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Palavra do

Presidente
A

sociedade, os costumes e os paradigmas evoluem ao longo do tempo,
exigindo das organizações e das pessoas atualização contínua das suas
atitudes e comportamentos para harmonizar as relações pessoais e institucionais
com esses novos paradigmas e marcos universais.
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Para se atingir o patamar vigente, não basta baixar por decreto normas e
códigos rígidos de conduta ou simplesmente copiar fórmulas de terceiros.
Cumpre incorporar, no dia a dia, os princípios éticos e paradigmas universais
que definem o contorno da conformidade total, mediante o alinhamento
das condutas individuais com as diretrizes institucionais.
Esse é o nosso papel, o nosso dever e o nosso compromisso rumo ao objetivo maior de colocar a ACCG em plena conformidade com o que se exige e
espera de uma organização ética, à altura da sua relevância.

Uma das mudanças mais relevantes ocorridas nos últimos tempos é a exigência
de definição de postura institucional, tanto por parte do próprio mercado, incluindo
o do trabalho, como de órgãos oficiais, mediante documentação capaz de demonstrar não só as intenções como também as ações pertinentes das empresas
e organizações no atendimento aos novos ditames éticos pessoais e corporativos.
Assim, comportamentos antes tolerados e até permitidos são hoje vetados e até
objeto de penalidade. Atitudes nos diversos aspectos corporativos assumiram de
repente uma relevância que pode determinar o destino da organização, gerando
dificuldade para seguir e manter-se viável, comprometendo o pleno funcionamento, ocasionando prejuízos materiais e para a imagem e não raro o encerramento
das atividades pelo afastamento dos parâmetros da conformidade (compliance).
Em poucas gerações, evoluções nas relações interpessoais atingiram proporções
nunca vistas, a ponto de gerar dúvidas quanto à forma adequada de se comportar
ante o outro. Na esteira do Código de Defesa do Consumidor, normas específicas
como as da Bolsa de Valores (Governança Corporativa) e as crescentes exigências
da clientela numa concorrência cada vez mais acirrada, induziram a adoção de
valores éticos na entrega de produtos e serviços dentro de padrões de qualidade
que englobam sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, diversidade
étnica e cultural e outros avanços em vários aspectos da vida corporativa.
Enquanto o chamado politicamente correto, por si só, já dá uma medida da intensidade das mudanças no âmbito social, no ambiente corporativo as exigências
se amplificaram, tornando obrigatória a criação de códigos que disciplinam os
comportamentos institucionais nas organizações públicas e privadas. Ao lado
desses códigos, criaram-se diversos selos e certificações que buscam atestar os
compromissos com todos esses novos valores, como forma de diferenciar uma
organização das demais (padrões ISO, ONA, etc).

Cláudio Francisco Cabral
Presidente da ACCG
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1. INTRODUÇÃO

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA

O que é?

O sistema de governança corporativa da ACCG é composto pela Assembleia
Geral de Associados, pelos Conselho Deliberativo e Fiscal, pela Diretoria
Executiva, Superintendência Corporativa, Auditoria Independente e o Núcleo
Gestor, o qual é composto pelos gerentes e assessores.

Estas são nossas Diretrizes de Conduta Ética.
Um documento formal que nos fornece diretrizes para manutenção de elevados
padrões éticos em nosso trabalho. Devemos enxergá-lo como mais que um
documento, uma vez que servirá como guia norteador de todas as nossas
relações profissionais, que é um reflexo de nossas condutas pessoais.
Como parte do time da ACCG, é nossa responsabilidade assumir e atuar em
alinhamento com as diretrizes contidas nesse documento.

Estes, por sua vez, atuam em sintonia com os princípios das Boas Práticas
de Gestão e os modelos de Assistência e de Gestão adotados pela ACCG,
interagindo de forma compartilhada com as diretorias técnica e clínica do
Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ) e da Unidade Oncológica de Anápolis
(UOA), bem como com a Diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa.

A quem se aplica?

