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A pesquisa de materialidade foi divulgada e ficou disponível durante todo o mês de dezembro/2020 para 

todos os colaboradores da SPDM (Hospital São Paulo, PAIS e Instituições Afiliadas).  A pesquisa ocorreu de 

forma eletrônica e teve como objetivo levantar os temas materiais, mais relevantes, para os públicos de 

interesse (stakeholders) que irão compor o Relatório de Sustentabilidade 2020 da SPDM, de acordo com a 

classificação dos temas econômicos, sociais e ambientais. 

Além dos colaboradores, participaram outras partes interessadas, obtendo-se mais de 3.000 respostas, 

conforme públicos de interesse (stakeholders) que participaram da pesquisa de materialidade: 

  

Alta direção da SPDM (Conselheiros/Diretores) Fornecedor/Prestador de Serviços 

Associações/ONGs Paciente/Acompanhante 

Colaborador SPDM Secretaria de Saúde  

Conselho Gestor / Comunidade Universidade  

 

Com base no cruzamento das respostas destes diferentes públicos foram elencados 16 temas materiais que 

irão compor o Relatório de Sustentabilidade SPDM 2020: 

 

Nº TEMAS MATERIAIS Nº TEMAS MATERIAIS 
1 Capacitação e educação 9 Privacidade do paciente 

2 
Prevenção de doenças e promoção 
da saúde 

10 Combate à corrupção (Compliance) 

3 Emprego 11 Diversidade e igualdade de oportunidades 
4 Humanização 12 Experiência do paciente 
5 Pandemia COVID-19 13 Educação e conscientização ambiental 
6 Qualidade da assistência 14 Inovação tecnológica 
7 Saúde e segurança do paciente 15 Não discriminação 
8 Saúde e segurança do trabalho 16 Relações de trabalho 

 
Relação de temas materiais definidos para o Relatório de Sustentabilidade 2020 
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O Relatório de Sustentabilidade da SPDM é realizado utilizando a metodologia do GRI (mundialmente 

reconhecida). A elaboração do relatório é mais uma forma de mostrar a transparência da gestão da SPDM e 

uma oportunidade para apresentar seus principais resultados aos seus públicos de interesse. 

 

 

 

  

 

 

O Relatório de Sustentabilidade já está em processo de elaboração e será disponibilizado, em breve, em 

nosso site.  

 

Aguardem! 

Nota: A iniciativa está alinhada ao Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

12, que traz em sua meta 12.6: “Incentivar as empresas, especialmente as empresas 

grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 

sustentabilidade em seu ciclo de relatórios”. 

 


