


 Uma empresa é regida de acordo com os seus valores e princípios, o que 
sustentará a conduta a ser seguida por todos os colaboradores. É importante que 
cada um de nós entendamos e vivamos esses valores no nosso dia a dia, pois eles 
nortearão as relações com os nossos clientes, fornecedores e colegas de trabalho. 
Somos uma empresa do ramo hospitalar, de grande porte, que tem como propósito 
manter um atendimento com excelência.  Independente da situação, todas as nossas 
decisões diárias devem ter como norteadores os princípios éticos e os valores 
institucionais, alcançando assim o sucesso almejado pelo HMAR. Quando acontecer 
alguma dúvida, pare e pergunte a si mesmo:

   Minhas atitudes estão comprometidas com a saúde física e mental de meus colegas 
e pacientes?
   As minhas atitudes estão em conformidade com a qualidade, segurança e humanização?
   Estou sendo justo e honesto?
    Como minhas atitudes serão avaliadas pela opinião pública?
   As minhas atitudes envergonhariam a minha família?

 Leia o Guia para entender o comportamento que o HMAR espera de você. 
Caso tenha dúvidas, não hesite em perguntar. Fale sobre elas com sua liderança. Peço 
que assuma hoje um compromisso pessoal em cumprir o Guia e colocar em prática os 
Valores do HMAR todos os dias, em tudo o que você �zer. Como excelentes pro�ssion-
ais que somos, agimos com integridade e fazemos o que é certo.

Saudações,
José Lídio Nunes Lira
Presidente MEDCOOP

 

Prezados 
Colaboradores
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 O guardião do Programa de Ética e Cumprimento dos Padrões de Conduta 
está a cargo do Conselho Diretor, composto pelos seguintes representantes:

Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Secretário e Conselheiros.

MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA DO HMAR 

 Neste documento você encontrará os valores básicos escolhidos pelo Hospi-
tal Memorial Arthur Ramos. Se tiver dúvidas sobre a conduta que deve seguir, ou se a 
conduta de um colega no local de trabalho for motivo de preocupação, fale primeira-
mente com a sua liderança imediata. Se, por algum motivo, não se sentir à vontade 
para agir dessa forma, entre em contato com os outros recursos do HMAR: Setor de 
Gestão com Pessoas, ou o canal de comunicação instalado em nosso site, onde será 
garantido o seu anonimato. 

CÓDIGO

 O HMAR não permitirá atos de quem quer que seja, em qualquer nível da 
empresa, contra pessoas que estejam cumprindo seu dever. Não aceitaremos que 
qualquer pessoa de seu quadro funcional tome qualquer tipo de atitude contra um 
colaborador que, de boa fé, comunique uma preocupação. Medidas disciplinares, 
inclusive demissão, podem ser adotadas contra colaboradores que desobedeçam as 
práticas de ética empresarial ou que, conscientemente, forneçam informações falsas. 
Espera-se que todos sejam colaborativos nos casos em que a empresa decida investi-
gar alegações de má conduta ética e empresarial. Além disso, todos devem sempre ser 
sinceros e estar acessíveis no decorrer dessas investigações.
 Para que toda empresa alcance sucesso é necessário manter reputação e 
credibilidade perante a sociedade. Contamos com todos os nossos colaboradores e 
parceiros para que nossas ações sejam sempre aplicadas de forma ética, mantendo 
assim a boa reputação construída ao longo de todos esses anos de trabalho. 

AÇÕES RESULTANTES
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Apresentamos os valores escolhidos pelo HMAR:

   Respeito, harmonia e reciprocidade no relacionamento considerando as diferenças 
de cada indivíduo; 
   Comprometimento e atitudes éticas coerentes com a nossa missão; 
   Capacitação pessoal e pro�ssional; 
   Satisfação dos clientes, através de um atendimento humanizado; 
   Busca contínua da excelência; 
   Sustentabilidade socioeconômica e ambiental.

Apresentamos a Missão de todos:

 Prestar assistência médico-hospitalar à comunidade com qualidade e 
humanização promovendo o crescimento e reconhecimento.
 
Apresentamos a Visão do nosso Negócio:

 Ser referência como um hospital de alta resolutividade, através de gestão 
e�caz de pessoas e processos com segurança e qualidade.

VALORES, MISSÃO E VISÃO DO HMAR  

Como comunicar situações preocupantes?

 Todos os colaboradores e cooperados do HMAR têm o direito de fazer 
perguntas ou expressar preocupações sobre comportamentos no local de trabalho. 
Em caso de dúvida, pergunte. Muitas transgressões ao Código de Ética ocorrem por 
falta de informação ou de entendimento dos princípios, ou por que as pessoas 
simplesmente querem “resolver” uma situação e não por falha de caráter ou desones-
tidade. As  pessoas que, de boa fé, buscarem aconselhamento, apontarem situações 
preocupantes ou reportarem comportamentos impróprios estarão cumprindo 
seu dever.