As diretrizes e decisões administrativas respeitam a hierarquia proposta no
organograma e as respectivas responsabilidades previstas no Estatuto Social
e Regimento Interno da instituição.

A todas as Unidades Operacionais, e todos nós, associados, colaboradores,
corpo clínico, equipes multidisciplinares, prestadores de serviços, residentes,
estagiários e voluntários, somos os responsáveis pela observância dos princípios
e normas aqui estabelecidas.

Além disso, em todas as relações, internas e externas, devemos adotar os
princípios da governança corporativa:

Respeitá-las e disseminá-las por meio de nossas atitudes e ações diárias é o
que garantirá que a ACCG continue sendo a referência que é no tratamento
dos pacientes oncológicos.

a)
b)
c)
d)

Transparência;
Equidade;
Prestação de contas (accountability);
responsabilidade corporativa.

2. OBJETIVO
Nosso objetivo é estabelecer diretrizes de condutas éticas a serem cumpridas
a fim de evitar a prática de atos ilícitos ou impróprios que possam prejudicar
a imagem e os interesses da ACCG, os pacientes e os colaboradores.
Sabemos que nem tudo está escrito aqui. Entendemos que, obviamente, os
aspectos éticos transcendem estas páginas, mas esperamos que todos nós,
que integramos a ACCG, tenhamos neste documento um referencial mínimo
das nossas práticas e valores institucionais.
Esperamos que com estas diretrizes possamos alinhar nossas condutas
profissionais às disposições contidas no Estatuto Social e nas disposições
legais aplicáveis às nossas atividades.

Estes princípios devem ser incorporados à nossa cultura organizacional e
direcionar todas as atividades que desenvolvemos.
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4. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Nós existimos para prestar assistência oncológica integral no tratamento
contra o câncer, combatendo-o dentro mais avançado padrão cientifico para
garantir atenção transdisciplinar ao paciente.
Nossa missão, visão e valores organizacionais representam a identidade
institucional e indicam o posicionamento da ACCG na comunidade e no
mercado. Portanto, devem nortear a nossa conduta de tal maneira que todos
nós, profissionais que aqui atuam, devemos observá-los diariamente.
É respeitando nossos valores institucionais e cumprindo-os rigorosamente que
fundamentamos e reforçamos nosso compromisso com a ética. Os princípios a
seguir apresentados definem a forma como devemos agir e praticar o cuidado
com nossos pacientes, colaboradores e parceiros.

Identidade
organizacional

Missão

Prestar assistência integral, oferecer ensino especializado e desenvolver
pesquisa oncológica de excelência para atendimento de qualidade ao
paciente com câncer.

Visão

ACCG

Ser referência nacional na qualidade da assistência oncológica.

Nós existimos para prestar assistência oncológica
integral no tratamento contra o câncer, combatendo-o
dentro mais avançado padrão cientifico para garantir
Gestão
eficiente
e compartilhada;
atenção
transdisciplinar
ao paciente.

Valores






Nossa missão, visão e valores organizacionais
Responsabilidade Socioambiental;
representam a identidade institucional e indicam o
posicionamento da ACCG na comunidade e no
Acolhimento
e assistência
com
foco na
segurança
do paciente;
mercado. Portanto,
devem
nortear
a nossa
conduta
de
tal maneira que todos nós, profissionais que aqui atuam,
devemos
observá-los
diariamente.e institucional;
Espírito
de equipe,
ética profissional
É respeitando nossos valores institucionais e
Comprometimento
com o crescimento
e resultados. e
cumprindo-os rigorosamente
que fundamentamos
reforçamos nosso compromisso com a ética. Os
princípios a seguir apresentados definem a forma como
devemos agir e praticar o cuidado com nossos
pacientes, colaboradores e parceiros.

Missão
Prestar assistência integral, oferecer
ensino especializado e desenvolver
pesquisa oncológica de excelência
para atendimento de qualidade ao
paciente com câncer.

