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Transparência e divulgação de 
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Segurança do paciente 
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Desenvolvimento dos profissionais Reintegração do paciente na sociedade 
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Campanhas de prevenção 

Humanização e engajamento dos 
funcionários 

Acesso ao atendimento do SUS e 
relacionamento com as operadoras 
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Consumo de recursos naturais e 
gerenciamento de resíduos 

Origem dos recursos financeiros 
(doações, parceiros e verbas públicas) 
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:!!1: Equilíbrio financeiro Gerenciamento de riscos 

MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PERCEPÇÃO DE IMPACTO PARA A INSTITUIÇÃO 

O processo resultou em um relatório que responde aos interesses 
dos públicos da AACD e que considera os indicadores estratégicos 
presentes no Modelo de Negócios e no Mapa Estratégico da 
Instituição. Houve também um esforço em retomar os assuntos 
abordados no Balanço Social 2017, de maneira a garantir a 
continuidade e a integração entre os diferentes documentos de 
prestação de contas. 

As Superintendências da AACD estiveram envolvidas em todas as 

fases de elaboração do relatório, e as equipes técnicas das áreas 
foram ouvidas por meio de entrevistas e levantamento de dados. 
A Instituição contou ainda com o apoio pro bano da KPMG na 
adequação de sua prestação de contas às diretrizes do IIRC. 

A AACD tem como objetivo aprimorar ano a ano a comunicação 
com seus públicos. Para mais informações, dúvidas e sugestões a 
respeito do Relatório Integrado 2018, entre em contato pelo e-mail 
marketing@aacd.org.br. 





https://mapaosc.ipea.gov.br/pdf/publicacao-IPEA-perfil-osc-Brasil.pdf
https://www.cmb.org.br/cmb/index.php/noticias/2707-santas-casas-sao-primordiais-para-a-saude-publica-no-brasil
https://www.idis.org.br/wp-content/uploads/2019/02/CAF-Brazil-Report-2018-Final.pdf






aacd.org.br/unidades










https://aacd.org.br/balancosocial/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf
aacd.org.br/aacd-educacao














aacd.org.br/voluntariado


aacd.org.br/parceiros


https://www.youtube.com/watch?v=5nsAL3htFaU&list=PL4Pc9vfzwk5COpQeaL7zgGldKQ552KJ35




aacd.org.br/como-ajudar/doe-agora
aacd.org.br/doacao-em-produtos
aacd.org.br
aacd.org.br/portal-de-transparencia




https://aacd.org.br/arquivos/guiadeatendimento.pdf








aacd.org.br/conheca-aacd


















https://aacd.org.br/arquivos/demonstracoesfinanceiras.pdf










aacd.org.br/estatuto-social


http://homologacao.aacd.org.br/wp-admin/images/Codigo_de_Conduta_21_08.pdf
pactoglobal.org.br
https://aacd.org.br/compliance/
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