
4º ENCONTRO DA INICIATIVA

COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE



As manifestações expressas por integrantes dos
quadros da Fundação Getulio Vargas (FGV) e por
convidados que participam dos eventos e
transmissões online representam, exclusivamente,
as opiniões dos seus autores e não,
necessariamente, a posição institucional da FGV.

Todos aqui presentes concordaram em participar
desse evento de forma espontânea e autorizaram
o uso de sua imagem para essa transmissão que
ficará disponível posteriormente nos canais oficiais
da FGV.



Agenda
Abertura – 10h às 10h10

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Palestra “Ética e Integridade na Saúde: Quebrando Paradigmas” – 10h10 às 10h30
• Carlos Eduardo Gouvêa Presidente Executivo da CBDL – Câmara Brasileira de

Diagnóstico Laboratorial, vice-presidente da ABIIS – Aliança Brasileira da Indústria Inovadora
em Saúde, da qual foi presidente de 2012 a 2017 e Diretor da ABIAD – Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos para Fins Especiais. Ocupa a posição de executivo de Relações
Institucionais do Instituto Ética Saúde e de Presidente da ALADDIV – Aliança Latino Americana
para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, entidade que reúne Academia, Governo e
Iniciativa Privada em prol do segmento de diagnóstico no continente.

• Q&A – 10h30 às 40

Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

• Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVethics

Apresentação resultados plenária – 11h40 às 12h00

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

•Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Abertura – 10h às 10h10

▪ 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

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude


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



Cronograma

Segundas-feiras, das 10h00 às 12h00, ZOOM
Exceto no dia 13 de outubro

Terça-feira, das 10h00 às 12h00, ZOOM



“Ética e Integridade na 
Saúde: Quebrando 

Paradigmas”

Carlos Eduardo Gouvêa



26 de outubro de 2020

Iniciativa 

Compliance na Formação do Profissional de Saúde
FGVethics

FGVsaúde

Carlos Eduardo Gouvêa
Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde



quebrando paradigmas
ÉTICA E INTEGRIDADE NA 

SAÚDE: 





Por que criamos o 

Ética Saúde?



✓ Ambiente carente de maturidade ética e transparência em suas relações. Relação "hostil 

e de total falta de confiança entre as partes".

✓ Empresas, médicos, hospitais e planos de saúde, que não têm claras as regras que 

devem ser seguidas.

✓ Consumo irracional de DMI's, superindicação de procedimentos, vide queda de 35% da 

demanda após divulgação na mídia.

✓ Descrédito junto ao mercado e opinião pública 

✓ Todo custo da "operação" embutida no "custo do produto" (honorários médicos, 

treinamento, taxas hospitalares, reaparelhamento hospitalar, instrumentadores e etc)

Por que criamos o Ética 

Saúde?
Cenário Anterior

Reestrutura-se toda cadeia de saúde ou teremos o colapso do “sistema“.



✓ Embates com os Planos de Saúde:

- Inadimplência

- Retenção de faturamento

- Glosas financeiras

- Política de "ditar" preço de compra

- Achatamento dos honorários médicos 

- Achatamento das taxas hospitalares X planos de saúde

Reestrutura-se toda cadeia de saúde ou teremos o colapso do “sistema“.

"FUNDO DO POÇO"

Por que criamos o Ética 

Saúde?
Cenário Anterior



Quem 

somos?
O que é o Ética Saúde



Quem somos?
A transformação no setor 

Saúde

Criado em junho de 2015, o Ética Saúde é um 

organismo de autorregulação da conduta dos atores 

da saúde, através de:

Buscamos um ambiente de concorrência justa e transparente, por meio de 

condutas éticas entre todos, para a sustentabilidade do setor.

Governança

Estatuto e Instruções Normativas

Prevenção e Controle



Missão
Difundir e 

consolidar a 

cultura de ética e 

transparência na 

saúde para 

garantir a 

sustentabilidade 

do setor e  a 

segurança do 

paciente.  