Visão
Ser referência nacional na
qualidade da assistência
oncológica.

Valores
• Gestão eficiente e compartilhada;
• Responsabilidade Socioambiental;
• Acolhimento e assistência com foco na
segurança do paciente;
• Espírito de equipe, ética profissional e
institucional;
• Comprometimento com o crescimento
e resultados.
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5. SIGNIFICADO DA MARCA
A marca é uma representação simbólica e conceitual da instituição, criada
a partir do propósito e dos valores, a fim de criar conexões conscientes e
inconscientes com o cliente, fornecedor, parceiros, colaboradores e a sociedade.
A marca traz em si o vínculo com a identidade institucional da organização,
lembrando de imediato a Missão, a Visão e os Valores.
O logotipo da ACCG (símbolo e tipografia) é constituído por um losango,
representando um corpo saudável e uma esfera sendo extraída do losango,
simbolizando um corpo doente, com alusão ao câncer.
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Para isto, devemos ter cautela e respeitar as normas internas, o Manual de
Identidade Corporativa e a Política de Comunicação, evitando usar a marca
em benef ício próprio ou de terceiros. Todos devemos cuidar para que os
formulários e documentos que contenham nossa marca sejam utilizados
estritamente para o fim que foram criados, aplicando a marca corretamente,
sem distorções estéticas.

6. ABRANGÊNCIA E PRAZO
Enquanto integrantes da ACCG devemos respeitar e aderir às diretrizes e
práticas estabelecidas no presente documento, devendo divulgar e exigir
que, dentre outras partes interessadas, fornecedores, prestadores de serviços,
parceiros e voluntários que mantenham relações com a ACCG respeitem seus
princípios, políticas e orientações.
A vigência deste Código de Conduta e Ética é por prazo indeterminado,
podendo, contudo, ser alterado a qualquer momento. Toda alteração deverá
ser consolidada ao documento primitivo, bem como amplamente divulgada
para todos os públicos com os quais a ACCG mantenha relacionamento.

7. DO RESPEITO ÀS LEIS E NORMAS GERAIS
Como uma instituição filantrópica, detentora de CEBAS (Certificado de Entidade
Beneficente e Assistência Social), a ACCG está obrigada ao cumprimento
irrestrito de todas as leis e normas vigentes aplicáveis ao seu campo de atuação.
Portanto, adicionalmente ao cumprimento das normas previstas neste Código,
é obrigação de todos o conhecimento e cumprimento das leis (em sentido
amplo) para desempenho das atividades profissionais e funcionamento da
ACCG.
As três pontas visíveis do losango fazem referência às três formas de tratamento
do câncer: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Nossa marca representa
conhecimento, produção intelectual, credibilidade, respeito e confiança por
aquilo que fazemos.
A nossa marca está entre nossos principais ativos. Sob seu manto estão
abrigados os bens materiais e imateriais da instituição, assim como sua história
e reputação. Por esse motivo, temos o dever de garantir que seja utilizada
apenas em prol das finalidades institucionais.

É nosso dever atuar com responsabilidade e respeito às leis, às normas técnicas
e profissionais, às normas reguladoras da nossa atividade, bem como aos
procedimentos e protocolos internos.

8. SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL
Nossos valores institucionais traduzem nosso compromisso com a
sustentabilidade. Gerir nossa Associação de forma eficiente e compartilhada,
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com responsabilidade socioambiental e comprometimento com o crescimento
e os resultados é tarefa para cada um de nós.
Como instituição do terceiro setor, atuante no área da saúde, trabalhamos com
foco em desenvolver ações, projetos e políticas que respeitem o meio ambiente
e promovam crescimento sustentável. A utilização racional dos recursos
naturais, o descarte adequado de resíduos, a promoção do desenvolvimento
humano são o compromisso que garantirá nossa continuidade como centro
de referência no tratamento do câncer.
Por isto, procuramos respeitar e zelar dos nossos colaboradores, prestadores,
pacientes, residentes, alunos e parceiros, agindo de forma preventiva para
evitar que sejam expostos a eventuais riscos.

