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Mensagem da Direção 

 

A sociedade e o ambiente de negócios mudam rapidamente, o que nos leva continuamente a reinventar nossa forma de 

atuação e repensar nossos relacionamentos com colaboradores e parceiros. Esta é a razão pela qual julgamos importante 

criarmos nosso Código de Ética e Conduta e as ferramentas utilizadas para prevenirmos e/ou detectarmos eventuais 

infrações, como nosso Canal de Notificações. 

 

O Código de Ética e Conduta da SER da Bahia confirma nossa tradição de sermos comprometidos com os mais altos 

padrões de ética e integridade nas nossas práticas assistenciais, bem como em nossas transações comerciais. 

 

Acreditamos que a atuação de todos de acordo com os princípios estabelecidos neste Código de Ética e Conduta contribui 

para o crescimento, a sustentabilidade e a longevidade do negócio. Ainda que possam, eventualmente, surgir tópicos que 

não estejam diretamente cobertos neste documento, o Código de Ética e Conduta da SER da Bahia contém diretrizes 

sobre o comportamento a ser adotado no ambiente de negócios, ao mesmo tempo em que promove e fortalece a missão, 

visão e valores da nossa instituição. 

 

Todos os nossos colaboradores e parceiros de negócio devem observar os princípios estabelecidos no Código de Ética e 

Conduta da SER da Bahia. Esperamos que a ética norteie a realização de todas as atividades sob a responsabilidade de 

cada um. 

 

Se cada um de nós, pessoalmente, se comprometer com um comportamento de acordo com os princípios deste Código, 

indubitavelmente nos orgulharemos não apenas de atingirmos nossos objetivos de negócio como também de sermos 

fiadores de uma instituição solidamente ética. 

 

 

 

Drº Mittermayer Barreto          Drª Nadja Santiago              Drª Isabella Lima 
Diretor Médico                         Sócia Clínica Médica          Sócia Reumatologista 
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Missão 
 
Prestar assistência multiprofissional de excelência em reumatologia e doenças autoimunes e contribuir com o 
desenvolvimento tecno-científico, permitindo acesso da comunidade aos novos medicamentos. 
 

Visão 
 
Ser reconhecida como centro de referência no Estado para diagnóstico e tratamento do paciente reumatológico, incluindo 
a terapia infusional assistida e excelência na condução dos protocolos de pesquisas clinicas. 
 

Valores 
 
Ética, Atendimento Humanizado, Trabalho em equipe, Comprometimento Técnico e Científico, Inovação e Disseminação 
do conhecimento. 
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O Código 

 
O Código de Ética e Conduta da Clínica SER da Bahia é um guia prático sobre como todos os colaboradores e parceiros 
devem realizar, com integridade, o desempenho de suas atribuições. O Código tem como base a missão e os valores da 
nossa instituição.  
 
Consideramos colaboradores: os diretores, funcionários, pesquisadores, estagiários e voluntários. 
 
Este Código deve também alcançar todos aqueles que mantenham, de alguma forma, relacionamento com a Clínica Ser 
da Bahia, são eles: médicos do corpo clínico aberto, profissionais das diversas disciplinas assistenciais que atuam nas 
equipes médicas, prestadores de serviços, fornecedores, autônomos, bolsistas e monitores envolvidos na prestação de 
serviços ou em seu nome. 
 
É um compromisso da empresa em promover padrões éticos e de transparência na resposta a questionamentos do 
negócio advindos de diferentes partes interessadas. Adicionalmente, este documento também fornece diretrizes de 
atuação sobre a forma apropriada de conduta em situações complexas, nas quais nem sempre o direcionamento 
adequado pode estar tão claro. 
 
É crucial para a instituição SER da Bahia preservar sua reputação de honestidade e integridade na forma como conduz 
seus negócios. Todos os colaboradores e parceiros devem ler e entender este Código de Ética e Conduta, participar de 
treinamentos e conhecer políticas e procedimentos corporativos correlatos, de forma a se familiarizar sobre como aplicar 
as diretrizes contidas aqui de forma correta. 
 
 
O Código de Ética e Conduta da Clínica SER da Bahia é composto pelos seguintes princípios: 
 

❖ Respeito a leis, padrões e regulamentações 
❖ Conduta profissional 
❖ Integridade nos negócios 
❖ Relação confiáveis com diferentes stakeholders 
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Regulamentações 
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Respeito a leis, padrões e regulamentações 
 
A Clínica SER da Bahia contempla um ambiente sólido e com constantes mudanças em leis, padrões e regulamentações. 
 
