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Resumo da Revisão Ambiental e Social (RRAS ou ESRS) 
Projeto 14179-01 – Einstein – Cancer Center 

 
Idioma original do documento: Português  
Data de emissão: Setembro de 2022 

1. Informações gerais sobre o projeto e o escopo da Revisão Ambiental e Social do BID Invest 
 
Fundada em 1955, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (o “HIAE”, a 
“Empresa”, ou o “Cliente”) é uma sociedade civil sem fins lucrativos que atua tanto na saúde privada 
como na pública. Os serviços ofertados pelo HIAE incluem assistência, ensino e educação, 
consultoria, pesquisa e inovação, e responsabilidade social. A estrutura de prestação de serviços é 
formada por 22 unidades de saúde privada, 27 unidades no Sistema Único de Saúde (“SUS”) e 9 
unidades de ensino, abrangendo cinco estados brasileiros. 
 
A operação proposta (o “Projeto”) consiste no financiamento para a instalação de um novo hospital 
oncológico na cidade de São Paulo, Brasil. O hospital irá abranger uma área de 36 mil metros 
quadrados e contará com 160 leitos de pré-internação, internação, semi-intensiva, intensiva, 
transplante de medula óssea, além de consultórios, centro cirúrgicos e demais instalações 
necessárias para tratamentos do câncer. 
 
O HIAE é um cliente existente1 do Grupo BID e sua performance ambiental e social tem sido avaliada 
como satisfatória através das atividades de supervisão e monitoramento executadas ao longo dos 
últimos anos. 
 
O processo de Devida Diligência Ambiental e Social (“DDAS”) abrangeu entrevistas por 
videoconferência com diversos representantes da Empresa, além da revisão das informações 
ambientais, sociais e de saúde e segurança pertinentes fornecidas pelo Cliente, abrangendo 
principalmente: i) o sistema de gestão ambiental e social do HIAE; ii) a política de recursos humanos 
e práticas de saúde e segurança adotadas; iii) os aspectos arquitetônicos e construtivos do novo 
hospital oncológico; iv) os procedimentos corporativos relativos à gestão de resíduos hospitalares, 
prevenção e combate a incêndio, resposta à emergência, entre outros, conforme requerimentos da 
legislação brasileira e boas práticas internacionais. 

2. Classificação ambiental e social e justificativa 
 
Em conformidade com a Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do BID Invest (“PSAS”), o 
Projeto foi classificado na Categoria B pois apresenta riscos e impactos de baixa a média intensidade, 
os quais podem ser mitigados por meio de medidas disponíveis e de implementação viável no 
contexto da operação proposta. Os principais riscos e impactos identificados incluem: i) a geração 
ou incremento de riscos de saúde e segurança ocupacional aos trabalhadores próprios e 

 
1  Maiores informações sobre o financiamento em curso podem ser encontradas em https://idbinvest.org/es/projects/hospital-albert-

einstein?language=es  

https://idbinvest.org/es/projects/hospital-albert-einstein?language=es
https://idbinvest.org/es/projects/hospital-albert-einstein?language=es
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terceirizados; ii) a geração de resíduos sólidos, incluindo resíduos hospitalares e perigosos em geral; 
iii) o aumento do tráfego de veículos em áreas próximas ao Projeto; e iv) riscos de incêndio e outras 
emergências, agravado pela presença de pessoas em cuidados hospitalares ou com mobilidade 
reduzida. 
 
Os Padrões de Desempenho (“PD”) aplicáveis ao Projeto são: PD1: Avaliação e Gestão de Riscos e 
Impactos Socioambientais; PD2: Condições de Emprego e Trabalho; PD3: Eficiência de Recursos e 
Prevenção da Poluição; e PD4: Saúde e Segurança da Comunidade. 

3. Contexto ambiental e social 

3.1 Características gerais do local do projeto 
 
O novo hospital oncológico do HIAE será instalado na zona sul da cidade de São Paulo, em um novo 
complexo de inovação, saúde e educação, no âmbito do empreendimento denominado Parque 
Global. 
 
O terreno encontra-se em área urbana no eixo sul da marginal pinheiros, próximo ao Parque Burle 
Marx. Até o ano de 1997, o imóvel foi utilizado para o recebimento do material de desassoreamento 
do rio Pinheiros. Finalizada tal utilização, deu-se o início do aparecimento natural de vegetação 
ruderal típica, constituída por gramíneas, arbustos e espécies arbóreas exóticas e nativas. 
 
