
1º ENCONTRO DA INICIATIVA
COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL
DE SAÚDE



Agenda
Abertura – 10h às 10h15
§ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics 
§ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Palestrantes – 10h15 às 11h05
§Roberto de Queiroz Padilha professor UFSCar
§Linamara Rizzo Battistella professora titular FMUSP

Resultados preliminares do mapeamento dos programas/ementas 
das disciplinas em medicina – 11h05 às 11h20
§Paulo Marzionna vice-coordenador executivo FGVethics

Breakout Rooms – 11h20 às 11h45
§Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVethics 

Apresentação resultados plenária – 11h45 às 12h00

Encerramento – 12h00

§Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

§ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics 



Abertura – 10h às 10h15

§ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVEthics

§ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde





O que busca a Iniciativa?
A Iniciativa Compliance na Formação do Profissional da Saúde
busca atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030, enfatizando a importância da educação
§ para acabar com a pobreza
§ para reduzir a corrupção e o suborno
§ para garantir maior integridade e a prosperidade para todos



Qual o Objetivo da Iniciativa?
§ Formação do profissional de medicina

§ Desenvolvimento de módulos educacionais
- Integridade
- Transparência
- Anticorrupção
- Compliance

§ Apoiar professores no ensino desses tópicos em 
medicina



Qual o Objetivo da Iniciativa?
EXEMPLO

§ Módulo 1: Compliance na Medicina 

§ Introdução
§ Resultados de aprendizagem 
§ Temas-chave
§ Exercícios
§ Sugestão de estrutura de aula
§ Leitura obrigatória
§ Leitura complementar
§ Avaliação do aluno
§ Ferramentas adicionais aos docentes
§ Diretrizes para desenvolver uma disciplina autônoma



Qual o Objetivo da Iniciativa?
Módulo 1: Compliance na Medicina 

§ Resultados de aprendizagem 
- Compreensão do conceito de compliance
- Entendimento do conceito de compliance na medicina
- Identificação de dilemas éticos relacionados à compliance na

medicina
- Assimilação da importância do compliance neste Módulo



Qual o Objetivo da Iniciativa?
Módulo 1: Compliance na Medicina 

§ Temas-chave
Os escândalos de corrupção na saúde, tais como a Máfia das Próteses, a

Máfia dos Sanguessugas, e os escândalos mais recentes relacionados à COVID,
como o estado do Amazonas adquirindo respiradores em loja de vinhos, estado do
Rio de Janeiro fraudando aquisições de respiradores que leva à prisão do ex-
secretário da saúde, o estado de Santa Catarina adquirindo respirador de empresa
que não fabrica respirador... demonstram falhas nos programas de compliance que
colocam em jogo a implementação dos ideais de responsabilidade social, tão
aclamados pelo mundo empresarial nos dias de hoje.
[.....]

Compliance – do inglês to comply with – é comumente entendida como
estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos



Qual o Objetivo da Iniciativa?
Módulo 1: Compliance na Medicina 

§ Exercícios
Esta parte traz sugestões de exercícios para serem feitos em sala, como também 
de exercícios para serem feitos em caso, antes da aula.
§ Antes da Aula
Selecione um artigo na mídia que trate de tema de compliance, integridade e / ou
ética na medicina. Descreva o artigo com suas próprias palavras e demonstre quais
as questões importantes de compliance, integridade e/ou ética. 50 a 250 palavras.
Você deve incluir o link do artigo ou sua fonte.
§ Exercício em Sala de Aula
O objetivo deste exercício é fazer com que alunos analisem códigos de ética/
conduta dos hospitais para uma compreensão inicial da linguagem desses códigos
e como eles traduzem dilemas na prática. Ideal para salas de até 50 alunos. Na
primeira parte, docente explica o que são os códigos e traz exemplos, ressaltando
componentes mais relevantes (10 minutos). Os alunos são divididos em grupos
pequenos (4-6 alunos) e cada grupo analisará um os códigos de um hospital e
identificará os principais componentes (20 minutos). Em seguida, cada grupo
compartilhará seus resultados com toda sala (20 minutos). Conclusão dos
resultados apresentados pelo docente (10 minutos).



Qual o Objetivo da Iniciativa?
EXEMPLO

§ Módulo 1: Compliance na Medicina 

§ Introdução
§ Resultados de aprendizagem 
§ Temas-chave
§ Exercícios
§ Sugestão de estrutura de aula
§ Leitura obrigatória
§ Leitura complementar
§ Avaliação dos alunos
§ Ferramentas adicionais aos docentes
§ Diretrizes para desenvolver uma disciplina autônoma
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Cronograma

Segundas-feiras, das 10h00 às 12h00, ZOOM



§ Roberto de Queiroz Padilha professor UFSCar

§ Linamara Rizzo Battistella professora titular FMUSP

Palestrantes – 10h15 às 11h05



ENSINO MEDICO NO BRASIL NO SECULO XXI

Total de escolas     342

Total vagas  1º ano 35.388

Total de vagas  de residência médica    56.255

Gráfico comparativo das Escolas Médicas por Estado.