A Clínica está comprometida em atuar em conformidade com todas as leis, padrões e regulamentações aplicáveis ao nosso 
negócio. Respeitamos também todas as diretrizes de associações, tais como o Conselho de Medicina, Conselho de 
Enfermagem, Conselho de Nutrição, dentre outros. 
 
Caso algum colaborador ou parceiro de negócio identifique algum aspecto legal com relação ao qual tenha dúvida sobre 
a interpretação correta, é obrigatório que efetue consulta a Gerência Administrativa antes de tomar qualquer atitude. A 
Clínica SER da Bahia não aceita desculpas para infrações tais como a falta de tempo para consultar a Gerência 
Administrativa, a ignorância sobre o fato ou, a alegação de que estava agindo “de boa fé”. 
 

1. Anticorrupção 
 
A Clínica SER da Bahia não irá tolerar suborno, propinas, ou corrupção de qualquer tipo, diretamente ou por meio de 
terceiros, estejam ou não explicitamente pela Lei. Nossos colaboradores não estão autorizados a dar ou oferecer Qualquer 
Item de Valor* (incluído presentes, hospitalidade ou entretenimento) a qualquer pessoa com o proposito de obter ou 
manter ilegalmente uma vantagem de negócio. Da mesma forma, os colaboradores da Clínica SER da Bahia não poderão 
solicitar ou aceitar tais pagamentos ilegais. 
 
*O termo “Qualquer Item de Valor” deve ser interpretado de forma abrangente para incluir dinheiro, presente a familiares, 
perdão de dívida, empréstimos, favores pessoais, entretenimento, refeições e viagens, contribuições políticas e de 
caridade, oportunidades de negócio ou cuidado médico, dentre outros itens. 
 

2. Direitos Trabalhistas 
 
A Clínica SER da Bahia rejeita qualquer forma de condição de trabalho indigna, tais como uso de trabalho forçado ou 
exploração de trabalho infantil. 
 
A instituição está comprometida com o respeito aos direitos dos trabalhadores, bem como, dos acordos coletivos. 
 

3. Defesa da livre concorrência 
 
A instituição respeita o direito de livre escolha dos seus clientes e consumidores. Nós estamos comprometidos em atuar 
em conformidade com as leis de livre concorrência e antitruste aplicáveis ao nosso negócio. De forma geral, as leis de 
defesa da livre concorrência visam proibir acordos (que podem ser orais ou escritos, expressos ou tácitos ou assumir 
qualquer outra forma) que visam formação de cartel ou quaisquer outras formas de ajuste para fixar preços ou coibir a 
livre concorrência. 
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Conduta Profissional 



 

 MAN-XXX-XXX 
Data: XX/XX/202X 
Versão: 00 
Página 9 de 23 Código de Ética e Conduta 

  

9 
 

Conduta Profissional 
 

A Clínica SER da Bahia espera que todos os seus colaboradores se comportem de forma profissional, ética e respeitosa 
durante a execução das suas atividades cotidianas. Nossa instituição condena qualquer forma de discriminação ou 
assédio, de qualquer natureza. 
 
É expectativa da Clínica SER da Bahia que nossos colaboradores atuem sempre no melhor interesse da instituição e dos 
pacientes, devendo, a todo momento, cuidar dos ativos da empresa, respeitar o meio ambiente e não desperdiçar 
recursos. É obrigação de todo colaborador atuar com responsabilidade profissional, seja no relacionamento com 
pacientes ou prestadores de serviços, sempre de acordo com o Código de Conduta. 
 
A instituição está comprometida com um tratamento não discriminatório a cada um dos seus colaboradores. Os processos 
de avaliação desempenho e de recrutamento de profissionais são baseados na ética e no profissionalismo. 
 
O respeito aos nossos colaboradores também se reflete no estabelecimento da estrutura adequada (políticas, 
procedimentos, processos e treinamentos) relacionados a Segurança no Trabalho, Segurança Ambiental e Saúde dos 
colaboradores em todos os setores. 
 

1. Proibição a discriminação e assédio 
 
A Clínica SER da Bahia não tolera assédio (moral, sexual ou qualquer outro tipo de tratamento desrespeitoso ou indigno), 
seja o mesmo cometido por um colaborador com relação a um fornecedor, um colaborador em relação ao um paciente 
ou mesmo de um colaborador com outro colaborador. 
 
Encorajamos o estabelecimento de um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de discriminação (racial, gênero, 
orientação sexual, étnica, deficiência mental ou física, religião, crença política, status social ou qualquer outro tipo de 
discriminação). Todos os casos serão investigados, tratados com confidencialidade e, se porventura, um caso de 
discriminação for comprovado, as medidas apropriadas serão tomadas. 
 