Devido ao uso pretérito, o imóvel foi objeto de extensas investigações ambientais e de intervenções 
para a reabilitação e revitalização da área, de forma a possibilitar o uso comercial e residencial. As 
ações de reabilitação foram e vem sendo acompanhadas pela Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (“Cetesb”), pelo Departamento de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente (“SVMA”) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 
 
A edificação2 a ser utilizada para o novo hospital será construída pelos empreendedores do Parque 
Global, na modalidade de locação a longo prazo (built to suit), sendo estes também responsáveis 
pela manutenção da infraestrutura predial. Apenas a manutenção dos sistemas assistenciais ficará 
a cargo do HIAE. 

3.2 Riscos contextuais 
 
O Projeto será implantado em uma região densamente urbanizada e em um dos maiores 
conglomerados urbanos do hemisfério sul. Como muitas regiões metropolitanas do mundo e da 
América Latina, a Região Metropolitana de São Paulo enfrenta vários problemas socioeconômicos, 
incluindo desigualdade social, alto desemprego, violência, infraestrutura deficiente e uma série de 
problemas ambientais relacionados à gestão de resíduos, inundações e ocupações irregulares. 
 
Apesar dos altos índices de violência, estudos recentes apontam para uma consistente redução de 
indicadores criminais no estado de São Paulo nos últimos dez anos, especialmente no que se refere 

 
2  A construção da edificação não é objeto da operação proposta. Os recursos da transação serão utilizados para a compra de materiais 

e equipamentos a serem utilizados no novo hospital oncológico. 
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à preservação de vidas. Conforme apresentado no Atlas da Violência divulgado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (“IPEA”)3, houve uma significativa redução no número de homicídios 
no Estado de São Paulo, com uma queda de 53,8% entre 2009 e 2019. 

4. Riscos e impactos ambientais e medidas de mitigação e compensação propostas 
 
4.1 Avaliação e gestão de riscos e impactos socioambientais 
 
4.1.a Sistema de avaliação e gestão ambiental e social 
 
O Sistema de Gestão Ambiental e Social (“SGAS”) do HIAE está incorporado ao Sistema de Gestão 
Integrado (“SGI”) da Empresa. O HAIE possui certificação ISO 14:0014 para a maioria de suas 
unidades próprias e busca replicar suas práticas operacionais para as unidades em que é responsável 
pela gestão, como no caso dos equipamentos públicos pelos quais atende pacientes pelo SUS. 
 
Como parte de seu SGAS, o HIAE estabelece, anualmente, uma cesta de sustentabilidade com os 
indicadores de monitoramento prioritários, bem como objetivos e metas a serem atingidos, que 
incluem aspectos de seguimento contínuo e ações de curta duração, proporcionando visão à 
administração sobre a execução da estratégia de melhoria adotada. 
 
No âmbito da operação proposta, a Empresa ampliará formalmente a abrangência de seu SGAS de 
forma a contemplar o novo hospital, seguindo os mesmos requisitos adotados nas unidades já 
abrangidas pelo sistema. 
 
4.1.b Política 
 
O HIAE possui uma Política de Gestão Integrada aplicável a todas as unidades do grupo, a qual 
contempla os requisitos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Gestão de Energia. A política 
abrange, entre outros, os compromissos da Empresa em: i) comprometer toda a liderança com a 
política e requerer que todos os colaboradores sejam responsáveis por sua implementação; ii) 
incluir a melhoria contínua e sustentável no desempenho da segurança, saúde, meio ambiente e 
gestão da energia, quando aplicável, nas avaliações de desempenho e de reconhecimento dos 
colaboradores; iii) prover os recursos e informações necessários à implantação da política, bem 
como para o atingimento dos objetivos e metas energéticas e ambientais do HIAE, por meio de 
estruturas e sistemas de gestão apropriados; iv) fixar alvos para melhorias, medições e avaliações, 
demonstrando o compromisso com a melhoria contínua pela excelência de seu desempenho 
ambiental e energético; e v) gerenciar os aspectos de saúde e segurança ocupacional, uso de energia 
e impacto sobre o meio ambiente, de forma a prevenir incidentes e doenças ocupacionais, assegurar 
o uso racional da energia e eliminar impactos no meio ambiente. 
 

 
3  Disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicações  
4  A norma ISO 14001 especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a uma organização desenvolver uma 

estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições ambientais. 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicações
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4.1.c Identificação de riscos e impactos 
 
Como parte de seu Sistema de Gestão Ambiental e Social, o HIAE possui uma matriz de identificação 
e avaliação de aspectos e impactos ambientais, assim como uma análise de riscos e oportunidades 
e outras ferramentas para a gestão de segurança do trabalho, como a Análise Preliminar de Riscos. 
 
Com base em tais documentos, são elaborados os planos, programas e procedimentos de gestão 
que contém orientações, diretrizes e instruções de trabalho para minimizar e controlar os riscos e 
impactos identificados. 
 
