

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.
P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

Os consumidores não sabem qual o melhor modo de se
livrar dos medicamentos vencidos, trazendo consigo o
perigo do armazenamento em casa, ocasionando o
risco de ingestão equivocada do produto ou sua
utilização por crianças. São considerados resíduos
tóxicos, ao jogar fora o medicamento com prazo de
validade vencido, está contaminando o lixo doméstico
por ser produto químico e poluente. A Cooperativa é
co-responsável pela quantidade de medicações em
circulação, por parte da prescrição aos seus clientes,
cumprem seu papel socioambiental, disponibilizando
coletores de medicamentos vencidos e chapa de raiosX, em locais apropriados para este tipo de descarte,
diminuindo os riscos a saúde de seus clientes e
comunidade e minimizando o impacto ambiental.

Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa
de Serviços Médicos Ltda

Nome fantasia:

Unimed Nordeste

Setor de atuação:

Saúde

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

09/06/1972

Número de colaboradores:

1.770

P6: Informações de contato:
Endereço:

Rua Moreira Cesar , Nº 2400

Bairro:

Pio X

Cidade:

Caxias do Sul

Estado:

Rio Grande do Sul

CEP:

95034-000

Telefone com DDD:

54-3220-2000
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Andressa Moreira Duarte
Cargo:

Analista de Sustentabilidade

E-mail:

andressa.duarte@unimed-ners.com.br

Telefone com DDD:

54-3289-9356

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Alexandra De La Torres Mendes Sant’ Anna

Cargo:

Coordenadora de Sustentabilidade

E-mail:

alexandra.torres@unimed-ners.com.br

Telefone com DDD:

54-3289-9321

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Dr. Carlos Castellano Silveira

Cargo:

Presidente da Unimed Nordeste RS

E-mail:

Carlos.castellano@unimed-ners.com.br

Telefone com DDD:

54-3220-2022

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012)

01/06/2010

P11: O projeto está em andamento?

Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

Não se aplica.

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
16
Remuneradas

8

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
762.210
Famílias

0

Animais

0

Espécies

0

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Não houve.