2. Salvaguarda de ativos e de recursos 
 
A proteção dos ativos e recursos da Clínica SER da Bahia por cada um dos colaboradores é uma questão de integridade e 
honestidade. Furtos, desvios, descuidos com recursos ativos e desperdícios impactam diretamente nos resultados da 
instituição. 
 
A Clínica SER da Bahia proíbe o uso dos seus ativos e recursos (equipamentos, materiais, serviços, suprimentos) para 
interesse pessoal. Os colaboradores devem utilizar os ativos e recursos apenas a serviço do proposito do negócio; não 
para benefícios pessoais. Desta forma, os colaboradores não devem esperar ter privacidade ao utilizarem equipamentos 
eletrônicos da instituição. O uso indevido ou para fins pessoais, além de configurar violação às normas da empresa, 
sujeitarão o conteúdo a acesso por outros profissionais da Clínica SER da Bahia, sem prévio aviso e sem qualquer 
expectativa de privacidade. 
 

3. Uso responsável de e-mail, internet e mídia social 
 
E-mail e sistemas de internet usados no ambiente de trabalho são de propriedade da Clínica SER da Bahia e o uso dos 
mesmos deve ser prioritariamente para propósitos relacionados ao trabalho realizado. O colaborador não deve ter 
expectativa de privacidade quanto a informações transmitidas ou armazenadas por meio dos sistemas informáticos, e-
mail, smartphones ou celulares da instituição. O uso improprio ou ilegal destes recursos está sujeito a ações disciplinares. 
A instituição se reserva o direito, sujeito à lei aplicável, de acessar e monitorar o uso destes sistemas. 
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Com respeito a aplicativos sociais e a rede de mídia social, todos os colaboradores devem ter em mente que a sua imagem 
e a imagem da empresa estão intimamente relacionadas. É importante considerar que mensagens nestes veículos podem 
potencialmente ser acessadas por nossos clientes, pacientes, parceiros de negócios e sócios. Adicionalmente, o 
colaborador deve se assegurar de que qualquer informação divulgada ao público não pareça ou cause a impressão de se 
tratar de posicionamento oficial da Clínica SER da Bahia. 
 
Todos aqueles que se relacionarem com a SER da Bahia, devem seguir as seguintes diretrizes: 
 

I. Utilizar o e-mail corporativo apenas para questões profissionais; 
II. Não divulgar ou compartilhar imagens, vídeos ou informações internas da SER da Bahia que não tenham sido 

divulgadas nos canais oficiais da instituição; 
III. Não expor informações sobre nossos pacientes, usuários, parceiros e fornecedores; 
IV. Não divulgar imagens de pacientes (fotos ou vídeos), sem permissão por escrito, protegendo seus direitos 

personalíssimos. 
V. Não é permitido comercialização dentro do ambiente de trabalho (ex.: Avon, Natura, bijuterias e etc..); 

VI. Proibido qualquer tipo de pirâmide financeira; (ex.: Fazer Caixa) 
VII. Não é permitido divulgar informações de uso profissional (interno) e confidencial. Proteção da marca e 

propriedade intelectual. 
VIII. A marca SER da Bahia e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em 

parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os quem este Código se aplica. 
 

4. Relacionamento com atividades políticas 
 
A Clínica SER da Bahia tem absoluta neutralidade política e não faz contribuições, sob qualquer forma, a partidos ou 
organizações políticas ou a candidatos a cargos eletivos. A expressão “agente público”, de maneira geral, inclui gestores 
ou colaboradores, de qualquer nível, de entidades governamentais, candidatos a cargos públicos, gestores e funcionários 
de partidos políticos.  
 
Os colaboradores que desejarem participar de alguma atividade política devem fazê-lo como uma decisão pessoal e não 
durante as horas de trabalho. A Clínica SER da Bahia não permitirá que colaboradores utilizem seu cargo na instituição 
para influenciar a decisão pessoal de outros, nem para distribuir materiais de propaganda de partidos/candidatos no 
ambiente de trabalho. É proibida a vinculação da imagem ou do nome da Clínica SER da Bahia para atividades políticas. 
Além disso, encorajamos que nossos colaboradores evitem discussões ou comentários de natureza política no ambiente 
de trabalho. 
 

