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Objetivo 

 

 

 

 

             O objetivo principal deste estudo foi propor a implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental no Instituto Adolfo Lutz e salientar a 

importância da necessidade do Programa de Gestão Ambiental em 

laboratórios de pesquisa e de ensino. 

 

                 O objeto de estudo o Instituto Adolfo Lutz, localizado na 

Cidade de São Paulo.  



Metodologia 

         
           A metodologia aplicada foi o estudo de caso, como instrumentos 

de pesquisa foram utilizados artigos científicos, teses de doutorado, 

dissertações de mestrados, trabalhos de conclusão de curso, livros, 

revistas e outros artigos. 



Relevância 

 

 

              Este trabalho é relevante para a saúde pública, uma vez que 

implementando o processo de qualidade ambiental, poderão ser 

beneficiados os funcionários da instituição, coletores de resíduos, 

bem como a sociedade no que se refere ao aspecto saúde do 

trabalhador indiretamente dos envolvidos com as atividades da 

instituição. 



Problemática 

       

             A problemática envolve a seguinte questão: 

Como as Instituições de ensino e pesquisa poderão 

realizar suas atividades e atender os requisitos legais e 

normativos de maneira sustentável?  



Hipótese 

     
         A hipótese é que a implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental no Instituto Adolfo Lutz possa diminuir ou eliminar os 

possíveis problemas ambientais ocasionados por suas atividades, e 

se obtenhamos econômicos e sociais utilizando-se as ferramentas 

da Gestão Ambiental aqui discutidas. 



 

Conceitos 

 
 “sis. te. ma 

(gr sýstema) sm 1 Conjunto de coisas ou partes de modo a formarem 
um todo complexo ou unitário. .... 6 Métodos, modo, forma, plano...”  
(MICHAELIS, 2002).  

 “ges.tão 

(lat gestione) sf 1 Ato de gerir. 2 Administração, direção’(MICHAELIS, 
2002). 

qua.li.da.de 

(lat qualitate) sf 1 Dom, virtude. 2 Grau de perfeição, de precisão, de 
conformidade a um certo padrão: Artigo de primeira qualidade.3 
Categoria, espécie, tipo: A fábrica produz apenas uma qualidade 
deste artigo. (MICHAELIS,2002). 



 

 
         

        “Os sistemas de gestão envolvem normas, métodos e 

procedimentos. As normas incluem a política global da organização, 

suas diretrizes de funcionamento e as regras especificas; aplicáveis 

aos recursos da organização em situações definidas”. (PALADINI, 

2004, p.135).  

 

   “Gestão Ambiental é um processo de articulação das ações dos 

diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço com 

vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos 

recursos ambientais, naturais, econômicos e socioculturais, as 

especificidades do meio ambiente, com base em princípios e 

diretrizes previamente acordados/definido”. Trani (2006, p.6) 

 



         

 

 

 

                  
Segundo Trani (2006, p.6), fazem parte da Gestão Ambiental: 

 Política Ambiental: conjunto de princípios doutrinários que 

conformam as aspirações sociais e/ou governamentais quanto à 

regulação do uso , controle, proteção e conservação do ambiente. 

 Planejamento Ambiental: estudo prospectivos que visa atender a 

Política Ambiental, através da coordenação, compatibilização, 

articulação e implantação de projetos de intervenção estruturais e 

não estruturais. 

 



 Gerenciamento ambiental: conjunto de ações para regular na 
prática operacional o uso, controle, proteção e conservação do 
ambiente, verificando sua conformidade coma Política Ambiental. 

 

 Métodos de Gerenciamento Ambiental: estabelecimento de 
referencial teórico para a participação dos diferentes agentes 
envolvidos no Gerenciamento. 

 

 Sistema de Gerenciamento Ambiental: conjunto de 
organismos, agências e instituições governamentais e privadas, 
estabelecido para executar a Política Ambiental.  