CANAL DE COMUNICAÇÃO  

CÓDIGO DE CONDUTA



 Foi criado um canal de comunicação de fácil acesso para que todos os colab-
oradores, fornecedores, parceiros e clientes possam noti�car as condutas antiéticas 
que venham a acontecer. Este noti�cação poderá ser feita, de forma segura e anônima, 
no site do Hospital. 

 Para que possamos garantir uma investigação justa, faz-se necessário os 
seguintes dados:

   Data, hora e setor da queixa;
   Pessoas envolvidas;
   Informações detalhadas e úteis para acompanhamento do caso.
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 Os nossos valores não se restringem às nossas ações internas, a�nal espera-
mos a mesma postura de nossos fornecedores, clientes e de todos que se relacionem 
conosco. Nossa relação segura seja com o cliente diretamente ou com os fornecedores 
de produtos e serviços é a garantia da sustentabilidade �nanceira.

Con�ito de Interesses

 Um con�ito de interesses pode ocorrer quando objetivos pessoais interferem 
na avaliação e na objetividade de um colaborador, ou em sua lealdade à empresa. 
Evite situações que criem ou pareçam criar con�itos. Os colaboradores do HMAR estão 
proibidos de tomar qualquer medida que resulte em benefício pessoal próprio, de 
parentes ou de amigos. 

RELACIONAMENTOS COM NOSSOS 
PARCEIROS/FORNECEDORES
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Presentes e Entretenimento

 A postura do HMAR é clara: é proibido aceitar ou dar presentes, favores e 
atividades de entretenimento, sempre que isto implique obrigação da parte 
presenteada. Evite con�itos de interesse e identi�que situações em que tais con�itos 
possam ocorrer. Não aceite nem dê presentes, favores ou ofertas de entretenimento 
se isto for ilegal ou criar a impressão de “obrigar” a pessoa que os recebe. Se alguém 
lhe oferecer um presente que não corresponda aos critérios acima, recuse educada-
mente. Não comprometa nossos valores visando obter lucros pessoais.Será consider-
ado suborno, pagamento ou tentativa indevida de exercer in�uência.

 A boa conduta na área de compras inclui  todos os nossos princípios. Ao 
solicitar propostas em regime de concorrência, deve ser Veri�cado o status �nanceiro 
e legal do fornecedor, Veri�car regularmente as exigências de qualidade e serviço, 
Especi�car claramente, no contrato, os serviços a serem prestados ou os produtos a 
serem fornecidos, as condições de pagamento, Veri�car se as faturas correspondem, 
clara e corretamente, aos bens e serviços fornecidos e evitar acordos que impliquem 
reciprocidade ou troca de favores. 

COMPRAS

 O Hospital Memorial Arthur Ramos atua em respeito a todas as legislações e 
normas vigentes aplicáveis à sua atividade, repudiando qualquer prática antiética 
discriminatória e preconceituosa, bem como a exploração de mão de obra infantil, o 
trabalho escravo ou degradante e a corrupção em todas as suas formas, inclusive na 
sua relação com fornecedores e parceiros.
 O compromisso desta instituição abrange ainda o atendimento pleno aos 
princípios e às normas que orientam o exercício pro�ssional de todas as categorias 
existentes na empresa.

LEIS E NORMAS 

CÓDIGO DE CONDUTA



 Os colaboradores deverão conhecer, acompanhar, cumprir e zelar para que 
sejam cumpridas todas as leis e normas que cercam a atividade e a sua atuação pro�s-
sional especí�ca e aos preceitos deste código.

Propina: 

 Quantia que se oferece ou paga a alguém para induzi-lo a praticar atos 
ilícitos; suborno. Mesmo a palavra propina não constando nos textos do Código Penal 
Brasileiro, visto que este termo é considerado uma gíria, o seu signi�cado faz com que 
seja de�nido como um crime de corrupção ativa. O artigo nº 333 do CP prevê o 
seguinte:
 Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

 Ao receber a propina ou pagar mediante solicitação feita pela outra parte, 
esta ação é categorizada com crime de corrupção passiva, conforme previsto no 
artigo nº 317 do Código Penal:

 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Assédio: 

 Cobre uma ampla gama de comportamentos de natureza ofensiva. É geral-
mente entendido como um comportamento que importuna ou perturba e é caracter-
isticamente repetitivo. No sentido legal, é o comportamento que parece ser 
ameaçador ou perturbador. Existem diferentes tipos de assédios, como o moral, 
sexual, psicológico, virtual, judicial, entre outros. No entanto, todos são baseados no

CONDUTAS ANTIÉTICAS INACEITÁVEIS
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princípio de perseguir e forçar alguém a fazer algo contra a sua vontade.

Perseguição:

 Ação ou comportamento da pessoa que age na intenção de perseguir, preju-
dicar ou coibir algo ou alguém.

Nepotismo:

 Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de 
trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito 
para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotis-
mo é prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, 
na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e 
desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público.