5. Relacionamento com Fabricantes e Distribuidores de materiais médicos e medicamentos 
 
O relacionamento dos colaboradores e profissionais da Ser da Bahia com a indústria de materiais e medicamentos deve 

ser baseado na troca de informações que auxiliem o desenvolvimento permanente da assistência médica e farmacêutica, 

contribuindo para que os pacientes tenham acesso a terapias eficientes e seguras, por meio da transparência na exposição 

de vantagens e riscos de produtos e soluções.  

 
6. Sigilo médico e confidencialidade 

 
Todos os colaboradores devem preservar o sigilo médico, a privacidade e a confidencialidade de dados relacionados aos 
pacientes, incluindo dados pessoais ou qualquer outra informação de caráter privado, confidencial ou proprietário. 
Nossos colaboradores devem, ainda, manter o sigilo sobre informações confidenciais ou de caráter privado de outros 
colaboradores e de terceiros com quem a Clínica SER da Bahia mantém relacionamento profissional ou de negócios. 
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A divulgação de dados, informações e documentos entre colaboradores ou outras pessoas de fora da instituição é 
totalmente proibida, a menos que a solicitação seja relacionada a um fato de domínio público, ou exigida por lei ou 
requerida mediante ordem judicial para ser divulgada.  
Portanto todos os colaboradores e profissionais devem:  

 

I. Zelar pela imagem e reputação da Clínica Ser da Bahia;  

II. Tratar com respeito todas as pessoas envolvidas, independentemente da função/cargo ou posição 

hierárquica;  

III. Servir a Ser da Bahia, aos seus pacientes e usuários com prontidão, competência e profissionalismo, 

assegurando o melhor de suas habilidades na execução das tarefas;  

IV. Assegurar o cumprimento de leis, regulamentos, políticas e procedimentos em sua área de 

responsabilidade;  

V. Reconhecer os erros cometidos, comunicando ao superior hierárquico o ocorrido, e usá-los como fonte 

de aprendizado, tendo a oportunidade de eliminar as causas e evitar sua repetição;  

VI. Buscar sempre que necessário apoio e orientação de seus líderes imediatos e/ou das áreas corporativas 

do Ser da Bahia, tais como o Comitê de Ética Institucional, Profissional dos Recursos Humanos e da 

Qualidade e da Gerência Administrativa e Financeira, para solucionar dúvidas e entendimentos das leis e 

políticas que devem ser cumpridas;  

VII. Estimular o trabalho em equipe, com respeito à individualidade e a busca de consenso entre as pessoas;  

VIII. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes deste Código;  

IX. Comunicar qualquer violação deste Código;  

X. Ser criterioso com a sua conduta em ambientes públicos, agindo com prudência, não expondo a marca 

Ser da Bahia.  

XI. Todos os colaboradores e profissionais, especialmente os que praticam a medicina e assistência à saúde, 

devem seguir os seguintes princípios: Segurança do Paciente (evitar que a assistência prestada cause 

danos ao paciente); Eficiência e uso responsável dos recursos (evitando desperdícios e mal uso de 

suprimentos, equipamentos, tecnologias, recursos naturais, etc.); Equidade (respeito à igualdade de 

direito de cada um, imparcialidade, provendo assistência cuja qualidade não varie em função de 

características pessoais); Privacidade e sigilo das informações médicas de pacientes (sejam elas providas 

diretamente pelo paciente ou obtidas em decorrência de documentação fornecida pela Ser da Bahia para 

trâmites de procedimentos assistenciais ou auditoria de contas); Efetividade (prover serviços adequados 

àqueles que deles se beneficiarão); Cuidado centrado no paciente (prover assistência que atenda e 

respeite as preferências, necessidades e valores dos pacientes); Assistência no tempo adequado (reduzir 

esperas e atrasos, por vezes prejudiciais, àqueles que recebem ou prestam os cuidados);  

XII. Zelar pelo uniforme;  

XIII. Não exercer o expediente sob influência de uso de álcool e drogas proibidas penalmente em forma de 

Lei, prezamos por um ambiente saudável e que cada profissional tenha hábitos saudáveis. Dos 

fornecedores e prestadores de serviços é importante que os fornecedores da Ser da Bahia estejam em 

conformidade com os valores éticos apresentados neste Código, com um relacionamento no âmbito 

institucional, evitando contatos que visem interesses particulares e pessoais ou que não estejam previstos 

em contrato formalmente assinado pelas partes. As condições estarão explícitas, documentadas e 

cumpridas de acordo com a legislação vigente e com práticas leais de mercado. 
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7. Empregabilidade 

 

Não solicitar emprego ou benefícios para si ou terceiros em empresas de clientes, parceiros ou fornecedores; 

 

Em qualquer processo seletivo deve seguir a Política de Gestão de Pessoas e Recrutamento;  

Na identificação de conflito de interesses deve-se comunicar o superior imediato que levará a situação até a 

Gerência Administrativa e Financeira.  