Objetivos

✓ Ampliar a consciência do custo da 

desonestidade e da falta de transparência

✓ Eliminar a prática do pagamento de 

propina para indução da indicação de 

tratamentos e diagnósticos

✓ Fomentar a transparência e a coerência 

nas transações entre os agentes da 

saúde

Valores

Ética

Integridade

Sensibilização e Educação

Transparência

Legalidade

Promover a cultura ética empresarial e a ação 

social responsável e participativa, entre os agentes 

do segmento saúde, para gerar  ambientes de 

concorrência justos e transparentes e contribuir 

para uma sociedade mais ética. 

Específicos





Eduardo Winston Silva
PRESIDENTE 
Nuvasive Brasil Comercial Ltda. - Distribuidor

Maria Cecília Patrícia Braga Braile Verdi 
VICE-PRESIDENTE 

Braile Biomédica Indústria, Comércio e 
Representações Ltda. - Fabricante 

Marcos Tadeu Machado
TESOUREIRO 
Biomedical Produtos Científicos Médicos 
Hospitalares Ltda. - Fabricante 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  



Gláucio Pegurin Libório
SECRETÁRIO

Orthohead Instrumentais e Implantes Cirúrgicos – Distribuidor

Cândida de Fátima Bollis
SUPLENTE
SP Intervention Ltda. - Importador e Distribuidor

Vanessa Queiroz Torres
CONSELHEIRA

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein - Hospital 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  



MARCAS ASSOCIADAS | 14

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES

EMPRESAS

CENÁRIO ATUAL |

outubro 2020

199 ASSOCIADOS

177



LABORATÓRIOS| 01  

HOSPITAIS (inclusive via ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE – O.S.S.) | 56

11 hospitais 28 hospitais03 hospitais04 hospitais

07 hospitais
03 hospitais

12 UBS

03 AMA

03 CAPS

01 UPA



CENÁRIO ATUAL  |  CONSELHO CONSULTIVO  | 27



Conselho de Ética
Referência em boas práticas 

Membros independentes com ilibada reputação e notório saber.



ACORDOS DE COOPERAÇÃO



Normas do Ética 

Saúde
Referência setorial

Estatuto e Instruções Normativas fortalecem os princípios éticos, 

assegurando práticas lícitas.

Regras a serem seguidas:

- Estatuto Social

- 17 Instruções Normativas do Conselho de Ética

- 2 Resoluções e 1 Comunicado do Conselho de Administração



Canal de 

Denúncias
Estatísticas

673 DENÚNCIAS

1.535 DENUNCIADOS

Até setembro de 2020



Canal seguro de comunicação de práticas que violem as condutas 

éticas ou a legislação vigente.

267 Concessão de incentivos pessoais, comissões para indução de 

prescrição de produtos ou uso de material.