No caso específico do novo hospital oncológico, foi elaborado um Estudo de Impacto de Vizinhança 
(“EIV”)5, em atendimento à legislação municipal. O EIV identificou uma série de impactos, dentre 
eles: i) alteração na qualidade ambiental do solo, das águas superficiais e subterrâneas; ii) alteração 
dos níveis de ruído; iii) aumento do fluxo de veículos; iv) geração de empregos diretos e indiretos; 
v) melhoria da qualidade de vida da população devido à recuperação da área contaminada; e v) 
possíveis incômodos à população durante o período de obras. Para cada impacto identificado, foram 
propostos programas para o devido gerenciamento dos temas abordados, os quais estão sendo 
implementados pela empresa responsável pela construção da edificação. 
 
4.1.c.i Riscos de gênero 
 
De maneira geral, o Brasil apresenta altos índices de violência de gênero, havendo um aumento 
significativo no número de casos de violência doméstica nos últimos anos devido à piora das 
condições socioeconômicas imposta pela pandemia da COVID-19. Em termos comparativos com 
outros estados brasileiros, São Paulo apresenta a menor taxa de homicídios contra mulheres, 
havendo uma queda significativa em termos de números absolutos nos últimos anos (-38% entre 
2009 e 2019). Apesar da diminuição desse índice nos últimos anos, os números ainda são 
significativos e superiores a muitos outros países da região. 
 
A maior parte da mão de obra contratada para as obras e para a operação do hospital será composta 
por trabalhadores locais da Região Metropolitana de São Paulo (“RMSP”). Dessa forma, não haverá 
necessidade de alojamento e sobrecarga em comunidades anfitriãs, ou risco de vetores externos de 
doenças. 
 
O HIAE possui políticas internas que reafirmam seu compromisso com valores pautados pela ética 
e equidade, a não discriminação e a não violência de gênero, além do estabelecimento de metas 
ligadas a tais temáticas.  
 
  

 
5  O EIV e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança estão disponíveis da página web da Prefeitura Municipal de São Paulo através 

do seguinte link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/EIV_Parque_Global_29-08-
14.pdf  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/EIV_Parque_Global_29-08-14.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/EIV_Parque_Global_29-08-14.pdf
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4.1.c.ii Exposição às mudanças climáticas 
 
O Projeto apresenta baixo risco físico e de transição quanto às mudanças climáticas. De qualquer 
forma, a edificação contará com certificação LEED Healthcare6, estando previstos equipamentos que 
otimizam a eficiência na utilização de recursos, incluindo água e energia, tanto na etapa de obras 
quanto na etapa de operação.  
 
4.1.d Programas de gestão 
 
O HIAE gerencia suas operações em conformidade com os requisitos nacionais relevantes e com as 
boas práticas internacionais. Os Hospitais Municipal M’Boi Mirim e Vila Santa Catarina, por exemplo, 
receberam a acreditação ONA7 nível 3 (acreditado com excelência), o qual atesta que os centros 
cumprem minimamente ou supera os padrões de qualidade e segurança, gestão integrada e 
excelência em gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com 
maturidade institucional.  
 
Atualmente, o HIAE implementa várias políticas e procedimentos de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (“SSMA”), abrangendo questões relativas à gestão de efluentes, gestão de produtos 
químicos, biossegurança, SSMA para prestadores de serviço, utilização de equipamentos de 
proteção individual (“EPI”), entre outras. Alguns aspectos de saúde e segurança ocupacional (“SSO”) 
são gerenciados através de procedimentos específicos, incluindo o Programa de Gerenciamento de 
Riscos (“PGR”) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (“PCMSO”). 
 
Tais programas também serão implementados no hospital oncológico alvo da presente operação, o 
qual contará ainda com programas de gestão específicos associados às certificações LEED 
Healthcare e Fitwel8. 
 
Conforme informado anteriormente, a construção da edificação não é objeto da operação proposta. 
Entretanto, por conta do histórico de ocupação da área e dos compromissos assumidos no âmbito 
do processo de licenciamento ambiental do Parque Global, o HIAE estabelecerá um comitê de 
acompanhamento das condicionantes e compromissos acordados com as autoridades 
competentes, de forma com que a Empresa possa acompanhar e mitigar riscos relativos ao Projeto. 
O comitê irá preparar reportes mensais de acompanhamento, os quais serão submetidos à alta 
gestão do HIAE. 
 

 
6  A certificação LEED® foi criada pelo USGBC (United States Green Building Council) para certificar edificações tidas como sustentáveis. 

