POLITICA DE GESTÃO AMBIENTAL
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIÂNIA
A construção de uma política de gestão ambiental para o ING – Instituto de Neurologia de
Goiânia surge com a constante preocupação em atingir um desempenho ambiental
correto, por meio do controle dos impactos de suas atividades e serviços sobre o meio
ambiente, coerente com sua política e seus objetivos.
Atendendo a legislação vigente, cada vez mais exigente, o objetivo com essa política é a
proteção do meio ambiente, com medidas institucionais que garantam o desenvolvimento
sustentável da Organização.
A preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, por meio do estabelecimento de
objetivos e metas que garantam excelência no desempenho ambiental e a conformidade
com a legislação vigente está presente em todas as decisões institucionais de forma
sistêmica.
Para tanto, compromete-se a:
•
•
•
•
•
•
•

Buscar o desenvolvimento das suas atividades, visando diminuir a geração de
resíduos, minimizando os impactos ao meio ambiente.
Executar Projetos hospitalares (implantação e operação), visando sempre à
proteção do meio ambiente.
Prevenir e mitigar a poluição.
Fornecer a estrutura para estabelecer, revisar e analisar criticamente os planos
de ação para preservação do meio ambiente.
Promover a educação e conscientização ambiental;
Realizar capacitações e treinamentos sobre meio ambiente e o gerenciamento
de resíduos na Instituição, via impressa, mídia, e palestras;
Reduzir o consumo de água, de eletricidade e de papel.

Com relação a resíduos e efluentes, compromete-se:
•

•

Atender ao disposto pelas Resoluções CONAMA 358 (Disposição de Resíduos de
Saúde) e ANVISA 306 (Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde.
Manter a implantação e atualização o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS) da instituição.

Com relação aos insumos, compromete-se:
• Reduzir o consumo de água, de eletricidade, de papel, atuando na fase do
anteprojeto, aquisição e manutenção de equipamentos, sinalização e
treinamento.
Com relação à área de compras, compromete-se:
•
•
•
•

Estimular fornecedores de produtos e serviços a obter certificação de menor
impacto ao meio ambiente.
Não utilizar produtos/equipamentos que danifiquem a camada de ozônio (CFCs,
HCFCs, HBFCs, Halon e bromoclorometano).
Priorizar fornecedores que reutilizem materiais ecologicamente corretos.
Adquirir papéis preferencialmente certificáveis e/ou recicláveis.