2/7

23º Prêmio Expressão de Ecologia: inscreva seu projeto ambiental até 30/10/2015
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Os medicamentos são produtos de elevada importância para a área da saúde pública, sendo imprescindíveis para a
saúde, dados foram levantados como: 75,32% das pessoas descartam a medicação no lixo doméstico e 6,34% jogam
na pia ou no vaso sanitário, a população em geral considera-se desobrigada ou desconhece os riscos inerentes ao
acúmulo de medicamentos vencidos e do descarte indevido dos seus resíduos, vários países tem se mostrado
preocupados e trabalhado na elaboração de programas de gerenciamento de resíduos a fim de, minimizar os riscos e
agravos para a saúde e para o meio ambiente. No Brasil o tema de gerenciamento de resíduos farmacêuticos, vem
sendo tratado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério do Meio Ambiente, no Município de Caxias do Sul
foi estabelecida a Lei de descarte dos medicamentos vencidos em toda a rede de farmácias da cidade, a fim de
disciplinar a população para o descarte correto destes resíduos. O impacto deste resíduo afeta o solo, os rios e a água.
Outro agravante, é a utilização irracional de medicamentos, que vem causando sérios problemas de saúde pública, tais
como: resistência a antibióticos, os casos de intoxicação, envolvendo principalmente as crianças e tantos outros. Está
realidade não está distante dos municípios da área de abrangência da Unimed Nordeste RS, que neste contexto ,
assume seu papel socioambiental,através de seu departamento de Gestão de Sustentabilidade, disponibilizando locais
apropriados para este tipo de descarte, contribuindo com o meio ambiente e com a promoção da saúde.
P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
Muitos consumidores não sabem qual melhor modo de se livrar dos medicamentos vencidos, trazendo consigo o perigo
do armazenamento em casa por tempo indeterminado, ocasionando, o risco de ingestão equivocada do produto ou sua
utilização por crianças. Os remédios vencidos são ainda, considerados resíduos tóxicos, razão pela qual o consumidor,
ao jogar fora o medicamento com prazo de validade vencido, está contaminando o lixo doméstico por ser produto
químico estranho á natureza e além do que, podem contaminar as pessoas que lidam com o lixo, o solo e as águas.
P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
Diante deste contexto, a Unimed Nordeste/RS cooperativa de médicos, tomou como medida sustentável a implantação
do projeto coletor de medicamentos vencidos e chapas de raios-X, diminuindo os riscos a saúde da comunidade, bem
como o impacto ambiental gerado pelo descarte incorreto, que contaminam o solo e a água.
Objetivo Geral do Projeto: Diminuir os riscos sociais e ambientais para a comunidade, oriundos do descarte incorreto
de medicamentos vencidos e chapas de raios-X.
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
Planejamento para a Implantação do projeto:
• Levantamento da documentação legal do fornecedor para implantação do Projeto;
• Licença operacional da empresa Ecolog e da Pró-Ambiente,Autorização de transporte de resíduo- Fundação
Estadual de Proteção Ambiental- FEPAN;
• Licença de Operação - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento-SEMMAS –
• Apresentar Projeto ao Gerente e Diretora de Responsabilidade Social;
• Mapear possíveis locais de distribuição de coletores(Sede,Laboratório,Farmácia,Medicina Preventiva, Hospital,
Escritórios Regionais e PA Farroupilha e PA Bento);
• Solicitar ao fornecedor protótipo do coletor para testar nos possíveis postos de coletas;
• Solicitar apoio da Distribuidora para transporte do protótipo aos locais mapeados;
• Agendar com os coordenadores dos possíveis postos de coleta, a visita para testar o local adequado para instalar o
Coletor. Avaliar o espaço físico a ser disponibilizado o coletor juntamente com funcionários indicados pelo coordenador