 

a) Familiares e trabalho 

A Clínica SER da Bahia condena qualquer forma de nepotismo ou favorecimento indevido envolvendo familiares ou 

pessoas próximas. São consideradas familiares, para fins desse Código, todos os parentes consanguíneos (ascendentes, 

descendentes, irmãos, primos, sobrinhos, etc.) ou por afinidade, tais como cônjuges, companheiros, padrasto/madrasta, 

enteados, cunhados, genro/nora, sogros. 

Não é permitido ao colaborador contratar familiar ou pessoa próxima que ficará sob sua subordinação direta. Todo gestor 

ou colaborador que esteja envolvido em processo de contratação, no qual um familiar ou pessoa próxima esteja 

participando, deverá comunicar o fato a seu superior imediato e evitar participar da decisão. 

 

b) Atividades extras e emprego 

Colaboradores devem informar ao superior imediato sobre potenciais empregos ou vínculos com outras organizações, 

para que o mesmo as avalie antes do estabelecimento de relacionamentos que tenham o potencial de resultar em 

conflitos de interesse ou favores impróprios. 
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Integridade nos Negócios 
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A Clínica SER da Bahia está comprometida com os mais altos padrões de ética e integridade nos negócios. 

1. Direitos de propriedades intelectual 

A instituição tem como premissa a conformidade com toda a legislação de direitos autorais e propriedade intelectual 

aplicável tanto a ativos tangíveis (livros, revistas, jornais de negócio e qualquer outro recurso aplicável) quanto a 

propriedade intangível (programas de computador ou software, invenções, patentes e outras formas de propriedade 

intelectual). 

A Clínica SER da Bahia protegerá e manterá seus direitos de propriedade intelectual bem como respeitará o direito de 

propriedade intelectual de outrem. 

 

2. Controle internos e Procedimentos contábeis 

Os ativos, passivos e patrimônio da Clínica SER da Bahia, bem como suas operações e transações, estão devidamente 

refletidos nos registros contábeis, arquivos e balanços da instituição e são mantidos e armazenados de acordo com os 

padrões e regulamentações aplicáveis. 

A SER da Bahia e os colaboradores cooperarão, sem restrições, com auditorias internas e externas. A destruição de 

registros ou documentos relacionados aos colaboradores, saúde ocupacional e segurança, meio ambiente, impostos, 

contratos, finanças, projetos de responsabilidade social e pacientes, entre outros, só pode ser feita após os prazos legais. 

Não será aprovado ou efetuado qualquer pagamento com a intenção ou ciência de que, no todo ou em parte, seja utilizado 

para qualquer finalidade que não seja a descrita no documento comprobatório de pagamento. Comunicação com partes 

interessadas e declarações à imprensa a SER da Bahia através da prévia aprovação da Diretoria e com o envolvimento da 

Assessoria de Imprensa, nomeará o(s) representante(s) para dar depoimento à reportagem. 

 

3. Integridade nos processos de compras 

Os processos de compras e suprimentos são norteados por práticas leais de mercado e pelo atendimento às leis que 

regulam a concorrência.  

São garantidas oportunidades transparentes e equitativas aos fornecedores e prestadores de serviços.  

A escolha e contratação dos fornecedores e prestadores de serviços são feitas a partir de critérios técnicos e éticos.  

Os processos de compra são devidamente documentados por meio de políticas e procedimentos, visando a garantir o 

nível de serviço prestado a um custo justo. 

 Os fornecedores e prestadores de serviços da Ser da Bahia devem estar comprometidos com as políticas e procedimentos 

da Ser da Bahia e respeitar este Código, agindo de acordo com as normas que regulam o setor de saúde, a segurança e o 

ambiente de trabalho, o respeito à privacidade e ao tratamento de informações confidenciais, e com as leis da 

concorrência e anticorrupção. 

 

4. Faturamento 

O processo de faturamento é feito com transparência, baseado na legislação vigente e nos contratos firmados entre a 

empresa e as Operadoras de Saúde. A Clínica SER da Bahia mantém todos os registros necessários para prestação de 
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contas, tais como documentação médica e administrativa. Todo processo de faturamento é feito em nosso sistema SMART 

e controlado por indicadores. 

 

5. Pesquisa Clínica 

O desenvolvimento de pesquisa científica é um processo fundamental para o progresso da ciência e para os avanços da 

medicina e da saúde humana. Uma vez que novos conhecimentos podem definir o futuro das pessoas e de suas condições 

de vida, é primordial que estudos científicos sejam desenvolvidos com consistência, ética, rigor técnico e profissional e 

que atendam a todos os requisitos legais aos quais estão sujeitos.  