Essa certificação apresenta sete dimensões a serem avaliadas, a saber: (i) localização e acessos; (ii) espaços sustentáveis; (iii) uso da 
água; (iv) energia; (v) materiais e recursos; (vi) qualidade dos ambientes internos; e (vii) inovação em Projetos. A certificação LEED 
Healthcare destina-se a hospitais que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e fornecem tratamento médico de internamento, 
incluindo cuidados intensivos e de longo prazo. Atualmente no Brasil, apenas um hospital conta com a certificação LEED Healthcare 

7  A Organização Nacional de Acreditação (“ONA”) é a única no Brasil com certificações em diferentes níveis, o que permite avaliar a 

melhoria contínua na gestão e nos processos das organizações de saúde. 
8  Originalmente desenvolvido pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pela Administração de Serviços Gerais (GSA) 

dos EUA, o Fitwel é um sistema de certificação voltado para construção de prédios que fortaleçam a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas. 
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4.1.e Capacidade e competência organizacionais 
 
O HIAE possui tanto uma equipe de gestão corporativa como vários profissionais dedicados nas 
unidades de saúde para a implementação geral do SGAS e para o gerenciamento e monitoramento 
de atividades específicas. No nível corporativo, os profissionais se concentram em questões 
ambientais e sociais estratégicas e no desenho de procedimentos, metas e acompanhamento da 
performance das diversas unidades de saúde. Para tanto, o HIAE conta com pessoal especializado 
em: i) funções relacionadas a instalações e manutenção; ii) recursos humanos; iii) saúde e segurança 
ocupacional; iv) assuntos jurídicos; e v) controle de qualidade, incluindo auditoria, gerenciamento 
de riscos e conformidade. 
 
Os profissionais recebem treinamentos constantemente e, em sua maior parte, possuem diversos 
anos de experiência em suas áreas. No âmbito hospitalar, se bem o número de responsáveis por 
questões ambientais e sociais pode variar com base no tamanho e na complexidade da unidade, 
todos eles também recebem visitas e apoio de pessoal corporativo envolvido em controle de 
qualidade, manutenção de instalações e SSMA. Apesar de alguns desses profissionais estarem 
mapeados para departamentos diferentes, o SGI permite dar seguimento aos indicadores de maior 
relevância, que são acompanhados inclusive pelo conselho de administração. 
 
4.1.f Preparação e resposta a emergências 
 
O HIAE tem uma abordagem clara na preparação e resposta a emergências, seguindo as normas 
estaduais e municipais relevantes sobre segurança contra incêndio. Cada hospital conta com um 
Plano de Ação de Emergência (“PAE”) o qual é implementado em nível local. O Einstein conta com 
equipes de brigadistas para resposta às emergências e, a depender do equipamento de saúde, 
possui também uma equipe de Bombeiros Civis com turnos de 24 horas, cobrindo as dependências 
de forma a garantir uma capacidade assertiva de atendimento, caso necessário. Além disso, o HIAE 
realiza treinamentos e simulados com suas equipes através de parcerias realizadas com forças 
públicas, inclusive o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 
 
Em todos os hospitais, e em coordenação com o corpo de bombeiros local, a Empresa utiliza 
minimamente dois bombeiros civis profissionais e conta também com pessoal de segurança 
específico (mínimo de 2 guardas) treinado para o controle de incêndios incipientes e para a 
realização de inspeções diárias. 
 
No âmbito do Projeto, o HIAE irá desenvolver e implementar um PAE para o novo hospital 
oncológico, de forma a atender às necessidades de segurança, combate a incêndio, inclusão de um 
plano de treinamento sobre evacuação de emergência, assim como provisões para o uso de 
equipamentos contra incêndio e outros aspectos aplicáveis identificados no processo de 
identificação de riscos, com foco na segurança de todos que utilizarem o centro médico. Além disso, 
a unidade contará com uma equipe de resposta a emergências cobrindo todas as alas, andares e 
turnos em um determinado local, garantindo sempre uma capacidade mínima de resposta a 
emergências. 
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4.1.g Monitoramento e análise 
 
A análise dos indicadores de SSMA e qualidade são objeto de reuniões mensais de monitoramento 
e revisão com a equipe de gerenciamento de cada hospital. A Empresa adotou, recentemente, a 
avaliação de adesão dos fornecedores à sua Política de Sustentabilidade tendo como base os 
Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis9. A intenção da iniciativa é, com base 
nos resultados e conclusões obtidos por essa medição, traçar planos de ação e promover relações 
mais estreitas com fornecedores cujos princípios estejam alinhados aos do Einstein. No caso de 
fornecedores considerados críticos, serão realizadas auditorias in loco para averiguar a exatidão das 
informações prestadas. No ano de 2021, por exemplo, foram realizadas 51 auditorias em 
fornecedores críticos. 
 
4.1.h Engajamento das partes interessadas 
 
O HIAE utiliza como base para identificação e seleção de públicos de interesse para engajamento as 
pessoas ou entidades afetadas pelas atividades e serviços do hospital e que, por sua vez, podem 
afetar a capacidade da organização em atingir seus objetivos. 
 