9. CONTROLES INTERNOS E PROCEDIMENTOS
CONTÁBEIS
O aperfeiçoamento dos nossos controles internos deve ser dinâmico e
constante, de modo que em todos os setores e atividades possamos avaliar e
gerenciar os riscos corporativos que, de alguma forma, impactem em nossa
reputação, finanças e sustentabilidade. Nossa gestão funda-se nos princípios
da transparência e accountability (prestação de contas) porque entendemos
que todos os recursos de que dispomos devem ser utilizados de forma efetiva,
por meio do planejamento orçamento e gestão dos custos.
Todas as atividades devem ser registradas com estrita observância dos preceitos
legais aplicáveis ao terceiro setor, de forma precisa, completa e em total
conformidade com os respectivos documentos comprobatórios. É vedada
a realização de quaisquer lançamentos contábeis inadequados, ambíguos
ou fraudulentos com intuito de ocultar ou de qualquer outra forma encobrir
pagamentos ilegais.
Tanto a apresentação quanto a aceitação conscientes de registros, recibos, notas
fiscais e faturas falsas é estritamente proibida e os praticantes de referidos atos
ficarão sujeitos à sanção administrativa e judicial, inclusive rescisão contratual
por justa causa.
A incineração de registros e documentos relativos a colaboradores, contratos,
convênios públicos, tributos, finanças, pacientes, entre outros, só poderá ocorrer
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após os prazos legais.
Todos nós devemos cooperar, de modo amplo e sem restrições, às solicitações
das auditorias externas.

10. NOSSAS CONDUTAS PROFISSIONAIS
Prezamos por um ambiente de trabalho em que o diálogo, o compartilhamento
de ideias e a comunicação sejam pilares. Um ambiente no qual a harmonia
do todo é resultado da atitude consciente de cada um. Nossa conduta na
ACCG sempre deverá ter como alvo a excelência dos serviços que prestamos
diariamente, portanto é nosso dever observar as orientações a seguir.

a) Ambiente de trabalho
Trabalhamos para construir um ambiente de trabalho seguro, em que
nos sintamos protegidos de eventuais riscos inerentes às atividades que
desenvolvemos. Não toleramos quaisquer formas de trabalho forçado e infantil.
O respeito à legislação trabalhista, bem como aos acordos e convenções
coletivas, deve ser um compromisso de todos nós.
Não é tolerável qualquer tipo de comportamento discriminatório, seja em
função da cor, gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, origem
social, preferências políticas. Respeitamos e apoiamos os direitos humanos e
combatemos toda e qualquer forma de discriminação à diversidade.
Todos nós merecemos ser tratados de forma igualitária, tendo as mesmas
oportunidades de valorização profissional. É nosso dever promover um
ambiente inclusivo e respeitoso, em que as diferenças sejam valorizadas
como fator fundamental para promoção da diversidade. Aqui, enxergamos a
igualdade de gênero como uma forma justa de tratar homens e mulheres, com
oportunidades de crescimento profissional e equiparação de cargos e salários.
É nossa obrigação cultivar relações honestas, transparentes, justas, éticas e
leais, garantindo um bom clima organizacional.
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b) Do acesso às unidades da instituição

d) Utilização da internet e redes sociais

O acesso às unidades da ACCG requer, obrigatoriamente, o uso de identificação
formal. No caso dos colaboradores e prestadores de serviços a identificação
é o crachá, que além de facilitar a identificação, nos auxilia no controle de
acesso e a prevenir que pessoas estranhas entrem nas unidades, colocando
em risco a segurança dos pacientes e profissionais.

