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O conceito de sustentabilidade vem sendo empregado há anos, sendo geralmente relacionado ao contexto 

ecológico e ambiental. No entanto, esta expressão tem sido associada a outras dimensões, como social e financeira, 

sendo a última, sob a ótica da capacidade das organizações em suprir suas necessidades atuais sem afetar as gerações 

atuais e futuras. 

A sustentabilidade financeira significa buscar meios corretos de se manter economicamente viável, 

perpetuando o negócio e cumprindo sua missão social. Para as Organizações Sociais de Saúde - OSS como a SPDM, a 

sustentabilidade financeira está diretamente ligada à sua capacidade de organização e planejamento, conhecendo 

exatamente o seu custo operacional e se adaptando rapidamente as mudanças no cenário econômico. 

O ano de 2020 foi provavelmente o momento mais delicado na 

história da saúde no mundo, em razão da pandemia do Covid-19. Embora o 

resultado do exercício global de 2020 da SPDM Afiliadas tenha sido positivo, o 

custo operacional foi incrementado em 12%, se comparado à 2019. 

Obviamente que esse resultado foi minimizado pelo trabalho 

realizado por todas as equipes, tanto administrativas quanto assistenciais, seja 

na aquisição de materiais e medicamentos com estratégias e negociações que 

reduziram significativamente o impacto que a pandemia gerou nos valores 

desses itens, como na utilização adequada destes na assistência aos pacientes. 

Temos absoluta certeza de que todo esse esforço empreendido pelas 

diferentes equipes na Instituição, possibilitou esse resultado expressivo na operação da rede assistencial da SPDM, com 

a abertura de diversos novos leitos que foram fundamentais para o combate ao vírus, bem como a boa utilização dos 

recursos financeiros públicos, por meio de processos em conformidade com nossas políticas estabelecidas.  

 

A responsabilidade da organização com seus resultados financeiros e transparência está alinhado 

ao ODS 16, que traz em sua meta 16.6: “16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes em todos os níveis”. 
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A SPDM publica seus 

resultados financeiros em seu site 

Institucional, permitindo a 

qualquer cidadão consulte as 

informações: 

https://spdm.org.br/acesso-a-

informacao/demonstracoes-de-

contas-anuais 
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