A Empresa realiza ações de comunicação e engajamento com partes interessadas de maneira 
contínua e, além dos públicos consultados especificamente para a definição do conteúdo de suas 
ações de comunicação e engajamento interno (colaboradores, pacientes, médicos, governo e 
fornecedores), o Einstein considera públicos de interesse lideranças comunitárias, organizações 
não-governamentais, imprensa, voluntários e operadoras de planos de saúde. 
 
4.1.i Comunicações externas e mecanismos de reclamações 
 
Desde 2006 o HIAE publica relatórios anuais de sustentabilidade10, com base na metodologia Global 
Reporting Initiative (“GRI”), onde são descritos, de forma quantitativa e qualitativa, os riscos e 
impactos socioambientais relacionados à operação da Empresa. Além disso, o HIAE conta com um 
canal para o recebimento de denúncias (https://canaldedenuncias.com.br/einstein/), o qual 
assegura a confidencialidade das informações e o anonimato das reclamações. Esse canal também 
está disponível para todos os trabalhadores diretos e contratados e quaisquer partes interessadas. 
 
4.2 Condições de emprego e trabalho 
 
4.2.a Condições de trabalho e gestão da relação com os trabalhadores 
 
O HIAE tem abordagem clara para atração, treinamento e retenção de uma força de trabalho bem 
qualificada. Em um mercado competitivo de assistência médica qualificada, a Empresa mantém uma 
força de trabalho de mais de 20 mil colaboradores diretos, além de terceirizados alocados nas áreas 
de limpeza, estacionamento de veículos, segurança patrimonial, entre outras. 

 
9  Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade e da 

responsabilidade social empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que esse venha a ser sustentável e responsável 
(https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/).  

10  Os Relatórios de Sustentabilidade do HIAE podem ser encontrados na página https://www.einstein.br/sobre-einstein/relatorio-

sustentabilidade 
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A Empresa conta com uma política clara de recursos humanos (“RH”) e procedimentos relacionados 
a recrutamento, treinamentos, gerenciamento de desempenho, entre outros. O HIAE também 
desenvolveu um Manual Institucional de Diretrizes de Conduta Ética, que proíbe claramente 
qualquer forma de trabalho forçado, infantil ou compulsório, discriminação, ameaça, coerção, 
abuso ou assédio no ambiente de trabalho. 
 
As condições de trabalho são definidas nos contratos assinados pelo HIAE com seus colaboradores 
e são consistentes com as disposições da legislação trabalhista brasileira. A Empresa oferece a seus 
colaboradores salários competitivos, todos os benefícios básicos garantidos pela lei brasileira, assim 
como benefícios adicionais (como acesso a seguro de saúde privado, seguro de vida, transporte e 
vale-refeição, bolsas de estudo, entre outros), a fim de atrair e reter funcionários e melhorar seu 
desempenho. O HIAE também conta com uma abordagem bem estruturada e documentada para 
contratar, integrar, gerenciar, treinar e promover sua força de trabalho. Também existem 
procedimentos para a rescisão de contratos de trabalho, se for o caso. 
 
O Einstein possui um processo formal de indução, no qual todo recém-chegado é recebido por um 
profissional de RH em seu primeiro dia e apresentado à missão, visão e valores da Empresa, ao 
Manual de Conduta Ética e à política de benefícios e remuneração. 
 
Os termos e condições de emprego estão claramente definidos nos contratos e nos acordos 
coletivos de trabalho aos quais o HIAE está sujeito. Os direitos dos trabalhadores no Brasil, incluindo 
associação e formação de sindicatos, são salvaguardados pela Constituição do país e pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), as quais estão alinhadas às diretrizes da Organização 
Internacional do Trabalho (“OIT”). Segundo as leis trabalhistas brasileiras, todos os trabalhadores 
podem se associar a um sindicato, e os funcionários do HIAE se beneficiam da existência de acordos 
de negociação coletiva em seu setor. A Empresa não restringe a associação ao sindicato, cumpre os 
termos dos acordos coletivos e respeita os direitos trabalhistas. 
 
Como uma empresa sólida em um mercado altamente competitivo para profissionais de saúde em 
São Paulo, o HIAE está busca estabelecer meios eficazes para gerenciar as necessidades de 
aprendizado de seus colaboradores e treinar seu pessoal. Neste sentido, a Empresa também 
desenvolveu uma abordagem estruturada para treinamento e desenvolvimento profissional. 
 
4.2.a.i Mecanismo de reclamação 
 
O Mecanismo de Queixas e Reclamações do HIAE possui três canais formais para recebimento de 
manifestações: i) uma linha de telefone (Fale Conosco): 0800-741-0004; ii) e-mails e formulário de 
mensagem, incluindo um Serviço de Atendimento ao Colaborador11; e iii) a intranet da Empresa. 
 