72 Práticas lesivas à concorrência em ambientes públicos ou privados

64 Pagamento ao hospital de taxa ou comissionamento vinculado ao uso 

de material

42 Relação médico/paciente

39 Prática de doação de equipamento ou instrumental com intuito de 

obter vantagem indevida

Denúncias
Os 5 assuntos mais 

abordados



Denunciados 

1386 Não Associados

149 Associados

Total: 1535
denunciados

Médicos

Distribuidores

Hospitais

Importadores

Operadoras de 

Planos de Saúde

Fabricantes

Institutos

Órgãos 

Públicos



O QUE 

FAZEMOS

SENSIBILIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO

✓ Eventos / Palestras

✓ Campanha

s
✓ Programas de

Educação

PREVENÇÃO E CONTROLE 

SOCIAL

✓ Pesquisas

✓ Artigos

Relatório 

Anual de 

Conformidade

✓ Estudos



s

PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE 

CONTROLE

RELAÇÕES NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS

Coalizão Interamericana

✓ Encaminhamento de denúncias e Transferência de 

conhecimento  

✓ Fóruns 

✓ Acordos de cooperação 

técnica 

O QUE 

FAZEMOS



EIXOS DE ATUAÇÃO



EVENTOS 2018  /  2019

PROJETOS

Programa de Qualificação Educação ApoioCampanha

GRUPOS DE TRABALHO

14.09.201

8

26.10.201

8

25.03.20

19 13.02.201

9

7 Participações em Eventos Internacionais64  Eventos com apoio do IES

07.11.201

9

10 módulos 

realizados

1° semestre -

2019











O título acima refere-se ao artigo publicado pela Folha de SP, no dia 19.04, o qual cita o Instituto 

Ética Saúde como uma das “entidades consolidadas de autorregulação setorial que são 

reconhecidas pela alta especialidade técnica de seus integrantes e pela qualidade das 

decisões. Adotam governança moderna, dão estabilidade e previsibilidade a processos de 

conformidade e sancionatórios, resultando em segurança jurídica”.

Os autores do artigo são:

Sergio Westphalea Etchegoyen

Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República ( 2016-

2018)

Rodrigo Formiga Sabino de Freitas

Advogado

“Infraestrutura e Autorrregulação – Associação civil 
traria estabilidade ao segmento”



PROJETOS DE 

SENSIBILIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO



Sensibilização e Educação

https://www.eticanaoemoda.org.br/


Programa de Educação em 

Compliance -

Instituto Ética Saúde e Fehosp no 

EducaSus

Educasus.pdf


- Princípios gerais de um sistema de integridade

- Compliance e a legislação anticorrupção

- Fornecedores, compradores e Compliance

- Contabilidade e Compliance

- Relacionamento com profissionais de saúde e Compliance

- Compliance e Recursos Humanos

- Vendas e Compliance

- Hospitais e Compliance

MÓDULOS



INICIATIVA

COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-

compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-

integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-

saude

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude




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



PROGRAMA QUALIES



s

VALORIZAÇÃO DA ÉTICA

O QUE FAZEMOS

Programa de Qualificação



Contexto Favorável ao Fraudador na Saúde

✓ Fragmentação do processo decisório

✓ A decisão de compra no setor saúde é fragmentada em etapas:

✓ (1) a escolha do médico que será consultado, feita pelo paciente;

✓ (2) a prescrição do tratamento e do produto que será utilizado, feita pelo médico que foi

escolhido pelo paciente;

✓ (3) a escolha do provedor de serviço de saúde, feita em conjunto, por médico e

paciente;.

✓ (4) a escolha do fornecedor do produto que será utilizado, feita pelo serviço de saúde;

✓Desinformação do Paciente (Diagnóstico, Prognóstico, Terapia, Produtos,

Exames, Serviços);

✓Distribuição desigual dos riscos (probabilidade e impacto) entre atores

e vítimas.



Fragilidades 

no setor da 

Saúde

(i) Fiscalização ineficiente,

consequentemente ineficácia das Leis

aprovadas para a proteção da

população;

(ii) Fuga de recursos do sistema público

e da saúde suplementar em

decorrência de fraude e corrupção.

Redução de acesso a serviços e

produtos de saúde;

Desenvolvido por Rodrigo Alberto Correia da Silva  a partir de “FIGHTING CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR METHODS, TOOLS AND GOOD PRACTICES” United Nations 
Development Programme - Source: Hussmann, K., ‘How-to-note: Addressing corruption in the health sector. A DFID Practice Paper’, November 2010.  Online: 
www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/How-to-Note-corruption-health.pdf 



Assem
bleia

Conselho de 
Administração

Colaboradores, 
Consultores, 
Operações

Grupos de 
Trabalho

Conselho de 
Ética

Canal de 
Denúncias

Convênios
Instruções 
Normativas

Conselho 
Consultivo

Governança
Soluções

.