Parágrafo 1° - A responsabilidade administrativa não exime o colaborador da
responsabilidade civil ou criminal cabível.
Parágrafo 2° - As indenizações e reposições por prejuízo causado pelo colaborador 
serão ressarcidas por tal.
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USO RESPONSÁVEL DOS BENS DA EMPRESA
 Todos tem o dever de proteger os ativos da empresa, como equipamentos, 
veículo, estoque, suprimentos, dinheiro, marca e informações. Bens materiais 
tratam-se do conjunto dos bens indispensáveis à atividade principal e ao desenvolvi-
mento da empresa. Nosso patrimônio é controlado, etiquetado e gerenciado. 
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Informações Privilegiadas

 As informações do HMAR também são consideradas ativos da empresa. 
Documentos, grá�cos, base de dados, informações estratégicas, devem ser mantidas 
em local seguro e são de propriedade da empresa, não podendo ser repassada ao 
público externo sem autorização.

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO 
E O MEIO AMBIENTE

 A empresa necessita ter compromisso com a gestão ambiental, até mesmo 
para obter os alvarás e poder continuar em funcionamento. Os resíduos resultantes 
das nossas operações devem ser descartados em conformidade com os princípios 
legais estabelecidos e com os padrões ambientais da empresa de coleta seletiva. 
Todos são �scalizadores da gestão ambiental e qualquer ocorrência em nossas insta-
lações, que possa prejudicar colaborador, paciente ou comunidade deve ser sinaliza-
do com transparência para que possamos corrigir o problema de forma rápida e 
e�caz. Treinamentos e orientações para o bom desempenho de todos deve ser uma 
constância em nossa Instituição.

Doação de Lixo Reciclável

 Deve ser mantida a parceria com cooperativas de recolhimento de lixo 
reciclado como papelão, plástico, vidro e metal, sendo monitorada a quantidade da 
nossa doação. 
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RELACIONAMENTO COM OS 
CLIENTES/PACIENTES

 Nossa Instituição respeita as diferenças individuais, de cor, gênero, identi-
dade sexual, religião, crenças, origem social, nacional e étnica, idade, posição política, 
limitação física e/ou mental. 

Privacidade

 A identidade e privacidade do Paciente deve ser assegurada em um ambi-
ente de respeito e dignidade. Então seguem diretrizes de conduta:

   Não fotografar pacientes ou familiares, mesmo que em reuniões grupais sem a autor-
ização por escrito;
  Deter-se de tecer comentários sobre o paciente, dentro ou fora do Hospital, com 
pessoas que não integram a equipe envolvida;
   Agir com lisura e honestidade, com relação aos pertences dos pacientes e/ou acom-
panhantes. Se esquecidos, encaminhá-los ao Serviço de Segurança.

Foco no Cliente / Segurança do Paciente

 Essa é uma de nossas competências comportamentais, constando na 
avaliação de desempenho de nossos colaboradores. São as diretrizes:

   Fornecer orientações em linguagem clara sobre o estado de saúde do paciente (a ele, 
se consciente) e a seus familiares, se for sua função;
  Fornecer ao paciente consciente informações sobre os procedimentos a que será 
submetido e sobre os cuidados requeri- dos para a execução dos mesmos ou ao seu 
responsável legal;
  Atendê-los como gostaria de ser atendido, ou seja, com respeito, humanidade, 
e�cácia, e�ciência e qualidade;

CÓDIGO DE CONDUTA



  Demonstrar interesse (olhe nos olhos) e boa vontade pela solução de problemas 
apresentados ou apontados pelo paciente ou seu acompanhante, propiciando-lhes 
informação e orientação seguras;
   Priorizar as necessidades do paciente acima dos seus interesses particulares, não os 
fazendo esperar desnecessariamente ou ignorando sua presença;
   Cumprir sua obrigação pro�ssional, de modo a não colocar em risco o tratamento e 
a segurança dos atendidos;
   Preservá-los de preocupações adicionais, não manifestando queixas e insatisfações 
pessoais ou pro�ssionais, assim como opiniões infundadas ou pessoais sobre as 
condições de saúde dos pacientes;
   Nunca tratar de assuntos particulares ou do trabalho na frente ou próximo dos 
pacientes. Buscar local privado para resolver essas situações;
   Preservá-los de desconfortos adicionais não usando perfumes, em especial junto às 
pacientes alérgicos, em quimioterapia ou em uso de medicamentos que causam 
desconforto físico;
   Dar a preferência no uso dos elevadores aos pacientes em macas e cadeiras de rodas;
  Preencher orientações escritas, receitas, laudos, prontuários, etc. com letra legível 
pro�ssional ou digitar e com identi�cação.

Na certeza de que nossa equipe terá entendimento da importância deste código 
para a sustentabilidade da nossa empresa, mantendo a ética, valores e respeito 
em nossas relações, saudadmos a todos.

Hospital Memorial Arthur Ramos
Outubro/2020

Eu, _________________________________________ recebi o código de ética na data de 
 _____/_____/_____ e me responsabilizo por cumprir todas as normas contidas neste material. 
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