Os canais de comunicação são divulgados às partes interessadas internas por meio de murais, 
cartazes e e-mail, e, para as partes interessadas externas, por meio do website e redes sociais. As 
manifestações recebidas são registradas em um sistema gerenciado por empresa externa 
especializada.   As denúncias são apuradas pela área de Compliance ou por Comissões específicas 

 
11  www.einstein.br/compliance  

http://www.einstein.br/compliance
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(Comitê de Prática Médica, Comissão de Integridade de Pesquisa Científica, Comissão de Assédio 
Moral e Sexual etc.), seguindo as orientações contidas no Procedimento de Uso e Gestão do Canal 
de Denúncias. 
 
4.2.b Proteção da Mão-de-Obra 
 
Os contratos firmados entre a HIAE e os seus colaboradores, sejam eles próprios ou terceiros, 
observam a legislação trabalhista local e abrangem, entre outros aspectos, a duração da jornada de 
trabalho, os horários, as horas extras, os dias de descanso remunerado, a remuneração mínima, os 
benefícios, abonos previstos em lei e os aspectos mínimos de saúde e segurança ocupacionais. 
 
4.2.c Saúde e segurança ocupacionais 
 
O Brasil possui um conjunto de normas detalhadas e prescritivas sobre saúde e segurança 
ocupacional (“SSO”), conhecidas como Normas Regulamentadoras (“NR”). As principais NRs que se 
aplicam às operações da Empresa, e que devem ser observadas continuamente, são: Programa de 
Gerenciamento de Riscos (“PGR”); Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SESMT; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (“CIPA”); 
Equipamentos de Proteção Individual; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(“PCMSO”); e Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, além de outras quando da 
execução de trabalhos específicos, como em instalações elétricas ou em altura. 
 
Através do desenvolvimento dos PGRs, são definidos os exames médicos necessários para a 
contratação, avaliação periódica e saída de qualquer colaborador, os quais são definidos a depender 
da natureza e do perfil de risco da ocupação em questão (por meio do PCMSO). 
 
O HIAE segue investindo continuamente na conscientização e engajamento das equipes em SSO. A 
Empresa implementou uma ferramenta de observação e abordagem comportamental, e que passou 
a integrar as metas da liderança, com acompanhamento mensal da taxa de execução (utilização da 
ferramenta). Mais de 700 líderes de equipes e integrantes da CIPA foram treinados para atuar como 
observadores. As observações são registradas em uma plataforma e utilizadas para orientar, de 
forma objetiva, a disseminação de informações sobre riscos em atividades cotidianas e como mitigá-
los. Em dois anos de prática, tal programa contribuiu para a redução de 52% dos acidentes típicos e 
de 57,5% dos acidentes de trajeto. 
 
Os índices de segurança e saúde do trabalhador tem apresentado evolução positiva nos últimos 
anos. Todas as ações de SSO são decorrentes do Sistema Einstein de Segurança e Saúde do 
Colaborador (“SESSCo”). 
 
4.2.d Trabalhadores terceirizados 
 
A maior parte dos colaborados do HIAE são próprios, sendo pouco mais de 10% dos colaboradores 
terceirizados (principalmente em serviços de limpeza e arrumação, segurança, estacionamento e 
outros serviços pontuais). 
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As empresas que fornecem trabalhadores terceirizados são examinadas pelo Departamento de 
Suprimentos para avaliar sua conformidade com as normas trabalhistas e de SST, pagamentos de 
previdência social, histórico de processos trabalhistas, entre outros. Os requisitos padrão de SSMA 
estão incluídos nos contratos, e o HIAE libera pagamentos com base em evidência de atendimento 
de tais requisitos. O mecanismo interno de reclamações também pode ser utilizado por 
trabalhadores terceirizados, seja por e-mail seguro ou contato telefônico. 
 
4.3 Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição  
 
4.3.a Eficiência de recursos 
 
O HIAE tem buscado melhorar a eficiência energética em suas operações de modo a minimizar os 
impactos do aumento no consumo decorrente do seu crescimento e da aquisição de novos 
equipamentos. Desde 2013, a Empresa tem a política de realizar a compra de energia elétrica no 
mercado livre e se concentrando em fontes renováveis. Além disso, nos últimos anos, deu 
seguimento a iniciativas para melhorar sua eficiência energética. As unidades Morumbi, Jardins, 
Perdizes, Alphaville e Ibirapuera possuem certificação ISO 50001/2018, a qual certifica que o 
sistema de gestão de energia do HIAE segue as melhores práticas de mercado. 
 