Roberto de Queiroz Padilha
1º Encontro
Iniciativa Compliance na Formação do Profissional de Saúde



ENSINO MEDICO NO BRASIL NO SECULO XXI • Mais de 80% querem 
cursar residência médica



43%  vagas  capitais 

12.589 vagas  capitais

16.682 vagas interior

Norte 75,6% vagas capital

Nordeste 61,7% na capital

Sudeste e Sul  70% interior. 

São Paulo  70% interior

Rio Grande do Sul 77,1%

Minas Gerais, com 75,6% 

Santa Catarina  – 13 cursos 
Florianópolis.   - 1 curso

ENSINO MEDICO NO BRASIL NO SECULO XXI



Criação 
de 
cursos 
de 
Medicin
a ao 
longo 
dos anos

ENSINO MEDICO NO BRASIL 
NO SECULO XXI



Comparativo em percentual de escolas por tipo de 
administração

Administração Quantidade %

Privada 202 59.06

Federal 77 22.51

Estadual 35 10.23

Municipal 20 5.85

Pública 8 2.34

Estudo comparativo: Percentual de 
Escolas por tipo de administração

Gráfico de percentuais por tipo de administraçãoENSINO MEDICO NO BRASIL NO 
SECULO XXI



ENSINO MÉDICO 
NO BRASIL NO 
SECULO XXI



Residência Médica

• Vagas autorizadas 
56265

• Vagas ocupadas 
40333

• Taxa de ociosidade 
29%

Gráfico: Número de bolsas do Programas de Residência por fonte de 
financiamento e por região geográfica, no Brasil, no ano de 2019ENSINO MEDICO NO BRASIL NO SECULO XXI



DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS – GRADUAÇÃO EM MEDICINA  2014

ser orientada pelas necessidades de saúde dos indivíduos e das populações;

usar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração dos conteúdos de ensino, pesquisa, 
extensão e assistência;

promover a integração e interdisciplinaridade aprendendo e atuando em equipes multiprofissionais;

Ter a presença de ciências sociais e discussões em temas fundamentais para a formação ética do estudante como a segurança do paciente e a 
diversidade na garantia de direitos sociais, debatendo questões de gênero, etnia, entre outras condições;

prever a inserção do aluno na rede de serviços de saúde desde as séries iniciais da formação e ao longo de todo o curso proporcionando ao 
estudante oportunidade de lidar com problemas reais assumindo responsabilidades crescentes;

dar centralidade para o ensino da atenção básica organizado e coordenado pela área de Medicina de Família e Comunidade e fortalecer também 
áreas como a atenção às urgências e saúde mental.

Institui avaliações progressivas para o estudante do 2º, 4º e 6º anos e induz o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) para os cursos de graduação em medicina;

Prevê a existência de programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento docente no interior dos cursos de Medicina, e medidas de valorização 
da atividade docente;

Prevê também a criação de programas permanentes de formação de profissionais dos serviços de saúde, que serão campos de     prática e 
aprendizado

Além de tratar de novos instrumentos para garantir uma integração ensino/serviço com mais segurança e qualidade

Articula as mudanças da graduação com as mudanças na Residência Médica.



Conduta ética 
inadequada foi 
percebida por 
85,5%

ENSINO MEDICO NO BRASIL NO SECULO XXI



Prof. Dra. Linamara Rizzo Battistella
Professora Titular de Fisiatria

Faculdade de Medicina  
Universidade de São Paulo 

O processo colaborativo na 
construção e aplicação de 

conceitos normativos 



Diretrizes curriculares para os cursos de Medicina

O Ministério da Educação e Cultura estabeleceu o modelo de formação médica desejável para o país:

[...] O médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado para atuar, pautado em princípios
éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social
e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. (Brasil,2007)

Bioética procura ressaltar dois aspectos da cultura humana – ciência e humanidades (que pareciam incapazes de falar um
com o outro), de um saber capaz de acompanhar o desenvolvimento científico à luz das humanidades.

Warren T. Reich, na Encyclopedia of bioethics, define Bioética como o estudo sistemático da conduta humana, na área das
ciências da vida e dos cuidados de saúde, quando se examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios
morais.
A definição traz o caráter de bioética aplicada, não significando, entretanto, uma nova moralidade ou sistema ético, mas,
sim um sistema de reflexão.
Em 1979, Tom L. Beauchamp e James F. Childress, em sua obra Principles of Biomedica Ethics, propõem aquilo que se
denominou bioética do principialismo, embasada em quatro princípios: não maleficência, beneficência, respeito à
autonomia e justiça.