 

 



         A ISO 14001 pertence à série de normas ISO 14000, que 

é um sistema de gestão ambiental que auxilia a organização a 

cumprir seus compromissos assumidos em benéfico do meio 

ambiente, criando sistemas de certificação, exigindo o cumprimento 

da legislação local, porém não estabelece padrões de desempenho, 

devendo estes ser estabelecidos pela própria organização de 

acordo com os limites compatíveis com a sua Política Ambiental 

(VALLE, 2002). 

 



4.1 Requisitos gerais   
4.2 Política ambiental 

4.3 Planejamento 
4.3.1 Aspectos ambientais 

4.3.2 requisitos legais e outros 
4.3.3 Objetivos ,metas e programa(s) 

4.4 Implementação e operação 
4.4.1 Recursos, Funções e responsabilidades 

4.4.2. Competência, treinamento e conscientização 
4.4.3 Comunicação 

4.4.4 Documentação 
4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 
l4.4.7 Preparação e respostas à emergências 

4.5 Verificação 
4.5.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 
4.5.3. Não–conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 
4.5.6 Auditoria interna 

4.6. Análise pela administração 



     

        
Segundo Reis (2002, p.26) os elementos chaves de um Sistema de 

Gestão Ambiental, baseados na ISO 14001 são: 

 

 Política Ambiental: Aborda a política ambiental das organizações, 
incluindo seus processos, através dos objetivos, metas e programas 
ambientais.  

 

 Planejamento: A análise dos aspectos ambientais das 
organizações, incluindo seus processos, produtos e serviços assim 
como os bens e serviços usados pela organização.  

 

 Implementação e Operação: Implementação e organização dos 
processos para controlar as atividades operacionais que são criticas 
do ponto de vista ambiental. Devem ser considerados os produtos e 
serviços da organização. 



 Verificação e Ação Corretiva: Verificação dos processos para 
controlar e melhorar as atividades operacionais que são críticas do 
ponto de vista ambiental.  

 

 Análise Crítica pela Administração: Analise e crítica do SGA pela 
Administração para assegurar a contínua adequação e efetividade 
do sistema. 

 

 Melhoria Contínua O conceito de melhoria contínua é um 
componente chave do site4ma de gestão ambiental, pois através 
dele a norma ISO 14001 pretende estimular a melhoria do 
desempenho. Este conceito completa o processo cíclico do PDCA 
(planejamento, implementação, verificação, análise critica e 
melhoria contínua).  

 



  A Norma se aplica a qualquer organização que necessitam de : 

a) estabelecer, implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão 
ambiental, 

b) assegurar-se da conformidade com sua política ambiental definida, 

c) demonstrar a conformidade da Norma ao fazer uma auto-avaliação 
ou auto declaração, ou buscar confirmação de suas conformidades 
por partes que tenham interesse na organização, tais como clientes, 
ou buscar confirmação de sua auto declaração por meio de uma 
organização externa, ou buscar certificação/registro de seu sistema 
de gestão ambiental por uma organização externa. (ISO 14001, p.1) 



Vantagens 

 Através do Sistema de Gestão Ambiental abre-se caminho para 

mudanças que envolvem os procedimentos de Tecnologia, a 

diminuição do consumo de recursos naturais, a proteção do meio 

ambiente e a Educação Ambiental; todos os instrumentos que 

visam à preservação e a manutenção da Vida no Planeta. 

 

 Embora o Sistema de Gestão ambiental possa ser implementado 

em uma impressa por interesses puramente financeiros são 

comprovados os benefícios ao meio ambiente e a saúde pública.  



Possibilidade de obter a Ecoeficiência. 

 

São elementos da Ecoeficiência: 

1. Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços.  

2. Reduzir o consumo de energia com bens e serviços.  

3. Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas.  