Com relação ao consumo hídrico, mesmo com o crescimento da Empresa e da abertura de novas 
unidades operacionais, o consumo de água tem se mantido relativamente estável em comparação 
com anos anteriores. O HIAE tem implementado ações de conscientização e investimento em 
equipamentos que favorecem o uso racional do recurso. O Einstein também avançou no processo 
de padronização da vazão de chuveiros e torneiras com o uso de arejadores e redutores de pressão 
e vazão e todas as novas unidades operam em linha com os padrões de eficiência corporativos.  
 
O hospital oncológico contará com as certificações LEED Healthcare e Fitwel e os estudos elaborados 
até o presente momento indicam que a edificação deverá aprimorar os índices de eficiência na 
utilização de recursos quando comparada com hospitais similares, com destaque para redução no 
consumo hídrico e de energia, reduzindo consequentemente as emissões de carbono equivalente. 
 
4.3.a.i Gases de efeito estufa 
 
Anualmente, o Einstein apura as emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”) por meio de inventário 
elaborado segundo as especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. O documento é 
auditado e divulgado publicamente12. 
 
Em 2021 o HIAE aderiu à campanha global Race to Zero, liderada pela Organização das Nações 
Unidas (“ONU”), tendo o Einstein assumido o compromisso de neutralizar suas emissões até 2030. 
Para o cumprimento das metas, o Einstein desenvolve projetos com a cadeia de suprimentos, 
responsável por 60% de suas emissões de GEE. Em 2021, o Einstein recebeu o certificado i-REC13, 

 
12  https://registropublicodeemissoes.com.br/participantes/1048. 
13  O International REC Standard (I-REC) é um sistema global, de metodologia unificada, que possibilita o comércio de certificados de 

energia renovável. 
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que atesta que 100% da energia elétrica utilizada no ano nas suas unidades foi rastreada e veio de 
fonte renovável. 
 
As emissões diretas e indiretas da Empresa pelo consumo de combustível, geradores auxiliares a 
diesel e de eletricidade são de aproximadamente 15.000 toneladas de CO2e/ano. Portanto, a 
Empresa não é considerada uma emissora significativa de GEE. 
 
4.3.b Prevenção da poluição 
 
Os efluentes líquidos, principalmente os de saneamento e serviços de alimentação, são direcionados 
para a rede pública de coleta e tratamento de esgotos. O HIAE cumpre com as condições definidas 
em suas licenças de operação. Os padrões locais são definidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) e pelo Decreto Estadual Nº 8.468/1976. 
 
O HIAE possui um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Hospitalares (“PGRSS”) de acordo com a 
legislação vigente14. Todos os resíduos gerados nas unidades de saúde são coletados, armazenados 
e descartados conforme previsto no PGRSS, a depender de sua classificação. O plano inclui 
procedimentos para a segregação e gerenciamento dos fluxos de resíduos dentro das unidades, 
assim como o manuseio, coleta, armazenamento temporário e transporte e descarte adequados. 
Nas unidades de saúde são gerados basicamente três tipos de resíduos sólidos: (i) doméstico 
comum, provindos das áreas de atendimento, cozinhas, cafeterias e banheiros; ii) infectantes, os 
quais são coletados e armazenados de maneira segregada; e (iii) químicos, que também são 
coletados e armazenados de maneira segregada. 
 
Todos os resíduos são acumulados em áreas de armazenamento temporário, antes de serem 
coletados por prestadores de serviços externos licenciados pelas autoridades ambientais 
competentes para seu transporte, tratamento e descarte. Resíduos comuns e orgânicos são 
descartados em aterros sanitários, enquanto produtos químicos, infectantes e perfurantes são 
incinerados por uma empresa licenciada. Os resíduos dos laboratórios biológicos também são 
separados e coletados por uma empresa certificada devido aos riscos patológicos associados. 
Especificamente na unidade Morumbi, todo o resíduo crítico infectante passa por descontaminação 
em autoclave instalada no próprio local, antes de serem triturados e descartados como resíduo 
comum.  
 
O aumento das internações e dos atendimentos em decorrência da pandemia do COVID-19 resultou 
no crescimento da geração de resíduos nos últimos dois anos. Apesar disso, a Empresa tem 
empreendido esforços na ampliação de seu programa de reciclagem. Neste sentido, foram 
implantadas esteiras automatizadas com sensores que permitem identificar e separar com melhor 
precisão os diferentes subtipos dos materiais recicláveis.  
 
Todo o resíduo orgânico gerado na Empresa é destinado à compostagem, tornando-se adubo e 
minimizando a utilização de aterros sanitários para esse tipo resíduo. 
 