Ética em Pesquisas

A Declaração de Nuremberg (1946), trata, fundamentalmente, de definir normas de experimentação em seres humanos, destacando-se:
consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa, experimentação em animal precedendo experimentação em seres humanos, ausência de
risco, qualificação do experimentador, interrupção do experimento a qualquer momento dos ensinos.

1988 – CNS – MS – Resolução 01/88- Normas para Pesquisa
Decreto 5839- 11 de julho de 2006 – Art. 20

Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1946



Reflexões e Experiências de Bioética na Educação Médica 2006-2008

Claudio Cohen
Eduardo Massad
Linamara Rizzo Battistella

A) Dinâmica de Trabalho
Objetivos
1- Construção de uma rede nacional de ensino de bioética nas faculdades de medicina.
2- Elaboração de um documento para os órgãos competentes para implementação nacional, na graduação, de um currículo mínimo de bioética nas
faculdades de medicina.

Metodologia de trabalho dos grupos
1- Discussão em grupos de trabalho sobre o currículo de bioética (os participantes deveriam trazer sua compreensão do currículo para a disciplina
de forma escrita: texto com tópicos de assuntos, indicação de 3 livros e de 5 artigos nacionais e/ou internacionais indicados no curso).
2- Elaboração de uma proposta objetiva de conteúdo mínimo de bioética na educação médica pelos grupos que será apresentada em plenária.
3- Plenária para aprovação do currículo mínimo para ensino de bioética na graduação



Reflexões 

B) Pesquisa Qualitativa: Questões
- Relações Interprofessionais
- Satisfação Profissional 
- A saúde no Brasil
- Dilemas da Medicina
- Cursos de Formação Profissional e Bioética
- Propaganda e Ética Médica

“Embora a satisfação profissional seja evidente, o sistema de saúde está longe de ser perfeito, na opinião dos profissionais

dos diversos níveis entrevistados. O tempo despendido na profissão é muito grande, pois têm de trabalhar em dois ou três

locais ao mesmo tempo, para conseguir um nível salarial aceitável. Com isso, perde-se a vida privada, o lazer, e mesmo o

aperfeiçoamento nos estudos.

A questão da saúde no Brasil parece ser percebida menos como “falta” e mais como “má administração” das verbas

destinadas ao setor.

De qualquer modo, a maioria dos participantes, em qualquer nível, tem uma certa aversão à disciplina de ética

médica/bioética, quando somente teórica. Avaliam que esta matéria só tem sentido se tratada através de exemplos práticos

e na discussão com os superiores sobre a maneira correta de agir em determinados casos.”



C) Pesquisa Quantitativa

Consentimento Informado (10231)

Experimentação Humana (6008)

Eutanásia (5684)

Internacionalidade (4938)

Alocação de Recursos (4716)

Homicídio (4665)

Confidencialidade (4449)

Aborto Induzido (4300)

Má conduta Professional (4112)

Conflito de Interesse (4062)

Relações Interprofessionais (2960)

Valor da Vida (2935)

Doadores de Tecidos (2632)

Revelação da Verdade (2369)

Engenharia Genética (2152)

Indústria farmacêutica (2015)

Beneficência (1983)

Competência Mental (1976)

Preconceito (1898)

Paternalismo (1672)

Diretivas Avançadas (1605)

Ética Clínica (1397)

Distúrbios relacionados a Substâncias (1381)

Pesquisa com Embriões (1251)

Cobranças e taxas (1190)

Terapias Complementares (1175)

Morte Cerebral (1155)

Clonagem de Organismos (1154)

Dor (1137)

Registros Médicos (1104)



COMPLIANCE 
(Estar em conformidade)

O que é?
Trata-se de um programa para fortalecer e desenvolver a integridade, o respeito às 

leis e às normas dentro de uma Instituição. Um meio de garantir transparência e ética 
nas relações profissionais em uma corporação.

Um movimento que ganha força no cenário internacional e que já está presente no 
Hospital das Clínicas da FMUSP.

conduta.hc.fm.usp.br

• Brasil

Lei de conflito de interesse 12.813/2013

Orientação normativa CGU/CER 1/2016

Participação dos agentes federais em eventos financiados pelo setor privado “medidas de compliance”

• USA 
2010 – Sunshine ACT









Ação Específica Conduta

Divulgação de dados 
Institucionais por qualquer 
meio de comunicação e/ou 
uso de logos Institucionais

Não é permitida, exceto em eventos específicos do tema, congressos 
etc., garantido o sigilo dos pacientes (imagem, nome entre outros). A 
divulgação dos dados ou logotipos Institucionais requerem autorização 
prévia. Para mais orientações entrar em contato com a Comissão de 
Compliance.

