






**GRI (HealthCare sector) foi uma pesquisa 
mundial realizada pela GRI, na qual foram 
apresentados os  pr inc ipais  temas de 
sustentabilidade apontados pelos stakeholders 
do setor de saúde. 

Etapa 3: Análise dos impactos frente à 
sustentabilidade
Foram extraídas, a par�r deste universo, as 
principais questões de sustentabilidade para 
que assim, pudessem ser u�lizadas no 
processo de avaliação do desempenho do 
HRBA nesta área.

O teste inclui três categorias:
• Impactos / riscos: questões que podem ter 
um impacto relevante ou podem representar 
um risco para a HRBA, em médio ou 
longo prazos;
• Legislação / regulamentação: questões que 
estão sendo moldadas ou em desenvolvimento 
com potencial de regulamentação;
• Oportunidade e inovação: áreas nas quais 
ex i s t e  o  p o t e n c i a l  p a ra  ex p l o ra r  a s 
oportunidades e soluções inovadoras.

O Hospital Regional do Baixo 
Amazonas realizou pela 
primeira vez, levando em 
consideração os pilares da 
sustentabilidade, o 
mapeamento e o 
engajamento com os 
stakeholders. 
Os grupos iden�ficados, 
neste primeiro 
levantamento, estão citados 
na figura ao lado. 

O engajamento ocorreu de forma presencial e eletrônica. Ao 
todo, 644 pesquisas foram respondidas. Os temas abordados 
nas perguntas foram definidos nas etapas 1 e 2 do processo 
acima descrito. 

MAPEAMENTO E ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS (G4-24, G4-25, G4-26)

PARÂMETROS DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 











































































































Hospital Regional do
Baixo Amazonas do Pará

Dr. Waldemar Penna

Av. Sérgio Henn, 1100 – Bairro Diamantino - Telefone (93) 2101-0700 – Santarém/PA - CEP: 68025-000

Todos os serviços prestados no Hospital Regional do Baixo Amazonas são gratuitos e integram o Sistema Único de Saúde – SUS
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