4. Intensificar a reciclagem de materiais.  

5. Maximizar o uso sustentável de recursos renováveis.  

6. Prolongar a durabilidade dos produtos.  

7. Agregar valor aos bens e serviços.  

 



Histórico 
 

 

1891. Foi criado o serviço Sanitário do Estado de São Paulo para 
atuar em três áreas: 

 Orientar o governo acerca dos assuntos de higiene e salubridade 
pública; 

 Projetar e aplicar planos para melhorar o estado sanitário, 

 Garantir a execução do regulamento sanitário  

1892. O Laboratório Bacteriológico iniciou seus trabalhos. 

Bromatológicas e do Instituto Bacteriológico. 

1943. Foram incorporados os laboratórios existentes no interior do 
estado de São Paulo, pertencentes ao Serviço de Policiamento da 
Alimentação Pública,  

1970. 28/04  - Decreto O Instituto Adolfo Lutz passou a ser 
subordinado a Coordenação dos Serviços Especializados da 
Secretaria da Saúde. 



1893. 28/02 - Decreto n°153, que conferiu competência ao estudo de 
microbiologia em geral e especialmente sobre etiologia das 
epidemias, endemias e epizootias mais freqüentes em nosso meio 
sanitário. 

04 /09 - Lei n °240 definiu a nova estrutura do Serviço Sanitário e o 
Laboratório Bacteriológico passa a se chamar Instituto 
Bacteriológico. 

Julho - Começou a funcionar o Laboratório de Análises Químicas e 
Bacteriológicas, destinado ao serviço de análises de alimentos, 
bebidas, drogas e qualquer outra matéria cujo conhecimento pode 
ser de utilidade para saúde. 1940. 26/10 - foi criado o Instituto 
Adolfo Lutz – IAL como Laboratório Central de Saúde Pública 
proveniente da fusão dos laboratórios de Análise Química e 



            
 

 

  

Atualmente, O Instituto Adolfo Lutz é reconhecido internacionalmente 
por sua competência para responder às ocorrências em sua área de 
atuação, tendo sido credenciado pelo Ministério da Saúde como 
Laboratório Nacional em Saúde Pública e Laboratório de Referência 
Macroregional.  

1. Centro Colaborador do Programa Conjunto FAO/AMS para 
monitoramento de contaminantes em alimentos. 

2. Centro de Referência para Controle de Qualidade Analítica de 
Micotoxinas e Resíduos de Pesticidas;  

3. Coordenador Nacional do Programa de Monitoramento de 
Matérias Estranhas em Alimentos, 

4.  Centro de Referência Nacional para Diagnóstico Laboratorial da 
AIDS; 

5. Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde -  nas 
áreas de Arbovirus, Vírus influenza e produção de 
imunobiológicos e Centro Colaborador da OPS para Culturas 
Celulares,  

6. Rede Nacional e Mundial da vigilância da influenza, participando 
da Rede Nacional e Mundial de Vigilância do vírus da Influenza 
com o objetivo de colaborar na composição  de vacina para o 
hemisfério sul. 

 



         “Além de atuar nas áreas de Bromatologia e Química, 

Biologia Médica e Patologia, o Instituto Adolfo Lutz produz 

conhecimentos relevantes para a saúde coletiva, desenvolve 

pesquisas aplicadas, promove e divulga trabalhos científicos, 

colabora na elaboração de normas técnicas, padroniza métodos 

diagnósticos e analíticos e organiza cursos de formação técnica, de 

aperfeiçoamento e estágios de aprimoramento, em nível nacional e 

internacional”. ( IAl, 2007) 



Missão 

  Participar das ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

relacionadas com o Laboratório de saúde Pública; 

 

 Executar atividades laboratoriais especializadas e diferenciadas; 

 

 Promover a divulgação de informações relevantes à saúde 

pública e ao conhecimento científico (IAL, 2005, p.11).  