Nossa credibilidade junto aos setores público e privado é um ativo de alta
relevância, então, enquanto membros da ACCG, precisamos obedecer às
regras e normas internas quanto às situações a seguir:

c) Privacidade dos dados pessoais e segurança da informação
Devemos observar as regras relativas ao sigilo, privacidade e conﬁdencialidade
de informações, dados e registros a que tivermos acesso, dentre as quais
destacamos aqueles referentes a pacientes, colaboradores, alunos, associados,
fornecedores, prestadores de serviços e parceiros. Devemos cumprir fielmente
os preceitos e diretrizes constantes da Política de Privacidade e Proteção de
Dados da ACCG, elaborada em conformidade com a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD).
Além disso, de acordo com o especificado na Política de Segurança da
Informação praticada no âmbito da ACCG, todos os dados e informações
sensíveis da instituição devem ser protegidas de exposição a terceiros.
Nesse sentido, a LGPD define como dado pessoal sensível o dado pessoal
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural.
Todos nós estamos sujeitos à Política de Privacidade e Proteção de Dados, à
Política de Segurança da Informação, às normas e procedimentos operacionais
que caracterizam o conjunto de medidas referentes ao uso adequado e
proteção das informações da ACCG.

É vedado o compartilhamento de imagens (inclusive de cirurgia
ou de peça anatomopatológica), fotos, vídeos da instituição, dos
colaboradores, dos pacientes em redes sociais ou qualquer outra
forma de canal de comunicação digital, sem o prévio consentimento
da instituição;
ii) Não podemos, em hipótese alguma, divulgar informações de uso
interno e confidencial, em especial aqueles considerados como dados
sensíveis segundo a LGPD, entre os quais destacam-se: origem racial
ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados
a uma pessoa natural;
iii) Ao afirmamos que somos um colaborador ou prestador de serviços da
ACCG devemos ter atenção ao que preconiza, entre outros, o Regimento
Interno e a Política de Comunicação;
iv) Nossas postagens devem sempre ser pautadas pelo senso ético, assim
não é adequado compartilhamento de conteúdo que fira os direitos
humanos, de itens que versem sobre assuntos ilegais, pornográficos,
discriminatórios, de cunho religioso ou político-partidário, ou que
estejam em desacordo com os valores e princípios da ACCG.
i)

Todo e qualquer material a ser utilizado para fins de trabalho científico deverá
ter seu uso previamente aprovado pelo Conselho de Ética e Pesquisa (CEP)

e) Proteção e utilização do patrimônio e recursos institucionais

Os equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) são bens
da ACCG, cabendo à área de Tecnologia da Informação monitorar e controlar
todo e qualquer acesso, armazenamento ou processamento feito por meio
desses dispositivos.

Todos os ativos de propriedade ou posse da ACCG devem ser utilizados única
e exclusivamente para o atendimento de suas finalidades estatutárias, sendo
vedado o uso para benefício pessoal ou de terceiros.

Assim, é nosso dever informar imediatamente a nosso superior ou à área
responsável, todo e qualquer incidente relacionado à segurança da informação
para que as medidas corretivas sejam adotadas.

Todos nós, associados, conselheiros, diretores, colaboradores, prestadores,
residentes, estagiários, alunos e demais integrantes da ACCG, devemos observar
e respeitar a Política de Gestão Patrimonial, garantindo que os ativos a nós
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confiados sejam utilizados conforme estabelecido para as respectivas funções
que desempenhamos, sem desvios de utilização, local ou finalidade, ficando,
cada um de nós, responsáveis pela sua guarda e zelo. É nosso dever zelar pela
integridade dos bens e recursos colocados à nossa disposição.

digno, livre de toda e qualquer prática de assédio. Ações desrespeitosas,
ameaçadoras, agressivas, ainda que somente verbais, contra qualquer pessoa,
independentemente do cargo, nível hierárquico ou função não serão toleradas
na ACCG, sendo assim motivo de ação imediata da administração.

Todas as questões referentes a doação, venda ou cessão de bens móveis, ainda
que totalmente depreciados, devem ser apreciadas pela Diretoria Executiva,
que deverá considerar em sua análise os impactos sociais, legais e ambientais
para descarte de itens.