Pesquisas envolvendo seres humanos, animais, manipulação genética e células-tronco possuem regulações específicas, 

que devem ser observadas e cumpridas, visando a resguardar a integridade e os direitos dos sujeitos de pesquisa.  

Entre as diretrizes éticas na condução de pesquisas científicas, estão:  

• Análise e aprovação prévia da pesquisa: devem ser feitas nos Comitês apropriados;  

 

• A divulgação dos resultados: deve seguir rigor ético e profissional, sendo inadmissível qualquer forma de fraude, 

seja por plágio, falsificação de dados, fabricação de resultados, etc.;  

 

• Consentimento Informado: em pesquisas envolvendo seres humanos, o pesquisador é responsável por garantir 

que os sujeitos objeto da pesquisa entendam claramente o que vai acontecer com eles, os riscos envolvidos, de 

que forma suas informações serão usadas e qual será a responsabilidade da Ser da Bahia;  

 

• Proteção à privacidade do participante de pesquisa: todas as informações obtidas durante o processo de 

desenvolvimento de pesquisa devem ser resguardadas;  

 

• Conflitos de interesses: todos os vínculos que possam configurar potenciais conflitos de interesses devem ser 

declarados na fase de submissão para aprovação do projeto de pesquisa; 

 

• A gestão de recursos financeiros: sejam eles próprios ou de terceiros, deve ser feita com total rigor, garantindo 

aplicação adequada e evitando desperdícios. Ensino e gestão do conhecimento as relações de ensino e 

aprendizagem estabelecidas no Ser da Bahia ou em nome dele devem ser motivadas pela difusão do saber e estar 

pautadas sempre por respeito, cordialidade, ética, empatia e boa educação.  

 

Os programas de ensino do Ser da Bahia por vezes são realizados em parceria com a indústria de materiais e 

medicamentos, e é incontestável que essa parceria promove o desenvolvimento de programas acadêmicos de alta 

qualidade que resultam, em última instância, na melhoria da saúde populacional.  

A parceria de ensino entre o Ser da Bahia, os seus colaboradores e profissionais e a indústria de materiais e medicamentos 

deve ser pautada pelos mais elevados padrões éticos e profissionais. Conflitos de interesses devem ser evitados ou 

devidamente declarados.  

Dentre as diretrizes éticas na condução dos programas de ensino, estão:  
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1. As atividades de Ensino, para público interno ou externo, são sempre de responsabilidade do Ser da Bahia e nunca 

devem sofrer interferência técnica ou acadêmica da indústria.  

 

2. Nas exposições de aulas ou palestras, os vínculos existentes entre o professor/palestrante e a indústria devem 

ser formalmente declarados.  

 

3.  A escolha de materiais médicos e didáticos utilizados para transmissão do conteúdo de aulas será sempre feita 

com base em critérios técnicos e científicos.  

 

4. Apoios e patrocínios da indústria não podem estar condicionados à interferência na programação, nos objetivos, 

local ou seleção de palestrantes e instrutores.  

 

5. O reembolso de despesas, decorrentes da participação de profissionais em eventos e cursos, será limitado às 

quantias despendidas com transporte, alimentação, hospedagem e inscrição estritamente necessárias para 

viabilizar o comparecimento do palestrante ao evento.  

 

6. Sempre que a indústria ofertar remuneração pela participação de colaboradores em eventos externos, os valores 

deverão ser pagos ao Ser da Bahia, que definirão quais profissionais deverão comparecer em seu nome.  

 

7. Colaboradores e profissionais que forem convidados a ministrar palestras em eventos externos devem comunicar 

o convite ao Ser da Bahia por meio de seu gestor imediato e da área de Ensino, para avaliação e aprovação.  

 

8. Bolsas de estudos poderão ser concedidas pela indústria ao Ser da Bahia que definirão quais profissionais serão 

contemplados.  
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Relacionamento confiáveis 

com Stakeholders 
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A Clínica SER da Bahia estabelece relacionamentos confiáveis, baseados no diálogo aberto e cooperação com seus 
stakeholders-chave, incluindo sócios, governo, fornecedores, imprensa, operadoras de saúde, corpo clínico e 
clientes/pacientes. 
 
A instituição reconhece que o relacionamento com os stakeholders é uma relação de interdependência, uma via de mão 
dupla. Acreditamos que o compartilhamento de valores, buscando alinhamento de interesses e criação de laços 
duradouros, possibilita o fortalecimento de relacionamentos sustentáveis. 
 

