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UPCYCLING 

 Upcycling, também conhecida como a reutilização criativa, é o processo de 
transformação de produtos usados, materiais desperdiçados, de produtos inúteis e 
indesejados em novos materiais ou produtos com melhor qualidade, ou com um 
melhor valor ambiental.  

  

 A opção de alguns administradores de hospitais pelo invólucro cirúrgico 
confeccionado com 100% de polipropileno, conhecido como SMS é fundamentada na 
maior segurança e vantagem econômica quando comparado aos outros materiais 
reprocessados, uma vez que o vencimento da esterilização se estende ao tempo 
suficiente de utilização, diminuindo a reesterilização sem uso. 

  



CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A atividade hospitalar produz uma grande quantidade e variedade de resíduos, 
alguns classificados como perigosos, causando danos ao meio ambiente e à saúde 
humana.  

  

 Entre estes estão itens recicláveis, que se não forem devidamente separados e 
capturados, resultarão num excesso de descarte, diminuindo tempo de vida de 
aterros sanitários. Uma melhor opção é utilizar uma cadeia de reciclagem criando 
ganhos extras e outros benefícios sociais.  

  

 Mesmo com esta escolha, muitas vezes seu potencial não é plenamente explorado 
por falta de acompanhamento, treinamento e direcionamento do produto.  

  



REAPROVEITAMENTO DE MANTAS CIRÚRGICAS 

  

Papel em não tecido SMS, 100% polipropileno, de três camadas 
com barreira bacteriana e viral comprovada, resistência a rasgo, 

estouro e a líquidos. 
 

Spunbonded 

Spunbonded 

Meltblown 



O SMS é um polímero constituído de fibra com alto potencial para reciclagem, mas por 
ser proveniente de procedimentos cirúrgicos, um ponto crítico para o sucesso do projeto 

é  a definição do fluxo para que o descarte ocorra antes do início dos processos 
operatórios a fim de evitar falha no processo. 



ART ECO 

Iniciativa com o 
propósito de 

transformar o mundo!! 



ART-ECO ACONTECENDO... 

Instituições de caridade cadastradas; 
Projeto de apoio à comunidade – 

nanoprodutores e cooperativas de 
mulheres; 

Avaliação de ganhos para hospital; 
Desenvolvimento do projeto upcycling; 





Como fazer a diferença dentro do hospital, 
da sociedade e meio-ambiente?!? 



https://www.google.com.br/search?q=kit+higiene+
hospitalar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjR8_36j5bdAhWHCpAKHUpgBf4Q_AUICygC&b
iw=1366&bih=631#imgrc=LTpmCDAutUjPVM: 

https://www.google.com.br/search?q=kit+higiene+hospitalar&tbm=isch&t
bs=rimg:CS06ZggwLrVIIjjX5h_1FuIoby8uLbyDUMU8IO675FjkbDOfFdpYUYe
1Evu_1GepKWea1R3ppu4kZZxDuxxl727-27-
CoSCdfmH8W4ihvLEflyw0Vjww-2KhIJy4tvINQxTwgR-
XLDRWPDD7YqEgk7rvkWORsM5xH5csNFY8MPtioSCcV2lhRh7US-
EY5R3pc7kfWwKhIJ78Z6kpZ5rVERHqlwvLLFBuwqEgnemm7iRlnEOxH5csNFY
8MPtioSCbHGXvbv7bv4Eflyw0Vjww-
2&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj1kImYkJbdAhUBOZAKHdBJCE0Q9C96BAgBE
Bs&biw=1366&bih=631&dpr=1#imgrc=O675FjkbDOf2RM: 

https://www.google.com.br/search?q=kit+higiene+hospitalar&tbm=isch&tbs=rimg:CS
06ZggwLrVIIjjX5h_1FuIoby8uLbyDUMU8IO675FjkbDOfFdpYUYe1Evu_1GepKWea1R3p
pu4kZZxDuxxl727-27-CoSCdfmH8W4ihvLEflyw0Vjww-2KhIJy4tvINQxTwgR-
XLDRWPDD7YqEgk7rvkWORsM5xH5csNFY8MPtioSCcV2lhRh7US-
EY5R3pc7kfWwKhIJ78Z6kpZ5rVERHqlwvLLFBuwqEgnemm7iRlnEOxH5csNFY8MPtioSC
bHGXvbv7bv4Eflyw0Vjww-
2&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj1kImYkJbdAhUBOZAKHdBJCE0Q9C96BAgBEBs&biw=1
366&bih=631&dpr=1#imgrc=y4tvINQxTwg-kM: 