 
14  Resolução Nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”) e Resolução CONAMA Nº 358/2005. 
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4.4 Saúde e segurança da comunidade 
 
4.4.a Saúde e segurança da comunidade 
 
As instalações da Empresa são regulamentadas pela ANVISA, que analisa e aprova projetos de 
engenharia hospitalar, emite licenças de operação e regularmente inspeciona as unidades de saúde 
do grupo quanto à conformidade com os requisitos de saúde e segurança para os pacientes. Além 
disso, em todos os seus hospitais, o HIAE implementa comitês de gerenciamento de riscos clínicos 
e não clínicos para prevenir infecções hospitalares (conhecido por seu CCIH). A Empresa conta ainda 
com diversas certificações e acreditações nacionais e internacionais, incluindo ONA, Joint 
Commission International (“JCI”), College of American Pathologists (“CAP”), ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001, entre outras. 
 
O HIAE monitora ativamente a percepção dos pacientes sobre os serviços prestados com base em 
pesquisas anuais de satisfação e por meio de levantamento realizado na etapa pós-atendimento. As 
manifestações de pacientes e acompanhantes advém de meios presenciais e virtuais e são 
monitoradas pelo Escritório de Experiência do Paciente. O conjunto das informações levantadas 
orienta ações de melhoria. 
 
As instalações hospitalares gerenciadas pelo HIAE, de modo geral, seguem diretrizes básicas de 
acessibilidade. Além disso, os grandes hospitais estão em conformidade com os regulamentos locais 
ou são modificados para garantir que atendam aos requisitos das boas práticas internacionais de 
acessibilidade. A Empresa garante que as políticas, práticas e os procedimentos de acessibilidade 
sejam consistentes com os princípios fundamentais de independência, dignidade, integração e 
igualdade de oportunidades. O HIAE  também treina seus funcionários para interagir e se comunicar 
com pessoas com deficiência, assim em como usar os dispositivos de assistência disponíveis e o que 
fazer se uma pessoa com deficiência estiver com dificuldade de acessar os serviços do hospital.  
  
O novo hospital está sendo projetado em conformidade com o Código de Proteção Contra Incêndios 
e Emergências do Estado de São Paulo e as instalações possuirão infraestrutura adequada para 
prevenção e combate ao incêndio (“L&FS”, em sua sigla em inglês). Os equipamentos de segurança 
contra incêndio incluirão diversos tipos de extintores portáteis, detectores de fumaça e alarme de 
incêndio, botoeiras manuais, sistemas de sprinklers, sistemas de bombas de incêndio, hidrantes, 
mangueiras e carretéis de incêndio em todos os andares, recursos de combate a incêndio, painéis 
de controle de alarme de incêndio, e alarme de incêndio (visual e sonoro) para notificação aos 
ocupantes do edifício. 
 
Adicionalmente, irá elaborar um Plano Diretor de L&FS. Antes que o edifício entre em operação, o 
HIAE realizará etapas de teste e comissionamento dos sistemas de L&FS para certificar o 
cumprimento com o Plano Diretor de L&FS. 
 
Além disso, a Empresa desenvolverá e implementará um Procedimento de Gestão de Mudança, o 
qual estabelecerá os procedimentos internos necessários para aprovar e avaliar potenciais riscos 
relacionados a qualquer mudança que venha ocorrer na estrutura física da unidade, e definir as 
medidas de gestão necessárias. O plano estabelecerá o processo de revisão e definirá as equipes 
responsáveis por conduzir as revisões, incluindo um especialista em L&FS. 
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4.4.b Pessoal de segurança 
 
O HIAE não emprega segurança armada. A equipe de segurança é terceirizada e focada no controle 
de acesso e resposta a eventuais emergências. 
 
4.5 Aquisição de terra e reassentamento involuntário 
 
O Projeto não gerará o deslocamento físico ou econômico da população.  O terreno necessário para 
a construção do hospital corresponde a lotes adquiridos anteriormente para o efeito. 
 
4.6 Conservação da biodiversidade e gestão sustentável de recursos naturais vivos 
 
Uma vez que o Projeto será implementado em terras urbanas ou semiurbanas fortemente 
intervindas por atividades humanas, não serão gerados impactos de importância na biodiversidade 
ou nos recursos naturais vivos. Além disso, o Projeto não envolverá habitats críticos ou áreas 
biologicamente ou ecologicamente sensíveis. 
 
4.7 Povos indígenas 
 
O Projeto não interceptará áreas ou territórios indígenas ou impactará diretamente povos 
indígenas. 
 
4.8 Patrimônio Cultural 
 
Como o local de sua implantação são terras urbanas ou semiurbanas altamente intervindas, a 
probabilidade de o Projeto gerar impactos sobreo patrimônio cultural é extremamente baixa. 

5. Acesso local à documentação do projeto 
 
A documentação relativa ao Projeto pode ser acessada na página do IDB Invest 
(https://idbinvest.org/es/projects) e maiores informações sobre a Empresa podem ser obtidas em 
http://www.einstein.br.  

https://idbinvest.org/es/projects
http://www.einstein.br/

