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SPDM PUBLICA SEU 2° RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

O 2° Relatório de Sustentabilidade SPDM, com base na 

metodologia GRI Standards, já está disponível no site para leitura, 

através do QRCode ou do link abaixo:  

 

 

 

 

 

 

O Relatório de Sustentabilidade é uma iniciativa voluntária de prestação de contas à sociedade onde são 

apresentados os principais indicadores econômicos, sociais e ambientais de uma organização. O documento 

propicia maior transparência da gestão da organização e amplia o diálogo com os diferentes públicos. 

A GRI (Global Reporting Initiative) é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Amsterdam, que 

desenvolveu a metodologia de desenvolvimento de Relatórios de Sustentabilidade mais utilizada no mundo, 

chamada “GRI Standards”. A base de dados do GRI conta com mais 63.000 Relatórios de Sustentabilidade de 

diferentes países e tipos de organização, sendo que apenas 29 organizações de saúde brasileiras publicam 

seus relatórios através da metodologia GRI Standards (Fonte: base de dados GRI - setembro/2021. Disponível 

em: https://database.globalreporting.org/). O Relatório de Sustentabilidade SPDM 2018 (1ª edição) está 

disponível para consulta na base de dados do GRI e a 2ª edição do Relatório já foi submetida para que esteja 

disponível em breve.  

Vale lembrar que para a construção deste Relatório foi feita uma pesquisa dos temas materiais* com a 

participação de mais de 3.000 pessoas, considerando oito grupos de interesse (stakeholders): 

Alta direção da SPDM Conselhos Gestores/Comunidades Secretarias de Saúde 

Associações/ONGs Fornecedores/Prestadores de serviços Universidades 

Colaboradores SPDM Pacientes/Acompanhantes  
* Temas materiais: temas relevantes, conforme entendimento dos diferentes grupos da interesse de uma organização que refletem os impactos econômicos, 

ambientais e sociais significativos e devem compor o Relatório de Sustentabilidade 

Além disso, contou com a participação de profissionais de diferentes áreas de conhecimento das 

Superintendências das Instituições Afiliadas SPDM, Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS) e Hospital 

São Paulo (HSP) para construção de textos e indicadores. 

 

Agradecemos aos participantes pela construção deste Relatório e desejamos uma excelente leitura! 
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