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MOBILIZAR E 
TRANSFORMAR O 
SETOR SAÚDE NO 

TOCANTE À
ÉTICA E 

INTEGRIDADE

OBJETIVOS



Indutor de mudanças de 

paradigma no setor da 

saúde, por meio da 

organização de mecanismo 

de autorregulação da 

conduta dos atores da 

saúde para definir regras 

claras entre empresas e 

pessoas com vistas a 

prevenir e controlar todas as 

formas de 

suborno/corrupção.

O que é o 
ÉticaSaúde?

Referência Instituto Ethos e ONG Transparência Internacional



OBJETIVOS

MOBILIZAR E 
TRANSFORMAR 
O SETOR SAÚDE

• Criar um ambiente capaz de envolver 

todos os atores da cadeia em torno 

do tema, buscando discutir as 

distorções do sistema

• Servir como ferramenta de 

aprimoramento da governança dos 

atores da cadeia da saúde

• Fomentar à implementação de 

sistemas de integridade

• Fortalecer o ambiente para 

concorrência baseada em preceitos 

de sustentabilidade

• Mitigar os riscos de suborno/corrupção

nas relações entre os atores da cadeia

produtiva da saúde

• Contribuir para geração de ambientes 

de concorrência justos e 

transparentes;

• Mitigar os riscos de suborno/corrupção

nas relações entre os atores da cadeia

produtiva da saúde



Conceito de Compliance integrado

transpassa a fronteira das instituições para 

mapear os riscos nas relações entre os players 

da cadeia produtiva da saúde, gerando 

espaços de discussão independentes e livres 

de interesses setoriais convertendo-se em 

sistemas autônomos. São administrados em 

modelos de governança compartilhados 

pelas instituições participantes. 

Como?



GOVERNANÇA

ASSEMBLÉIA

CONSELHO

DE ÉTICA

CONSELHO DE  

ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO 

CONSULTIVO

EFETIVOS

BENEMÉRITOS

HONORÁRIOS

• SERVIÇOS DE SAÚDE

• OPERADORAS

• PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

• FABRICANTES

• DISTRIBUIDORES 



CONSELHO 
CONSULTIVO

OBJETIVOS



• Monitoramento de 
Compliance

• Relações Institucionais 
e de Governo

• Educação e 
Sensibilização

EIXOS DE 
ATUAÇÃO



MONITORAMENTO 

DE COMPLIANCE

• Atividades do Conselho de Ética

• Gestão do Canal de Denúncias

PRÓXIMOS PASSOS
• Extensão do mapeamento de risco para todos os atores da 

cadeia produtiva em atividade colaborativa com entidades

• Instituir o Grupo de Trabalho de Monitoramento de 

Compliance

• Mecanismos de avaliação dos sistemas de integridade

• Certificação do IES no programa Pró-Ética



RELAÇÕES DE GOVERNO

Estabelecimento de convênios com órgãos públicos para trânsito 
de informações. 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
• Engajamento de todas as entidades representativas do setor

• Engajamento dos entes individualmente considerados

IMPRENSA



EDUCAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO

NÚCLEO DE ESTUDOS

• Time de key opinion leaders com representantes de todo o 

setor saúde

• Estudo Impacto da Corrupção no setor DMI

PRÓXIMOS PASSOS

• Instituir o Grupo de Trabalho de Educação e Sensibilização

• Divulgação em road shows do resultado do estudo



Obrigada
Claudia Scarpim

claudia@eticasaude.com.br

www.eticasaude.com.br

Ética Saúde: 2640-8536

Canal de Denúncias: 0800-741-0015

http://www.eticasaude.com.br/