do setor responsável;
• Apresentar Projeto Coletores de Medicamentos e Chapa de Raios-X para análise e aprovação em reunião de
Diretoria;
• Iniciar implantação do Projeto. (01.06.2010).
• Operacionalização: Comunicar ao fornecedor a aprovação do projeto e o número de coletores a serem produzidos;
Solicitar contrato a Assessoria Jurídica, devido as coletas mensais dos resíduos; Orientar funcionários dos postos de
coleta, referente ao funcionamento do Projeto e ter uma pessoa de referência que poderá ser o multiplicador do Projeto
Segregação de Resíduos; Desenvolver folheto informativo referente ao Projeto e deixar acoplado ao coletor, para
informação do cliente; Distribuir coletores nos locais aprovados; Divulgar projeto junto ao médico cooperado em
parceria com o espaço médico, através dos veículos de comunicação; Em parceria com o marketing divulgar o projeto
para os clientes através da Revista Vida É e enviar release para a rede de contatos de mídia.
• Objetivos:
Objetivo Geral: Diminuir os riscos sociais e ambientais para a comunidade, oriundos do descarte incorreto de
medicamentos vencidos e chapas de raio-x.
• Objetivos Específicos : Diminuir os impactos ambientais (solo e água) ocasionados pelo descarte incorreto de
medicamentos vencidos e chapas de raio-x;
• Evitar prejuízos a saúde da comunidade por uso incorreto de medicação (automedicação) não prescrito e
armazenado em casa;
• Prevenir danos á saúde de catadores de lixo, que resgatam medicamentos jogados no lixo doméstico;
• Prevenir acidentes domésticos com crianças, ocasionados pelo consumo de medicamentos armazenados em casa.
• Ações para desenvolver o projeto:
• Disponibilizar coletores de medicamentos e chapas de raios-X;
• Firmar parceria com a Secretária do Meio Ambiente para auxiliar na sensibilização do descarte correto de
medicações.
• Firmar parceria com as Prefeituras dos municípios, onde os coletores estão instalados para promover palestras
educativas para catadores de lixo, via Associações de Reciclagem.
• Participar de eventos junto aos órgãos públicos, para incentivar a comunidade a descartar os medicamentos
armazenados em casa;
• Promover palestras educativas para a comunidade escolar, divulgando os coletores e os riscos de ter medicamentos
armazenados em casa.
• Finalização: Foram distribuídos 16 coletores de medicamentos vencidos e chapas de raio-x , abrangendo 9
municípios da área de cobertura da Unimed Nordeste RS. O Setor de Marketing realizou a divulgação para a imprensa,
clientes, colaboradores, médicos cooperados, secretárias, empresas clientes e comunidade em geral.
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
Com o processo de coleta dos medicamentos vencidos e chapas de raio-x, foram distribuídos 16 coletores em nove
municípios da área de abrangência da cooperativa, a comunidade foi orientada a realizar o descarte correto, nos
serviços próprios da Unimed Nordeste RS e na Secretária de Meio Ambiente através do coletor itinerante,
disponibilizado no local, reduzindo os índices de intoxicação de medicamentos em crianças e idosos, bem como,
contribuindo com o meio ambiente no combate á poluição. Foram realizadas palestras bianuais referente ao tema
“Descarte correto de medicamentos x Promoção da saúde e anualmente participamos junto a Secretária do meio
Ambiente do evento da Semana do meio Ambiente, promovidos pelos municípios através da exposição do projeto
Coletores de Medicamentos Vencidos e Chapas de Raios-X. O tema também é abordado dentro do contexto de outros
projetos da cooperativa, chamada Projeto Prevenção de Acidentes na Infância e Projeto Tega-Trabalho Educativo de
Ganhos Ambientais.
P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa 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
Universo de abrangência do projeto: 762.210
pessoas (entre todos os municípios
beneficiados).
Resultado 2