Instruções 
Normativas

Apuração de 
Denúncias



Avaliação da Maturidade de Programas de Compliance

Monitoramento de Compliance



“... princípios da transparência, ética 

e segurança jurídica”

Instrução Normativa 2 –

Capítulo II (Programa de 

Integridade)

Gestão

Políticas e 
Procedimentos

Treinamento

Canal de 
Denúncia

Monitoramento e 
Auditoria

Terceiros/ Parceiro 
de Negócio

Contabilidade

Programa 

de 

Integridade



“... princípios da transparência, ética 

e segurança jurídica”

Políticas e 
Procediment

os

Treinamento

Canal de 
Denúncia

Monitoramen
to e Auditoria

Terceiros/ 
Parceiro de 

Negócio

Contabilidad
e

Gestão

Código de Conduta

Política Anticorrupção

Treinamento

Canal de Denúncia

Brindes e Presentes

Preceptoria e Patrocínio

Contratação de Terceiros

Doações

Viagens e Entretenimento

Refeições

Conflito de Interesses

Não Retaliação

Medidas Disciplinares

Regimento do Comitê de Ética

Programa 

de 

Integridade



• Rating 1 – Nível Inexistente: Nenhum dos itens requeridos na Instrução
Normativa nº 02, Capítulos II e III, Artigos 4º, 5º e 6º (ou equivalentes)
existem no associado.

• Rating 2 – Nível Básico: Parte dos itens requeridos na Instrução
Normativa nº 02, Capítulos II e III, Artigos 4º, 5º e 6º (ou equivalentes)
existem formalmente no associado.

• Rating 3 – Nível Intermediário: Todos os itens requeridos na Instrução
Normativa nº 02, Capítulos II e III, Artigos 4º, 5º e 6º (ou equivalentes)
existem formalmente no associado, estão atualizados em um período de 12
meses e existe treinamento semestral no associado capacitando seus
colaboradores e parceiros sobre as atualizações realizadas nos itens
mencionados nestes artigos, com lista de presença assinada e o conteúdo
ministrado anexado à lista de presença (ou online), com participação de
pelo menos 90% dos colaboradores e parceiros.

• Rating 4 – Nível Implementado: Todos os itens requeridos na Instrução
Normativa nº 02, Capítulos II e III, Artigos 4º, 5º e 6º (ou equivalentes)
existem formalmente no associado, estão atualizados em um período de 12
meses e existe treinamento anual no associado capacitando seus
colaboradores e parceiros sobre as atualizações realizadas nos itens
mencionados nestes artigos, com lista de presença assinada e o conteúdo
ministrado anexado à lista de presença (ou online), com participação de
pelo menos 90% dos colaboradores e parceiros, realização de auditorias
internas anuais com evidências de implementação de todos os planos de
ações para direcionamento das melhorias identificadas pela auditoria
interna.

• Rating 5 – Nível Avançado: Todos os itens requeridos na Instrução
Normativa nº 02, Capítulos II e III, Artigos 4º, 5º e 6º (ou equivalentes)
existem formalmente no associado, estão atualizados em um período de 12
meses e existe treinamento anual no associado capacitando seus
colaboradores e parceiros sobre as atualizações realizadas nos itens
mencionados nestes artigos, com lista de presença assinada e o conteúdo
ministrado anexado à lista de presença (ou online), com participação de
pelo menos 90% dos colaboradores e parceiros, realização de auditorias
internas anuais com evidências de implementação de todos os planos de
ações para direcionamento das melhorias identificadas pela auditoria
interna e possuir seus demonstrações financeira auditadas por empresa de
auditoria independente.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

•Gestão

•Políticas e 
Procediment

os

•Treinament
o

•Canal de 
Denúncia

•Monitorame
nto e 

Auditoria

•Terceiros/P
arceiros de 
Negócios

Relatório do Associado
Maturidade



Certidão ÉTICA SAÚDE

- Ano de Associação

- Penalidades

- Autoavaliação

- Maturidade QualIES



3.1) Resolução Nº 001, de 12 de março de 

2019

Dispõe sobre o QUALIES, programa de Avaliação do 

Nível de Maturidade do Sistema de Integridade das 

Empresas Associadas ao Instituto Ética Saúde (“IES”).