Divulgação de dados dos 
pacientes por qualquer 
meio de comunicação

É expressamente proibida, exceto em eventos científicos, seguindo as 
normas Institucionais e de pesquisa. A divulgação para o público leigo é 
uma atribuição que deve ser autorizada e acompanhada pela Instituição.

Uso de mídia digital com a 
finalidade de discussão de 

casos

É permitida desde de que os grupos sejam formados 
EXCLUSIVAMENTE por profissionais que participarão da discussão do 
caso e seja garantido o SIGILO DOS PACIENTES (imagem, nome, entre 
outros). O grupo digital não deve ser utilizado para outra finalidade.

Canais de Comunicação



Formas de Parentesco Graus de Parentesco
Primeiro Grau                                Segundo Grau

Consanguíneo
Em linha reta ascendente Pais Avós
Em linha reta 
descendente

Filho Netos

Colateral - Irmãos

Por Afinidade

Em linha reta ascendente Sogros Avós do cônjuge ou companheiro 
(a)

Em linha reta 
descendente

Enteados, genros e 
noras

Netos do cônjuge ou 
companheiro(a)

Colateral - Cunhados
Em linha reta Cônjuge ou companheiro 

(a)

Relações de Parentesco (STF?)



Linamara Rizzo Battistella
Professora Titular de Fisiatria 

Diretora do Centro Colaborador para Reabilitação da 
OPAS/OMS

FMUSP & IMREA-HCFMUSP 
linamara@usp.br

(11) 3061-8126/8525
www.redelucymontoro.org.br



Resultados preliminares do mapeamento dos
programas/ementas das disciplinas em medicina –
11h05 às 11h20

§ Paulo Marzionna vice-coordenador executivo FGVethics



Objetivos

§ Identificar o cenário atual de disciplinas
ligadas a ética e compliance nos cursos de
Medicina

§ Comparar o cenário brasileiro com a
realidade do ensino da Medicina em outros
países

§ Coletar subsídios e material de apoio para a
presente iniciativa



Metodologia
§ Identificação de instituições de ensino superior com
cursos de Medicina

§ Busca nos sites das instituições dos programas de
disciplinas ligadas aos temas de ética e compliance
em cursos de Medicina ou na área da saúde

§ Busca por palavras chaves nos sites das instituições
de ensino e ferramentas de pesquisa:

§ Ética
§ Bioética
§ Ética Profissional
§ Deontologia
§ Código de Ética
§ Etc.



Resultados Preliminares
§ 180 cursos/programas analisados

§ 96 no Brasil

§ 114 cursos de graduação / 66 pós-graduação
§ No Brasil, ainda focamos apenas nos cursos de

graduação

§ Dos cursos analisados, tivemos acesso aos
programas detalhados de 77 cursos
§ Dos quais, 64 são cursos no Brasil



Conclusões Preliminares

§ No geral, temas ligados a compliance
não são tratados diretamente nos
programas das disciplinas de ética
nas escolas de Medicina



Breakout Rooms – 11h20 às 11h45

§ Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVEthics



Breakout Rooms – 11h20 às 11h45

DESCRIÇÃO DA DINÂMICA NAS 
SALAS

§ Divisão dos participantes
em salas

§ Identificação, dentro de
cada sala, de um
“guardião”, que facilitará as
discussões e fará o registro
do que o grupo tiver
discutido para posterior
compartilhamento



Breakout Rooms – 11h20 às 11h45

Questões norteadoras para debate
1. Qual é o seu entendimento do conceito de compliance e deste

conceito aplicado à área da saúde?

2. Quais os temas/recomendações que você entende que não
podem deixar de ser contemplados em uma disciplina voltada à
compliance na medicina?

Encerramento das salas e apresentação dos resultados em plenária pelos guardiões



§ ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

REGRA DA CHATTAM HOUSE 

§ Para o bom funcionamento dos grupos e para que o diálogo flua
num abiente de confiança mútua, os participantes deverão se
abster de divulgar a identidade e a afiliação dos oradores e dos
participantes. Em vez de “a pessoa da organização X disse Y”, o
grupo de trabalho sempre fala como grupo de trabalho

§ Além disso, pede-se para que os integrantes dos grupos NÃO
divulguem documentos ainda em fase de elaboração ou discussão

§ O guardião de cada sala de discussão se encarregará de elaborar
um breve relato do que foi discutido a ser compartilhado com os
integrantes do processo quando do retorno à plenária

Os relatos, os documentos, estudos de caso e as conclusões das discussões terão 
caráter de bem público e são parte da contribuição dos participantes e da Iniciativa à 

sociedade

Breakout Rooms – 11h20 às 11h45



Apresentação resultados plenária
– 11h45 às 12h00

§ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde

Encerramento – 12h00

§ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Equipe

Estagiárias
§ Jacqueline Kimura
§ Lais de Brito Martins 
§ Leonora Piva
§ Victoria Leite de Moraes



REALIZAÇÃO:APOIO:


