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PARTICIPAÇÃO DA SPDM EM PROJETOS RELACIONADOS ÀS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS E RESÍDUOS 

 
 

Apresentamos nesta versão do ECOS, a participação da SPDM nas iniciativas relacionadas as 

mudanças climáticas e da gestão de resíduos do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS). 

 

O Projeto Hospitais Saudáveis é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo 

transformar o setor saúde em exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção ao meio 

ambiente e à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral. 

Entre as estratégias para obter tais resultados estão a construção de projetos intitulados de “Desafio 

Saúde pelo Clima e Desafio Resíduos” no qual os Serviços de Saúde podem participar mostrando 

seus resultados, em ciclos anuais, relacionados aos temas bem como a evolução ao longo do tempo. 

 

Desafio: A Saúde pelo Clima 

No Desafio: A Saúde pelo Clima as organizações de saúde são 

estimuladas a desenvolver trabalhos relacionados às mudanças 

climáticas com base em 03 pilares: mitigação (reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa); resiliência (preparação dos 

Serviços de Saúde para eventos climáticos extremos e na mudança dos padrões de doenças) e 

liderança (educar equipes de saúde e público em geral bem como promover políticas públicas de 

proteção à saúde pública face às mudanças do clima). 

 



 

 

A SPDM participa deste desafio desde o ano de 2016 com resultados bastantes significativos na 

redução de emissões de gases de efeito estufa que levaram a Instituição a ter reconhecimento 

internacional em três premiações: 

• No ciclo de 2016 do Desafio, a SPDM foi reconhecida na 

Categoria “Liderança Climática” pela realização de eventos, 

reuniões, apoio técnico e da definição de meta estratégica para 

realização de inventários de gases de efeito estufa em suas 

Unidades. 

• No ciclo 2017, o Hospital Geral de Pedreira recebeu o prêmio na Categoria “Redução de 

emissões de gases de efeito estufa de fontes não-energéticas” onde alcançou uma sensível 

redução no consumo de óxido nitroso (N2O), controlando vazamentos no sistema de 

distribuição e trocando antigos equipamentos de anestesia por novos modelos digitais. Com 

estas ações, reduziu substancialmente sua emissão de gases 

de efeito estufa obtendo também redução de despesas. Como 

resultado, o consumo de N2O caiu de 0,57 kg por cirurgia. 

para 0,30 kg por cirurgia de 2016 para 2017. O trabalho de 

redução de óxido nitroso está sendo replicado em outros 

Hospitais da rede SPDM. 

• No ciclo 2018, o Hospital Geral de Pedreira recebeu 

novamente o prêmio, entretanto, na Categoria “Redução 

de emissões de gases de efeito estufa (Energia)” por um 

conjunto de ações desenvolvidas pela Unidade visando a 

eficiência energética.  

 

Desafio Resíduos  

No Desafio Resíduos as organizações de saúde devem aprimorar 

suas práticas de gestão de resíduos com base em 03 pilares: medir 

a quantidade de resíduos (pesagem); reduzir a quantidade de 

resíduos perigosos (aprimoramento da coleta seletiva) e ampliar a 

reciclagem de resíduos. A SPDM participa do Desafio Resíduos desde o ano de 2019. 

 

Ação de Incentivo a Participação - Comunicação 

Com o objetivo de incentivar e buscar o engajamento das Afiliadas nestes desafios, no dia 08/09/2020, 

os profissionais da SPDM (dentre eles equipes de Hotelaria Hospitalar, Gestão Ambiental e Gestores 

Administrativos – 61 profissionais ao todo) participaram de evento interno com a presença de 

 



 

 

representantes do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) onde foram expostos os fatores que motivam a 

SPDM a participar destes desafios: 

• Participação em campanhas internacionais; 

• Apresentação de dados já disponíveis e gerenciados pelas Instituições Afiliadas; 

• Comparação de dados entre Unidades Afiliadas e entre Instituições participantes dos desafios; 

• Participação em eventos e premiações da campanha; 

• Redução do impacto ambiental do Setor Saúde. 

 

A equipe do PHS, em sua exposição no evento, abordou sobre o panorama global da crise climática, 

assim como realizou as orientações sobre a inserção de dados para a participação dos desafios.  

 

 

Para maiores informações sobre estes projetos, acesse: 

https://www.hospitaissaudaveis.org/nossosProjetos.asp 
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