https://www.google.com.br/search?q=kit+higiene+hospitalar&tbm=isc
h&tbs=rimg:CS06ZggwLrVIIjjX5h_1FuIoby8uLbyDUMU8IO675FjkbDOfF
dpYUYe1Evu_1GepKWea1R3ppu4kZZxDuxxl727-27-
CoSCdfmH8W4ihvLEflyw0Vjww-2KhIJy4tvINQxTwgR-
XLDRWPDD7YqEgk7rvkWORsM5xH5csNFY8MPtioSCcV2lhRh7US-
EY5R3pc7kfWwKhIJ78Z6kpZ5rVERHqlwvLLFBuwqEgnemm7iRlnEOxH5c
sNFY8MPtioSCbHGXvbv7bv4Eflyw0Vjww-
2&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj1kImYkJbdAhUBOZAKHdBJCE0Q9C96B
AgBEBs&biw=1366&bih=631&dpr=1#imgrc=3ppu4kZZxDszGM: 

PRODUTO A SER SUBSTITUÍDO 



KIT HIGIENE 

https://www.dmaishotelaria.com/kit-dental 



PREÇO DO KIT DE HIGIENE PESSOAL 

Itens do Kit de Higiene Pessoal 

2x1 frasco 

sabonete 30g 

touca 

pente 

escova dental 

creme dental 

fio dental sache 

cotonetes 

Kit de Higiene 
Pessoal 

Preço 

(R$/unid) 

Consumo 

(1000 

unid/mês) 

Total 

(R$/ano) 

Em uso R$9,00 12.000 R$108 mil 

Proposto R$ 7,26* 12.000 R$ 87 mil 

Ganho total anual R$ 21 mil 

Kit de Higiene Atual* 

Kit de Higiene Proposto 

R$7,26 

750 quilos 

de lixo/ano 

*Imagem ilustrativa 



PROCESSO DA TRANSFORMAÇÃO 

• Hospital separa mantas de 

maneira garantir a sua 

transformação artesanal; 

• Instituições ou nano-

produtoras transformam o 

artesanato. 

• Art-eco retira as mantas e 

envia o produto final; 

 

 

 



KIT DE HIGIENE PESSOAL 

Detalhamento: 

Conceito 

Substituição do estojo comercial 
utilizado atualmente no kit de 

higiene pessoal por estojo 
sustentável – SMS – 1mil u/mês 

Ganho 
esperado 
(R$/ano) 

R$ 25 mil* 

Investimento  
(R$) 

Não há 

Principais Riscos 
associados 

Não foram identificados riscos 

Mitigação dos 
riscos 

Não foram identificados riscos 
 

Treinamento de Coleta do SMS 

Manufatura dos kits 

Entrega do artesanato 

data 

data 

20d 

data 

Etapas de Segurança Suprimentos 

data 



OUTROS PRODUTOS PODERÃO SER AVALIADOS E SUBSTITUIDOS 



https://www.northlanddhb.org.nz/about-us/sustainability/ 



DIVULGAÇÃO NO SITE 

Os resultados e a 

fomentação das práticas 

sustentáveis do hospital 

podem ser divulgados no site 

da Art-ecoup 

Imagem ilustrativa 

https://sites.google.com/view/art-ecoup/sustentometro 





ARTESANATO 



ARTESANATO 



APOIO A ENTIDADES CARENTES COM RECURSOS PARA ARTESANATO 
 



CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA AS CRIANÇAS 

NAS 
Núcleo de  
Ação Social 



SACOLAS PARA BRECHÓ 
 



ETAPAS DE SEGURANÇA 

TODA ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, RELATADAS NO PROJETO DEVEM 
ESTAR ALINHADAS COM OS PROCESSOS DO HOSPITAL E PGRSS; MAPEADOS SEUS 

RISCOS E OPERAÇÕES. 
ARTECO APOIA ESSAS ATIVIDADES 



E o que mais a Art-eco faz? 
 
 

Acolhe os hospitais na transição 
do olhar sustentável e ganhos à 

comunidade 





 

• Adesão ao projeto dos Hospitais Saudáveis (PHS): Elaboração de projeto e  
desenvolvimento de ações sustentáveis. 
 