Escopo de trabalho 

      Participar dos Sistemas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

 

     Controlar a qualidade da produção dos laboratórios da rede 
estadual, orientando a organização dos serviços técnico-
especializados, promovendo a introdução de tecnologia reciclando 
o pessoal e avaliando resultados; 

 

     Atuar como referência técnica de laboratórios integrantes do 
Sistema de Saúde do Estado de São Paulo; 

 

     Realizar investigações e pesquisa pertinentes à sua finalidade e 
papel no Sistema de Saúde e divulgar os resultados; 

 

     Promover atividades de ensino para o aprimoramento de 
profissionais das áreas de atuação do Instituto  



             Análise realizadas pelo Serviço de 

Bromatologia 

 

 Fiscal (valor jurídico): baseada na análise de amostras colhidas e 

lacradas pela autoridade sanitária (municipal/estadual/federal) 

competente e que servirá para verificar a conformidade do produto 

com a legislação vigente.  

 Controle (valor jurídico): para fins de registro de alimentos no 

Ministério da Saúde, bem como para liberação de lotes de produtos 

importados.  

 Prévia (valor jurídico): para registro de determinados produtos no 

Ministério da Saúde: embalagens para alimentos, alimentos 

dietéticos, aditivos, matérias primas alimentares, coadjuvantes da 

tecnologia de fabricação, cosméticos, produtos de higiene e 

domissanitários.  

 



          

Análise realizadas pelo Serviço de      

Bromatologia 

 

 

 

 Orientação (sem valor jurídico): para atendimento de solicitações 
diversas não relacionadas com as situações anteriores, 
considerando a qualidade e verificação da adequação para uso e 
consumo dos produtos. Incluem-se nesse tipo de análise, as 
solicitadas pelo público em geral, órgãos de defesa e proteção ao 
consumidor, exportadores, Secretaria de Segurança Pública, outros 
órgãos públicos, rede hospitalar, concorrências públicas, prefeituras 
municipais, Programa de Saúde do Trabalhador e para fins de 
registro junto ao Ministério da Agricultura. Documentação 
necessária: solicitação da análise, conforme modelo disponível no 
IAL, indicando claramente os tipos de determinações a serem 
efetuadas.  



Bromatologia 

          A Bromatologia e Química trabalha no desenvolvimento de 
metodologia analítica para a avaliação de qualidade da seguinte 
forma:  

 

1. Alimentos, águas, bebidas, aditivos e coadjuvantes de 
tecnologia para alimentos:  

Físico Químico: Composição identidade e autenticidade, macro e micro 
nutrientes e contaminantes químicos orgânicos e inorgânicos.  

Microbiológico: higiene, contaminantes, análise de perigos e avaliação 
de risco e diagnósticos de doenças transmitidas por alimentos.  

Microscópico: identidade e matérias estranhas.  



Bromatologia 

 

 

2. Medicamentos, insumos farmacopéicos, drogas 
vegetais farmacopéicas e água para hemodiálise: 

 Físico Químico: identidade e autenticidade, 
contaminantes químicos e metais pesados. 

 Microbiológico: higiene, contaminantes e esterilidade. 

 Toxicológico: Endotoxina bacteriana  

 Microscópico: identidade 



Bromatologia 

3. Cosméticos produtos de higiene, domissanitários e 

desinfetantes em geral: 

 Físico Químico: identidade e autenticidade, contaminantes químicos 

e metais pesados.  

 Toxicológico: irritação da derme, da mucosa e olhos.  

 Microbiológico: atividade antimicrobiana de domissanitários. 



Bromatologia 

     4. Embalagens para alimentos, medicamentos, produtos 
odonto –médico – hospitalares, brinquedos e outros artigos de 
uso infantil: 

 Físico-químico: identidade, contaminantes químicos orgânicos e 
inorgânicos.  