RESOLUÇÃO IES - Programa QualIES - CSA Final.pdf


3.2) Comunicado 01 / 2019

O Instituto Ética Saúde (“IES”) aprova através do Comunicado 

1/2019 o Modelo de Relatório de Diagnóstico de Maturidade do 

Programa de Integridade das empresas associadas ao IES, nos 

termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a 

Empresa Homologada e o IES, e no marco do Programa QualIES. 

Comunicação - Qualies- Draft- Modelo de relatório de diagnóstico maturidade de programa de integridade.pdf


Gustavo Amaral de Lucena

gustavolucena@deloitte.com

(11) 5186.6438 | (11) 98697.0823
Fernanda Flores

fernandaflores@kpmg.com.br

(11) 3940 4891

EMPRESAS 

HOMOLOGADAS

DELOITTE

EY

GRANT 

THORNTON

KPMG

PWCPatricia Miguel

Patricia.miguel@br.ey.com

(11) 2573 4128 | (11) 98538 1093

Cleber Barros

cleber.barros@br.gt.com

(11) 3886-5100

André Pannunzio

andre.pannunzio@pwc.com

(11) 3674-3567

Luciano Lourenço

luciano.lurenco@pwc.com

(11) 3674-3402

mailto:gustavolucena@deloitte.com
mailto:fernandaflores@kpmg.com.br
mailto:Patricia.miguel@br.ey.com
mailto:cleber.barros@br.gt.com
mailto:andre.pannunzio@pwc.com
mailto:luciano.lurenco@pwc.com


www.eticasaude.org.br/qualies



Relações Institucionais 

https://www.youtube.com/watch?v=QvwYdOmSMsw

https://www.youtube.com/watch?v=QvwYdOmSMsw
https://www.youtube.com/watch?v=QvwYdOmSMsw


A ÉTICA EM TEMPOS 

DE COVID



Mais Recursos, Menos Controles, Mais Riscos

✓ Compras Públicas
✓ Desvio de recursos 
✓ Descumprimento contratual (entrega ou pagamento)

Desperdício
✓ Abusos de preços ou em condições contratuais
✓ Corte ou negativa de fornecimento
✓ Imposição de condições abusivas 
✓ Acordos entre concorrentes 
✓ Descumprimento contratual Privado 

✓ Entrega 
✓ Pagamento 

✓ Produtos de baixa qualidade
✓ Fragilidade regulatória
✓ Falsificação 

✓ Alocação inadequada de recursos 
✓ Intervenção administrativa oportunista 
✓ Distribuição não isonômica

Os Efeitos da FALTA de Ética na Saúde

17 Riscos 

Levantados



Os mesmos Recursos, Mais Acesso

✓ Diminuição de Superuso e do Desperdício

✓ Adesão a protocolos mais eficientes

✓ Concorrência Justa

✓ Decisões Transparentes

✓ Meritocracia de Profissionais, Instituições e Empresas

✓ Aumento da segurança do paciente

✓ Reputação de Credibilidade dos entes envolvidos (geração de valor)

✓ Clareza no relacionamento entre os diferentes atores

✓ Visibilidade de Custos e Remunerações

✓ Empoderamento dos profissionais da saúde graças ao aumento da 
importância da medicina baseada em evidência 

Os Efeitos da Ética na Saúde

Mais segurança

Menos risco



04 ENTREVISTAS

03 VÍDEOS PRODUZIDOS

01 MANIFESTO E 

02 POSICIONAMENTOS

15 REPUBLICAÇÕES 

DA VIDEOTECA ( EDUCAÇÃO)