• O PHS: Associação sem fins econômicos, dedicada a transformar o setor saúde em 
um exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção ao meio ambiente e à 
saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral.  
 
 

 
 

PROPOSTA PARA UM NOVO OLHAR 



QUEM PODE PARTICIPAR? 
 
Podem tornar-se membros institucionais da rede PHS pessoas jurídicas de todos os tipos, que atuam no sistema 
se saúde brasileiro (assistência, educação, pesquisa, prevenção, gestão, etc.), assim como instituições que 
tenham interesse ou atuem nas áreas de saúde pública e ambiental, meio ambiente, sustentabilidade, segurança 
do trabalho, políticas públicas, pesquisa e ensino, entre outras. 
 





PROJETO RESÍDUOS - I 



PROJETO RESÍDUOS - II 



TerraCycle – Ações Comunitárias 

 
Presente em 21 países, a TerraCycle é líder global em soluções para resíduos de difícil reciclabilidade. A 

empresa tem a sustentabilidade no DNA de seu modelo de negócios ao buscar alto impacto ambiental e 

social por meio de programas de coleta e reciclagem que mobilizam mais de 60 milhões de consumidores em 

todo o mundo. 



https://www.terracycle.com.br/pt-BR/ 

COMO FUNCIONA 

A TerraCycle oferece uma série de programas de reciclagem financiados por marcas, empresas e varejistas 

ao redor do mundo. É tudo muito simples e toda a participação é gratuita! Basta se cadastrar nos programas 

que deseja participar, começar a coletar os resíduos aceitos em sua casa, escola ou escritório, solicitar sua 

etiqueta pré-paga em nosso site, colá-la em uma caixa e nos enviar junto às suas remessas pelos Correios. E 

você ainda pode escolher uma instituição sem fins lucrativos ou escola pública para receber os valores 

arrecadados com a reciclagem! 



Por meio de nossos programas de reciclagem, recompensamos seu engajamento com a coleta dos resíduos por 

meio de pontos que se convertem em doações a escolas ou instituições de caridade de sua preferência. 

 

Cada Time de Coleta da foi automaticamente inscrito no nosso Programa de Pontos. Para cada resíduo que você 

enviar, premiaremos a conta de seu Time com Pontos TerraCycle . O número de pontos ganhos por unidade de 

resíduo é descrito em cada página dos Programas Nacionais de Reciclagem. 



FABER-CASTELL – Logística Reversa 
 

Para deixar o planeta ainda mais limpo, a Faber-Castell® juntou-se à TerraCycle® para criar um programa de 

reciclagem de instrumentos de escrita usados. O programa irá proporcionar o descarte correto destes 

resíduos e a oportunidade de arrecadar dinheiro aos participantes. 

A logística reversa permite controlar a distribuição de canetas e centralizar o direcionamento da reciclagem. 

https://www.terracycle.com.br/pt-BR/account/label_requests/new#30


 

Para deixar o planeta ainda mais limpo, a Scotch-Brite juntou-se à TerraCycle para criar um programa de 

reciclagem de esponjas de limpeza de uso doméstico. O programa irá proporcionar um destino mais nobre para 

as esponjas descartadas e a oportunidade de arrecadar dinheiro aos participantes. 

 

Esponja de Cozinha 

O programa pode reciclar esponjas de casa e do restaurante. 

https://www.terracycle.com.br/pt-BR/account/label_requests/new#44


Higiene Bucal 
Para deixar o planeta ainda mais limpo, a Colgate® juntou-se à TerraCycle® para criar um programa de 

reciclagem de escovas de dente, tubos de creme dental e suas respectivas embalagens. O programa irá 

proporcionar o descarte correto destes resíduos e a oportunidade de arrecadar dinheiro aos participantes. 

https://www.terracycle.com.br/pt-BR/account/collections?brigade_id=28




PROJETO LIDERANÇA – MUDANÇA DE ASSINATURA DE E-MAIL  



Depois de termos conseguido subir uma grande montanha, só descobrimos que  
existem ainda mais grandes montanhas para subir. (Nelson Mandela) 

 
www.eagoraccecme.com 

liajeronymoromero@yahoo.com.br  

http://www.eagoraccecme.com/
mailto:liajeronymoromero@yahoo.com.br