9 municípios da área de abrangência foram
beneficiados com o projeto (Antônio Prado,
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa,Caxias do
Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,
Nova Petrópolis e São Marcos

Resultado 3

43.075 litros de medicamentos vencidos
coletados e descartados corretamente (2010 á
setembro 2015).

Resultado 4

22.553 litros de chapas de raio-x descartados
corretamente (2012 á setembro 2015).

Resultado 5

65.628 litros de medicamentos vencidos e
chapas de raio-x descartados corretamente.

Resultado 6

16 coletores instalados

Resultado 7

130 palestras educativas para a comunidade
escolar (2012- setembro/2015)

Resultado 8

9 palestras realizadas nos municípios para
catadores de lixo via parceria com associações
de reciclagem.

Resultado 9

Parceria com órgãos públicos da cidade e
região para reforçar o projeto ( Secretarias de
Meio Ambiente, Secretarias de Saúde,
Secretarias de Educação, Associação de
Recicladores, Instituto Orbis e Empresas
Clientes Unimed Nordeste RS.

Resultado 10

Rede de relacionamento da cooperativa
engajada com as práticas ambientais.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
No início dos anos 70, um marco na história da Medicina na região começava a dar os primeiros passos. Partindo das
idéias do cooperativismo, iniciado em 1844 na Inglaterra por um grupo de tecelões, a Unimed Nordeste do Rio Grande
do Sul- Sociedade de Serviços Médicos Hospitalares, foi fundada em 9 de junho de 1972 por um grupo de 42 médicos.
De 1972 para cá, os números da Unimed-Nordeste/RS, integrante da Federação das Unimeds , multiplicam-se.
Atualmente, a Unimed Nordeste conta com 1.149 mil médicos cooperados, 1.770 funcionários e soma mais de 350 mil
beneficiários, distribuídos nos 17 municípios de sua área de abrangência geográfica. A estrutura engloba: Centrais de
vendas; Pronto-Atendimento;Farmácias; Serviços (SOS Unimed); Assistência Domiciliar; Saúde Ocupacional;
Laboratórios; Laboratórios Credenciados: 40, centros de diagnóstico por imagem :2, Centro de Diagnóstico por Imagem
credenciados 50;Clínicas Credenciadas: 44;Serviço de Radioterapia Credenciado:1;Serviço de Cardiologia
Credenciados
15; Serviços de Fisioterapia Credenciados: 43; Clínicas de Bucomaxilos Credenciados:7; Bancos de Sangue
Credenciados: 2; Hospital próprio:1; Hospitais Credenciados: 11.
Política de Sustentabilidade: O Sistema Unimed se compromete em desenvolver seu negócio de forma sustentável,
com foco na saúde de seus beneficiários por meio da promoção e prevenção da saúde; gerar aos cooperados e
colaboradores oportunidades de crescimento profissional, econômico e social; zelar pela qualidade dos serviços
prestados aos seus clientes;ser exemplo no cumprimento da legislação aplicável ao seu negócio; fortalecer as
comunidades por meio da inclusão social; da preservação do meio ambiente e da valorização da cultura local onde as
Unimeds estão inseridas. Principais Práticas de Gestão Ambiental Adotadas:
Campanha Meio Ambiente: Com o objetivo de conscientizarmos os colaboradores para os cuidados
Com o meio ambiente, lançamos um informativo com todas as ações de meio ambiente que foram
realizadas durante o ano, como: Campanha Dia Mundial da Água, Hora do Planeta, Combate a
Poluição. Eventos Ambientais: Participação da Semana do Meio Ambiente com objetivo de divulgar as práticas
ambientais. Programa Consumo Consciente: Conscientizar, educar e controlar os funcionários em relação ao consumo
consciente dos recursos oferecidos pela cooperativa desenvolvemos etiquetas educativas e passamos a reaproveitar a
água armazenada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Pronto-Atendimento de Farroupilha. Em 2014, um
volume de 2.386 metros cúbicos dessa água foi reutilizado para a manutenção do jardim desse serviço próprio.
Calculadora CO2: Adotamos e implantamos a ferramenta da Unimed do Brasil que mede a emissão de CO2 geradas
pela cooperativa, via inventário (IEGEE), em 2014 geramos: 540,31 de CO2, para neutralizarmos o impacto,
plantaremos 3.373 mudas de árvores. Segregação de Resíduos: Empresas terceiras que realizam a coleta:
Orgânico;Infectante; Reciclável;Confidencial;Químico;Radioativo. Projetos Apoiados: Aprender no Parque:
Confeccionamos bolsas de banners, em desuso pela cooperativa. Tega: Com o objetivo de promover a educação
ambiental nas escolas da rede pública, fechamos a parceria com o Instituto Orbis que realiza o projeto. Logística
Reversa: Com o objetivo de diminuir o impacto ambiental gerado pelo consumo de plástico, utilizando na fabricação
das carteiras do plano de saúde, encaminhamos os cartões para reciclagem que utiliza 40% de matéria prima virgem
para a confecção dos próximos cartões, 33.657 cartões foram produzidos com 40% de matéria prima virgem. Coletores
de Medicamentos Vencidos e Chapas de Raios-X: Diminuir os riscos sociais e ambientais oriundos do descarte
incorreto de medicamentos e chapas de raios-X. Conservação
Flora e Fauna: Todos os fornecedores na sua homologação apresentam o certificado ambiental referente aos seus
produtos comercializados.
P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,
Organizações governamentais,
Organizações não governamentais,
Organizações comunitárias,
Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Entidades Públicas, Comunidade em geral, Clientes,
Colaboradores, Familiares de colaboradores e
Médicos Cooperados, Fornecedores.

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?
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Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014
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P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1:
www.unimedners.com.br/sustentabilidade/relatoriodesustent
abilidade
P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

P30: Por quais normas a organização é certificada?

ISO 9001,
Outra(s) (especifique)
Temos outros reconhecimentos na Área Ambiental:
Selo Sustentabilidade Hospital Unimed- Unimed do
Brasil, Certificado Ambiental –Ecolog Serviços
Ambientais, Troféu Marketing Consciente- Projeto
logística Reversa Instituto Fornecedor ConscienteIDF e Projeto Logística Reversa- Editora Expressão
Ecologia(2014). Prêmio Responsabilidade
Socioambiental 2015 – ARH Serrana.

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

648.955.920,27

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

993.941,51

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

107.291,08

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

717.998,43

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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