 

     5. Materiais biológicos de trabalhadores expostos: 

 Físico-químico: Metais pesados, pesticidas e seus metabólicos, 
solvente e seus metabólicos. (IAL, 2007) 



       Em 2003 no Serviço da Bromatologia e Química participou dos seguintes 
programas:  

 Programa Paulista – realizado em parceria com o CVS (Centro de 
Vigilância Sanitária) que visa monitorar a qualidade de produtos 
industrializados; 

 Pró- Água – visa monitorar a qualidade da água de abastecimento 
público. 

 Vivo leite – em parceria com a Secretaria de Agricultura, que avalia a 
qualidade do leite distribuído às instituições carentes. 

 Para – Programa organizado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) do Ministério da Saúde, para análise de resíduos de agrotóxico 
em vegetais.  

 Programa de monitoramento de água para hemodiálise, realizado 
junto ao Centro de Vigilância Sanitária. 

 Promosan – em parceria coma a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e o CVS (Centro de Vigilância Sanitária ) que visa a qualidade  e 
eficácia de saneantes. 

 Programa Z – elaborado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) que monitora a qualidade de medicamentos. (IAL, 2003, p.53)  
 



Biologia Médica 

 

• Diagnóstico das doenças por diferentes tecnologias 
(sorologias; isolamento e caracterização de diferentes 
agentes infecciosos, exames de alta complexidade, etc)  

• Testes de resistências para diferentes agentes 
patogênicos 

• Teste de carga viral  

• Imunofenotipagem de Linfócitos T: CD4 - CD8 para 
infecção por HIV/AIDS  

• Exames para avaliação de surtos e epidemias 

• Diagnóstico Rápido de Vírus por Microscopia Eletrônica 

• Vigilância de campo para detecção de agentes 
infecciosos em animais reservatórios silvestres. 

• Testes de Citotoxicidade em "in vitro" 

• Culturas de Células e de Cepas bacterianas certificadas. 
(IAL, 2007) 



Patologia Médica  

 

 Diagnóstico e Pesquisa em Doenças Infecto Contagiosas e 
neoplasia. 

 Participação nas ações de Vigilância Sanitária. 

 Diagnóstico de doenças infecciosas de notificação compulsória. 

 Diagnóstico de neoplasia relacionadas com agentes e etiológicos 
infecciosos. 

 Diagnóstico de doenças sexualmente transmitidas. 

 Incluindo a realização de atividades laboratoriais especializadas e 
diferenciadas.  

 Doenças infecciosas.  

 Colaborações com diferentes técnicas histoquímica e cito químicas. 

 Identificação de protozoários, fungos, bactérias e helmintos. 

 Técnicas Imuno-Histoquímica: uso de diferentes sondas de 
seqüências gênicas amplas e restritas para identificação de tipos e 
subtipos virais. 

 Neoplasias 



Estrutura física 

 

     O Instituto Adolfo Lutz hoje é formado por seis anexos: 

 Prédio Central 

 Prédio da Bromatologia e Química (como anexos: Biotério, Triagem 
e Coleta)  

 Prédio da Virologia (faz parte da Biologia Médica)  

 Prédio da Seção de Pesticidas (faz parte da Bromatologia e 
Química)  

 Prédio da Biologia Médica e Patologia 

 Prédio da Biblioteca  

 

 



 1. NORMA ABNT ISO/IEC 17025 -  

        A Norma estabelece os critérios para aqueles laboratórios que 
desejam demonstrar sua competência técnica, que possuam 
sistema de qualidade efetivo e que são capazes de produzir 
resultados tecnicamente válidos  ( Zenebon & Pascuet , 2005) . 

. 



            

 

              2. RDC Nº. 306, de 7 de dezembro de 2004  

(ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
 

 

  Dispõem sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde.  

 

          

Aplica-se a todos os geradores de Serviços de Saúde – RSS. 

 

  



      Consta da norma a classificação de resíduos, explica-se que o Programa 
de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde a ser elaborado 
deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e 
disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas 
pelos órgãos  locais correspondentes , incluindo as seguintes etapas:  

 Manejo 

 Segregação 

 Acondicionamento 

 Identificação 

 Transporte interno 

 Armazenamento temporário 

 Tratamento 

 Armazenamento externo 

 Coleta e transporte externo 

 Disposição final.  

