
INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus tornou o 
futuro do planeta imprevisível em variados 
aspectos.

Pensar em desenvolvimento sustentável não 
é novidade. No entanto, a pandemia 
aprofundou esses desa�os. Embora haja 
pontos positivos, como a redução das 
emissões de poluentes, desencadeado pelo 
aumento de atividade em “home o�ce”, 
também será necessário o enfrentamento de 
problemas como: o aumento da geração de 
resíduos domiciliares, hospitalares e as 
incertezas das mudanças nos hábitos de 
consumo.

Dentro do ambiente hospitalar as atividade 
de “home o�ce” são mais restritas e a 
utilização de recursos aumentada.

Dito isso, estratégias que contribuam para a 
sustentabilidade se fazem necessárias diante 
de um cenário tão adverso.
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OBJETIVO
Criar novas estratégias, no setor de gestão 
de pessoas, para reduzir o consumo de papel 
a A4, contribuindo assim com 
sustentabilidade ambiental e cumprindo 
com um dos valores institucionais.

METODOLOGIA
Para disseminar os novos protocolos 
instituídos durante a pandemia, assim como 
os protocolos institucionais, através dos 
treinamentos, e contratar um contingente 
maior de enfermagem cumprindo com as 
diretrizes do ministério da saúde, a gestão de 
pessoas do Hospital Regional de Cotia 
adotou algumas medidas tais como:
1.  Substituição dos pré e pós teste, assim 
como avaliação de reação realizadas após os 
treinamentos no papel por outras 
tecnologias como Google forms realizados 
através de Qr code;
2. Substituição das provas teóricas do 
processo seletivo de enfermagem no papel, 
pelo formato on-line no próprio laboratório 
de informática do Hospital.

RESULTADO
Desde o início da pandemia em março de 
2020 até dezembro de 2020, foram 
economizadas 11756 folhas de papel A4 o 
equivalente a uma redução de 56%, quando 
comparado ao mesmo período do ano 
anterior. O que representa, 
aproximadamente, dois eucaliptos grandes. 

Conclusão - “A adversidade desperta em nós 
capacidades que, em circunstâncias 
favoráveis, teriam �cado adormecidas”.
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