IES em números  |   3 meses    

Covid-19

03 ARTIGOS PUBLICADOS



IES na Mídia

08 destaques 98 MATÉRIAS PUBLICADAS

(TVs, rádios, sites, revistas e jornais 

impressos)

66 POSTS NAS REDES SOCIAIS

IES em números  |   3 meses    Covid-19



04 EVENTOS IES mais de 250 participantes

26 de agosto de 

2020

20 de agosto de 

2020

IES em números  |   3 meses    Covid-19

23 de setembro 

de 2020



IES em números  |   3 meses    Covid-19

02 lives

Anahp Ao Vivo

08 de julho
Sobecc

17 de agosto



IES em números  |   3 meses    

Covid-19

03 PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DE TERCEIROS

Congresso Pacto Pelo 

Brasil 

Realização: 

Observatório Social do 

Brasil  e Compliance 

Across Americas

26 de agosto

Reunião do Grupo 

de Ética APEC

13 de agosto

Integridade no Setor de 

Saúde em Tempos de 

Crise

Realização: 

Aliance for Integrity

24 de julho 

https://www.youtube.com/watch?v=QvwYdOmSMsw


IES em números  |   3 meses    Covid-19

PARA FORTALECER PROJETOS COMUNS, IES E 

OSB ANUNCIAM ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA

Parceria busca criar soluções para a gestão pública da saúde e apoiar os gestores que necessitam 

de suporte técnico em relação à pandemia e às compras emergenciais para o enfrentamento da 

Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=QvwYdOmSMsw


IES em números  |   3 meses    Covid-

19



25 DENÚNCIAS 

RECEBIDAS

IES em números  |   3 meses    Covid-19

02 

PROJETOS

e



Plantão de Dúvidas IES | Covid-19 

• É um canal para os  associados, demais players da cadeia da 

saúde e para a sociedade em geral tirarem dúvidas em relação a 

desvios de conduta nas práticas do segmento saúde  frente  à 

Covid-19 , bem como a integridade das ações no combate à 

pandemia.

• Consultas internas aos especialistas, membros  do Conselho de 

Administração ,  Conselho de Ética,  Entidades Parceiras e 

Órgãos de Controle  dos Acordos de Cooperação.

• Acesso ao formulário  pelo site do IES  |  www.eticasaude.org.br



• Canal gratuito

• Para associados e demais players da cadeia da saúde 

• OBJETIVO: Elaborar recomendações de redução de riscos de 

corrupção, fraudes e desperdício

Assessoria para Aquisição de 

Produtos para Saúde| Covid-19 



Processo de Assessoria para Aquisição 

de Produtos para Saúde  | Covid-19 

Retorno Avaliação
Tratamento 

Prévio
Canal de 

Assessoria IES 

Solicitação Órgão 
Comprador 

acompanhada de 
documentos de trabalho 
e contexto da compra

Anonimização: Equipe 
IES tarja fatores de 

identificação 

Equipe IES identifica 
“pareceristas” junto ao 

Conselho de 
Administração e 

Conselho de Ética e, 
eventualmente, junto a 
banco de voluntários.

Confirmar ausência de 
conflito.

Cada parecerista 
elabora sua avaliação 
de Riscos e Sugestões 

de melhoria

IES envia para o Órgão 
Solicitante com as 

ressalvas padrão sem 
identificação dos 

pareceristas  

Prazo de Resposta 

Processo



EPiHC ( Ethical Principles in 

Health Care )   



https://www.epihc.org/

https://www.epihc.org/


Pesquisa “Percepção da 

Corrupção na Saúde” 



OBJETIVO

Criar um índice de percepção da corrupção na saúde, que será atualizado anualmente

Pesquisa “Percepção da Corrupção na Saúde”

✓ Ações de prevenção e combate à corrupção na saúde fortaleceram-se nos últimos 5 
anos no Brasil

✓ Muitos esforços vêm sendo feitos, porém, não há como avaliar os resultados obtidos

✓ A pesquisa irá possibilitar analisar e avaliar a evolução dos acontecimentos e os seus 
impactos na sociedade

✓ Devido a sua importância social , a saúde deve ter os seus próprios indicadores

✓ Contribuirá para o aprimoramento das ações de prevenção e controle dos desvios 
éticos, e para alcançarmos as metas estabelecidas para o setor. 