 
Foto: Ana Marina Martins de Lima  



             

 

                 3. PORTARIA N º 485, de 11 de novembro de 

2005 (MTE – Ministério do Trabalho e do emprego) 

          

 

 
                      Aprova a Norma Regulamentadora nº. 32 (Segurança e 

Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). 

  

    Consta-se dos objetivos e campo de aplicação da Portaria: 

 A finalidade de estabelecer diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e á saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade 
de promoção e assistência a saúde em geral. 



                 O Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA 

      Segundo a Portaria deve conter:  

 

     I. Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 
localização geográfica e das características do serviço de saúde 
e seus setores, considerando: 

 

 fontes de exposição e reservatórios; 

 vias de transmissão e de entrada; 

 Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente 

 Persistência do agente biológico no ambiente 

 Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos 

 Outras informações cientificas. 



O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 
que conforme a Portaria e além do previsto na NR-07, devem 
contemplar: 

 

 “o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos 

 a localização da áreas de risco 

 a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, 
sua função, o local em que desempenham suas atividades e o 
risco a que estão expostos; 

 a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos; 

 o programa de vacinação”.  



II. Avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando: 

 a finalidade  e descrição do local de trabalho; 

 a organização e procedimentos de trabalho; 

 a possibilidade de exposição; 

 a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho; 

 as medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento”. 

  
[1] Transmissibilidade: capacidade de transmissão de um agente 
hospedeiro. O período de transmissibilidade corresponde ao 
intervalo de tempo durante o qual um organismo elimina um agente 
biológico para reservatórios ou para um hospedeiro. (PORTARIA 
485) 

 [2] Patogenicidade: Capacidade de um agente biológico causar 
doença em um hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar 
doença. (PORTARIA 485)   

 [3] Virulência: é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso. 
(PORTARIA 485)  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 
Proposta de Implementação da 

ISO 14001:2004 

 

 



          

1. Criar o Sistema da Gestão Ambiental 

 Verificar requisitos legais 

 Definir a política ambiental 

  

2. Planejar 

 Levantar aspectos ambientais e possíveis impactos ambientais 

 Verificar requisitos legais e outros 

 Definir objetivos, metas e programas 



3. Implementar 

 

 Definir equipe da Qualidade Ambiental 

 Conscientizar – definir equipe de Educação Ambiental 

 Definir formas de comunicação 

 Definir formas de documentação  

 Determinar critérios operacionais para impactos significativos 

 Preparar respostas às emergências 



4.Realizar 

 Implantar o Programa de Gestão Ambiental da Instituição 

 

5. Verificar  

 Monitorar e medir regularmente as características que possam ter 
um impacto significativo 

 Avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros 

 Estabelecer, implementar e manter ações para tratar não 
conformidades, ações corretivas e ações preventivas 

 Manter controle de registros para determinar a conformidade a 
Norma ISO 14001:2001 e a política ambiental da Instituição 

 Determinar critérios para auditorias 

 Realizar análise pela administração. 

 



    Ainda propõe-se que: 

1. Definição da equipe de qualidade ambiental:  

 A equipe da qualidade ambiental devera ser multidisciplinar, 

constando de : 

 Gestor Ambiental 

 Uma pessoa da alta administração.  

 Secretária (o) 

 Um membro capacitado de cada divisão. 



2. Política Ambiental da Empresa 

 A política ambiental deve ser definida de acordo com a 
atividade realizada pela empresa.  

 

3. Levantamento de Aspectos e Impactos 

 Para o levantamento de aspectos e impactos pode ser 
utilizada a tabela em anexo deve-se verificar os 
requisitos legais pertinentes.  



4. Definição de objetivos e Metas 
 A definição de objetivos e metas pode ser complementada 

com dados obtidos do Programa de Qualidade e 
Biossegurança.  
 