1. Relações com clientes e consumidores 
 
Ao longo dos anos, a Clínica SER da Bahia tem construído um relacionamento com clientes e consumidores baseado no 
respeito e na honestidade. Nós procuramos entender as expectativas e necessidades dos clientes. Nós esperamos que 
todos os nossos colaboradores preservem este relacionamento apenas fazendo promessas que a empresa seja capaz de 
cumprir. 
 

2. Relações com quadro societário 
 
A Clínica SER da Bahia está comprometida com os mais altos padrões de governança corporativa no que diz respeito ao 
seu relacionamento com seus sócios. A instituição tem como compromisso estabelecer iniciativas que promovam um 
retorno adequado aos sócios e, desta forma, contribuir para expansão de suas atividades de maneira sustentável, 
suportando a longevidade da instituição. 
 

3. Relações com fornecedores  
 
A Clínica SER da Bahia forma parcerias com fornecedores e prestadores de serviços, relacionamentos estes que são 
essenciais ao sucesso de nossas atividades. Estes relacionamentos são baseados na boa fé e confiança mútua, por meio 
de um processo transparente e justo de seleção de fornecedores, bem como na integridade no gerenciamento da cadeia 
de suprimentos. 
 
Avaliamos nossos fornecedores e prestadores continuamente, quanto à qualidade, confiabilidade, preço e desempenho 
dos produtos e serviços adquiridos e recebidos. Adicionalmente, todos os parceiros de negócio devem se comprometer a 
estar em conformidade com leis e regulamentos trabalhistas, ambientais, sanitários e de segurança sempre obedecendo 
às diretrizes definidas neste Código de Conduta. 
 

• Requisitos para contratação:  

 

I. Necessário que os fornecedores sejam referências de qualidade, evitando os de má-reputação ou aqueles 

que não possuem o mesmo padrão ético contido neste Código; optando pelo de melhor custo-benefício;  

II. II. Atender às normas que regulam a saúde, apresentando as exigências legais sanitárias e ambientais, sendo 

um diferencial aqueles fornecedores que seguem inclusive protocolos internacionais de segurança e 

qualidade;  

III. III. Possua política de preço justo, conforme mercado; 

IV. Valorizar empresas socialmente responsáveis, comprometidas com o bem-estar de seus colaboradores e o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e do meio ambiente;  

V. Exigir a permanente qualificação da empresa contratada por meio de treinamentos de seus colaboradores.  
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4. Relações com Governo 
 
Relacionamentos e contatos com agentes públicos devem ser pautados na transparência, profissionalismo e integridade. 
Apenas colaboradores autorizados, de acordo com as politicas e procedimentos internos da Clínica SER da Bahia, podem 
manter contato com agentes públicos e autoridades governamentais. É importante consultar a Gerência Administrativa 
da instituição para obter mais detalhes sobre as regras e cuidados nestes relacionamentos. 
 

5. Conflitos de interesse 
 
É importante que todos os envolvidos saibam cuidar para que determinadas ações não gerem desacordos com os 

objetivos da Ser da Bahia, evitando dano à sua imagem/reputação. Para tanto, orienta-se: Seguir o princípio da 

confidencialidade que evita compartilhar informações sigilosas de pacientes, baseada no acesso restrito dos 

colaboradores no sistema, como também qualquer informação interna; 

Os colaboradores devem afastar-se da tomada de decisão relativa a conflitos de interesses, ficando a cargo da alta 

administração;  

❖ Fraude e Corrupção: A Ser da Bahia não compactua com a fraude e corrupção de forma alguma, trabalhar de 

maneira séria de acordo com o que a lei estabelece é um dever de todos.  

 

❖ Brindes e Gratificações: Receber e fornecer brindes são práticas comuns no ambiente de trabalho, mas é preciso 

que tais práticas não influenciem decisões e gerem favorecimentos indevidos. 

 

❖ Concorrência: Manter cortesia com a concorrência é a postura adotada pela Ser da Bahia, partilhamos respeito e 

ajuda mútua. 

 

❖ Doações e Patrocínios: Estabelecer doações e realizar patrocínios dependerá da força estratégica da empresa, 

exigimos alinhamento aos nossos objetivos estratégicos, sendo o patrocínio uma forma de fortalecer 

relacionamentos.  

 

 

6. Relacionamento com a mídia 

A Clínica SER da Bahia reconhece a importância de se estabelecer um diálogo aberto, honesto e independente com a 

imprensa. 