POR QUÊ



IES em números  |   3 meses    Covid-19

04 PUBLICADOS



www.eticanaoemoda.org.

br 
Assista o vídeo da 

Campanha no canal no 

Youtube do IES:

https://www.youtube.com/watch?v=u6GA3dx-fIo

https://www.eticanaoemoda.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=u6GA3dx-fIo


✓ Ambiente com mais maturidade, 

consciência dos efeitos dos desvios 

das condutas éticas

✓ Regras claras

E qual o cenário atual?

✓ Maior visibilidade de 

Custos, Remunerações e 

Punições
✓ Maior segurança do 

Paciente



Contate-nos
E conheça ainda mais nossa 

atuação

Rua General Jardim, 770 – 3° andar – Conj. 3B

Higienópolis – São Paulo - SP

eticasaude@eticasaude.org.br
www.eticasaude.org.br

Ética Saúde: 11 2640-8536
Canal de Denúncias: 0800-741-0015

Obrigado!

Carlos Eduardo Gouvêa

Relações Institucionais

mailto:eticasaude@eticasaude.org.br
http://www.eticasaude.org.br/


Q&A – 10h30 às
10h40

Palestrante

• Carlos Eduardo Gouvêa

Mediação

• Ligia Maura Costa



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

▪ Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVEthics



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

DINÂMICA SALAS E DETALHAMENTO DOS ATORES ESTRATÉGICOS

A divisão dos participantes em salas se dará partindo de 3 grandes atores 

estratégicos para o tema, havendo rotação entre eles: 



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “cultura organizacional” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Desde o início da iniciativa, questão recorrente trazida pelos participantes
tratava da dificuldade de se ensinar em sala de aula o que muitos enxergam
como um comportamento. Nesse contexto, um elemento que não pode ser
ignorado, e que terá grande influência sobre o comportamento do profissional
da saúde é exatamente a cultura da organização em que está inserido.

• Entende-se por cultura organizacional: “aquele conjunto de práticas, valores,
princípios, crenças, expectativas, hábitos e ações que definem e influenciam
como a organização e seus integrantes conduzem suas atividades. Logo, não
mais falamos de políticas, normas, códigos ou regras formais, mas das coisas
como realmente ocorrem, ou como espera-se que ocorram nas organizações”.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema cultura organizacional?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas durante o
evento do dia 14 de setembro de 2020;

Identificação de grandes temas prioritários: corrupção/anticorrupção;
compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Como a cultura no setor da saúde impacta (positiva ou negativamente) a

integridade e o comportamento de seus diversos atores?

2. Quais os elementos ligados à cultura organizacional que devem ser

discutidos no contexto da formação do profissional de saúde? Seja o
mais específico possível.

A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que deverá registrar 
os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



▪ ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

REGRA DA CHATHAM HOUSE 

▪ Para o bom funcionamento dos grupos e para que o diálogo flua num

ambiente 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 – 10h40 às 11h40



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

• SALA PODER PÚBLICO



DETALHAMENTO PODER PÚBLICO

Breakout Rooms – 10h40 às 11h40



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “cultura organizacional” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Desde o início da iniciativa, questão recorrente trazida pelos participantes
tratava da dificuldade de se ensinar em sala de aula o que muitos enxergam
como um comportamento. Nesse contexto, um elemento que não pode ser
ignorado, e que terá grande influência sobre o comportamento do profissional
da saúde é exatamente a cultura da organização em que está inserido.