5. Análise de Programa de Gerenciamento de Resíduos. 
 Deve ser feito um diagnóstico do Programa já existente, 

propõe-se aqui a implantação de Coleta Seletiva.  
 

6. Implementação da Gestão da Água 
 Devem ser verificados os gastos e desperdício ocorridos por 

atividade de cada setor, propõe-se a implantação do 
Sistema de Tratamento de efluentes e a avaliação do 
possível Reúso da água na Divisão de Bromatologia e 
Química. 



   7. Definição da equipe de Educação Ambiental 

 Esta equipe deve ser multidisciplinar e ter pelo menos a 
participação de um membro da equipe de Gestão Ambiental. 

 

    8. Divulgação do Programa de Qualidade Ambiental para os 
funcionários e sociedade  

 Pode-se utilizar como divulgação o seminário tendo-se como tema 
proposto: “1º Seminário de Gestão Integrada de Qualidade, Meio 
Ambiente e Saúde”, cujo programa apresenta-se de acordo com a 
próxima tabela: 

 

9. Auditoria Interna 

 Na equipe de Auditoria Interna podem constar pessoas já 
capacitadas do Programa da Qualidade.  

 



Cronograma 

ATIVIDADE 

Seminário da Gestão Ambiental  

 

Implementação no programa na 
Administração 

 

Implementação na Bromatologia  

Química. 

 

Implementação na Biologia 
Médica. 

 

Implementação na Patologia 
Clinica.  

TEMPO 

Dois dias 

 

2 meses  

 

 

3 meses 

 

 

3 meses 

 

3 meses  



MÉTODO 

 

    Segundo Slack (2002) o desenvolvimento do Projeto de 

Qualidade envolve cinco estágios: 

 Identificar as atividades dentro de um projeto 

 Estimar os tempos e recursos para as atividades 

 Identificar os relacionamentos e dependência entre as atividades 

 Identificar as limitações de programação 

 Preparar o programa  

 Pode-se utilizar como base para a implementação da Qualidade 

ambiental, elemento da Qualidade.  



Conclusão 

         A implementação do Programa de Gestão Ambiental no Instituto 
Adolfo Lutz é viável e necessária podendo trazer benefícios para a 
organização e para a sociedade, melhorando ainda mais a boa 
imagem já conquistada pela qualidade de seus serviços prestados. 

 

         Do ponto de vista administrativo a proposição de implementação 
do Sistema de Gestão Ambiental na Instituição traz um novo foco 
para as instituições de ensino e pesquisa: a preocupação com os 
possíveis impactos ocasionados por suas atividades e a 
complementação para os Programas da Qualidade e 
Biossegurança. 



Agradecimentos 

 

À equipe de profissionais do Instituto Adolfo Lutz pelo apoio 

Marta Lopes Salomão – Diretora Geral  

Odair Zenebon – Diretor geral da Divisão de Bromatologia e 

Química  

Paulo Tiglea – Diretor da Química Aplicada  

Neus Pascuet – Gerente de Qualidade 

Luz Marina Trujillo – Diretora da Seção de Química Farmacêutica  

Maria Lucia Siqueira – Núcleo de Saúde Ocupacional e 

Biossegurança  

Myrna Sabino - Diretora da Seção de Química Biológica  

Equipe SENAC 

Fernando Codelo Nascimento 

Carlos Eduardo Tirlone.   

Cláudio Schdeit Guimarães. 

Aos demais docentes pelos conhecimentos adquiridos.  

Ao colaborador do CCD: Aparecido Batista de Almeida.  

Aos funcionários das Bibliotecas: 

Centro Universitário SENAC Jabaquara 

Centro Universitário SENAC Santo Amaro  

Instituto Adolfo Lutz 

Faculdade de Saúde Pública da USP 



Obrigada!!! 

 

 

 

limarin@uol.com.br 

11-989338998 