A instituição confia em seus colaboradores para manter a imagem da empresa e a reputação ética dos negócios. De acordo 

com nossas politicas internas, todas as solicitações advindas da imprensa devem ser direcionadas para a Gerência 

Administrativa. 

Apenas pessoas autorizadas podem dar declarações publicas em nome da Clínica SER da Bahia. Desta forma, nossos 

colaboradores e parceiros estão proibidos de dar entrevistas, permitir filmagens/fotografias do ambiente de trabalho, 

gravar qualquer tipo de mídia ou divulgar qualquer material relacionado ao trabalho em mídia social ou em qualquer 

outro tipo de veículo de comunicação sem autorização prévia da Gerência Administrativa. 
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Responsabilidade Compartilhada Responsabilidade Compartilhada 
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Todos os colaboradores e prestadores de serviços são responsáveis por prontamente reportar qualquer desvio de 

comportamento ou suspeita de violação relacionados às regras e responsabilidades estabelecidas neste Código de Ética 

e Conduta ou nas políticas e procedimentos internos da Clínica SER da Bahia. 

Violações às regras deste Código ou nas políticas e procedimentos internos da Clínica SER da Bahia sujeitarão o infrator a 

ações disciplinares e outras medidas, que podem, inclusive, acarretar o término do vínculo de trabalho com a instituição. 

Adicionalmente, condutas que violem as leis podem resultar em penalidades civis e criminais. 

A Clínica SER da Bahia está comprometida em não retaliar reportes que são feitos de boa fé. Qualquer tipo de retaliação 

contra um colaborador que, de boa fé, tenha feito um relato ao Canal de Denúncias será considerada uma violação ao 

Código de Ética e Conduta. Por outro lado, reportes de casos ou acusações falsas ou maliciosas, feitas com intenção de 

prejudicar alguém, também sujeitarão o infrator a sanções disciplinares. 

É importante que os relatos sejam feitos de forma completa, de modo a possibilitar à Clínica SER da Bahia investigar os 

fatos relatados. Relatos incompletos ou que não sejam suportados por fatos consistentes, documentos ou outras 

evidências serão descartados. 

Nossos canais para comunicar qualquer violação ao Código de Ética e Conduta, podem ser feitos: 

 

❖ Através do sistema de Gerenciamento de Riscos (na área de trabalho de todos os computadores da instituição); 

 

A SER da Bahia assume o compromisso de tratar os relatos com confidencialidade, justiça, profundidade, respeito e 

razoabilidade/proporcionalidade. Os relatos de violação serão tratados pelo Comitê de Ética Institucional, que emitirá, 

sempre que identificada uma infração, parecer contendo a descrição dos fatos, as analises realizadas com respectivas 

evidencias, as conclusões, as recomendações e os planos de ação. 

Os profissionais que não possuam vínculo empregatício com a SER da Bahia estarão sujeitos às penalidades previstas no 

Estatuto da SER da Bahia. 

A infração que se relacione estritamente com a atividade profissional de médicos, enfermeiros ou outros, sem prejuízo à 

SER da Bahia, ou com questões relacionadas à pesquisa, o processo será encaminhado, respectivamente, às comissões de 

ética pertinentes à categoria profissional relacionada. 
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Comitê de Ética Institucional 

 

O Comitê de Ética da SER da Bahia é composto por 6 membros, são eles: 

 

❖ Dra. Isabella Lima 

❖ Dra. Nadja Santiago 

❖ Márcia Silva 

❖ Nivana Sacramento 

❖ Lise Hizumi 

❖ Taiane Reis 

 

Cabem ao Comitê de Ética Institucional as seguintes atribuições: 

 

❖ Avaliar permanentemente a atualidade e pertinência deste Código, bem como determinar as ações necessárias 

para a divulgação e disseminação dos padrões de conduta ética dentro da SER da Bahia; 

 

❖ Avaliar os casos de violação ao Código de Ética e Conduta e deliberar sobre dúvidas na sua interpretação; 

 

❖ Recomendar soluções eficazes e oportunas aos conflitos éticos que surgirem no dia a dia e realização das suas 

atividades; 
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Termo de Ciência e Acordo 
 
Declaro que recebi, li e compreendi o Código de Ética e Conduta da Clínica SER da Bahia e estou ciente das diretrizes 
estabelecidas e sua relevância para mim e para a instituição. 
 
Comprometo-me a cumpri-lo integralmente, sob pena de sujeitar-me a medidas administrativas punitivas e medidas 
rescisórias de meu contrato de trabalho e legislação vigente, respectivamente. 
 
 
 