• Entende-se por cultura organizacional: “aquele conjunto de práticas, valores,
princípios, crenças, expectativas, hábitos e ações que definem e influenciam
como a organização e seus integrantes conduzem suas atividades. Logo, não
mais falamos de políticas, normas, códigos ou regras formais, mas das coisas
como realmente ocorrem, ou como espera-se que ocorram nas organizações”.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema cultura organizacional?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas durante o
evento do dia 14 de setembro de 2020;

Identificação de grandes temas prioritários: corrupção/anticorrupção;
compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Como a cultura no setor da saúde impacta (positiva ou negativamente) a

integridade e o comportamento de seus diversos atores?

2. Quais os elementos ligados à cultura organizacional que devem ser

discutidos no contexto da formação do profissional de saúde? Seja o
mais específico possível.

A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que deverá registrar 
os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

• SALA SETOR PRIVADO



DETALHAMENTO SETOR PRIVADO

Breakout Rooms – 10h40 às 11h40



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “cultura organizacional” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Desde o início da iniciativa, questão recorrente trazida pelos participantes
tratava da dificuldade de se ensinar em sala de aula o que muitos enxergam
como um comportamento. Nesse contexto, um elemento que não pode ser
ignorado, e que terá grande influência sobre o comportamento do profissional
da saúde é exatamente a cultura da organização em que está inserido.

• Entende-se por cultura organizacional: “aquele conjunto de práticas, valores,
princípios, crenças, expectativas, hábitos e ações que definem e influenciam
como a organização e seus integrantes conduzem suas atividades. Logo, não
mais falamos de políticas, normas, códigos ou regras formais, mas das coisas
como realmente ocorrem, ou como espera-se que ocorram nas organizações”.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema cultura organizacional?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas durante o
evento do dia 14 de setembro de 2020;

Identificação de grandes temas prioritários: corrupção/anticorrupção;
compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Como a cultura no setor da saúde impacta (positiva ou negativamente) a

integridade e o comportamento de seus diversos atores?

2. Quais os elementos ligados à cultura organizacional que devem ser

discutidos no contexto da formação do profissional de saúde? Seja o
mais específico possível.

A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que deverá registrar 
os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

• SALA SOCIEDADE CIVIL



DETALHAMENTO SOCIEDADE CIVIL

Breakout Rooms – 10h40 às 11h40



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “cultura organizacional” junto a esses 3
atores, partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo
slide.

• Desde o início da iniciativa, questão recorrente trazida pelos participantes
tratava da dificuldade de se ensinar em sala de aula o que muitos enxergam
como um comportamento. Nesse contexto, um elemento que não pode ser
ignorado, e que terá grande influência sobre o comportamento do profissional
da saúde é exatamente a cultura da organização em que está inserido.

• Entende-se por cultura organizacional: “aquele conjunto de práticas, valores,
princípios, crenças, expectativas, hábitos e ações que definem e influenciam
como a organização e seus integrantes conduzem suas atividades. Logo, não
mais falamos de políticas, normas, códigos ou regras formais, mas das coisas
como realmente ocorrem, ou como espera-se que ocorram nas organizações”.



Breakout Rooms – 10h40 às 11h40
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema cultura organizacional?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas durante o
evento do dia 14 de setembro de 2020;

Identificação de grandes temas prioritários: corrupção/anticorrupção;
compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Como a cultura no setor da saúde impacta (positiva ou negativamente) a

integridade e o comportamento de seus diversos atores?

2. Quais os elementos ligados à cultura organizacional que devem ser

discutidos no contexto da formação do profissional de saúde? Seja o
mais específico possível.

A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que deverá registrar 
os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos debates.



Apresentação resultados plenária
– 11h40 às 12h00

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Apresentação resultados plenária
– 11h35 às 12h00

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Próximo Encontro?

9 de novembro, segunda-feira, das 10h00 às 12h00



Equipe

Estagiárias

• Lais de Brito Martins 

• Leonora Piva

• Victoria Leite de Moraes



REALIZAÇÃO:APOIO:


