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O Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (HTEJZ) foi nomeado como um dos 

Campeões Climáticos de 2022 pela organização internacional Saúde sem Dano.  

Enquanto membro do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), participante do Desafio a Saúde pelo 

Clima e da campanha internacional Race to Zero, as Instituições Afiliadas SPDM estão comprometidas 

em reduzir a pegada de carbono do setor de assistência à saúde e na preparação para os impactos do 

clima extremo e da mudança da carga de doenças, ao mesmo tempo em que promovem a educação 

dos colaboradores, pacientes e do público apoiando políticas de proteção à saúde pública contra as 

mudanças climáticas. 

Essa premiação é fruto da participação do HTEJZ no Desafio a Saúde pelo Clima e engajamento 

nas atividades desenvolvidas no âmbito da rede do PHS durante o ano de 2022. Os esforços e sucessos 

do HTEJZ e equipe foram reconhecidos com o Health Care Climate Champions Award – Energy Efficiency 

– Silver. 

O Prêmio, na categoria Eficiência Energética – Prata, foi concedido ao Hospital de Transplantes 

Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, em reconhecimento ao trabalho contínuo na redução das emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE), que habilitou a instituição a buscar novos ganhos em eficiência energética 

ao substituir um Tomógrafo que estava em uso há 12 anos por um equipamento novo e mais eficiente. 

O destaque desse trabalho foi a análise "antes-depois" do projeto, apresentando detalhes sobre a 

redução de consumo de energia e das emissões de GEE, bem como os resultados financeiros 

demonstrando que a prática pode ser replicada em situações semelhantes em outros hospitais. 
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Estamos honrados em receber esse prêmio e de fazer parte da comunidade global de 

instituições de todos os continentes que lideram o desenvolvimento da inteligência climática no setor 

saúde. Celebramos este momento com todos em nossa instituição e com nossos colegas ao redor do 

mundo. E estamos ansiosos pelo trabalho que vem pela frente enquanto nos esforçamos para proteger 

a saúde de nossa comunidade, meio ambiente e planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Para conhecer as instituições brasileiras premiadas, acesse: 

www.hospitaissaudaveis.org/Noticia/228 

 

A lista completa das instituições premiadas está disponível em: 

www.greenhospitals.org/news/announcing-2022-climate-champions 
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