Portanto, a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras
no ambiente de trabalho devem ser comunicadas ao Setor de Pessoal da
ACCG, e estarão sujeitas, conforme o caso concreto, às medidas administrativas
e legais cabíveis.

f) Relacionamentos pessoais
A garantia da imparcialidade em nossas relações profissionais, bem como a
mitigação conflitos de interesse dependerá exclusivamente de nossa conduta
ética. Assim, devemos informar, antecipadamente, à área de Recursos Humanos
ou a nossos superiores toda e qualquer situação de relacionamentos – afetivo,
de parentesco ou amizade – que possam causar conflitos ou influenciar nossas
decisões e atribuições profissionais.

g) Vestuário
Devemos respeitar as regras e normas aplicáveis ao setor de saúde, evitando
o uso de roupas, calçados e acessórios que firam os dispositivos legais que
regulam a atividade de saúde.

h) Consumo de álcool e outras drogas
Não é permitido ingerir ou estar sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas
não prescritas, narcóticos ou qualquer outra substância controlada, conforme
definido pela lei penal, no ambiente de trabalho ou em atividades ligadas à
ACCG.

i) Assédio moral
Todos nós somos responsáveis pela construção de um ambiente de trabalho

j) Assédio sexual
Devemos manter uma postura respeitosa no ambiente de trabalho.
Comportamentos e comentários inadequados e impróprios, que provoquem
desconforto, humilhação, constrangimento são inaceitáveis e devem ser
combatidos.
Ao tomar conhecimento ou sofrer qualquer tipo de assédio, a área de Recursos
Humanos deverá ser acionada imediatamente. Atos que caracterizem assédio
sexual são passíveis de penalidade máxima e não serão tolerados na ACCG,
sendo assim combatidos pela administração.

k) Compromisso com a melhoria contínua dos processos
Todos devem manter os processos e procedimentos orientados para a melhoria
contínua, de modo a evitar riscos previsíveis e desperdícios. É responsabilidade
de cada área realizar a gestão de processos: descrição, treinamento, revisão
e manutenção dos processos em que estão envolvidos, assim como a
sustentabilidade dos projetos de melhoria implantados.
As oportunidades de melhoria dos processos devem ser reportadas à chefia
imediata do Setor, que contará com o apoio do Setor de Qualidade e Melhoria
Contínua para implantação, monitoramento e avaliação do desempenho da
atividade.
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11. NOSSAS RELAÇÕES COM O PÚBLICO EXTERNO
a) Relações com pacientes e clientes
O propósito e razão de existir da ACCG é prestar assistência oncológica integral
no tratamento contra o câncer, combatendo-o dentro do mais avançado
padrão cientifico, garantindo atenção transdisciplinar ao paciente.
Nesse contexto, o paciente e sua saúde são os elementos centrais no
desempenho das atividades institucionais. A atenção a estes e demais clientes,
assim entendidos, gestores do Sistema Único de Saúde, operadoras de planos
de saúde privados, empresas, estudantes, entre outros, representam a prioridade
da ACCG.
Os serviços prestados e atendimentos devem ser realizados com ética,
humanização, atenção, respeito, cuidado e segurança, de forma a promover
o bem estar dos indivíduos, bem como respeitando-se a privacidade e a
intimidade dos indivíduos.
No que tange ao atendimento aos pacientes, todo e qualquer contato deve ser
fundamentado nos princípios e métodos da ATI – Assistência Transdisciplinar
Integral. e protocolos oficiais instituídos, tanto quanto os relacionados com
selos e certificações de qualidade adotados pela ACCG.
É vedado realizar qualquer tipo de cobrança a pacientes atendidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), bem como não são permitidas cobranças por serviços
não prestados, independentemente do tipo de categoria do paciente (SUS,
convênio e/ou particular).
No exercício da prática assistencial é vedado aos prof issionais,
independentemente da área de atuação, causar danos aos pacientes, seja
por ação ou omissão, caracterizável por imperícia, imprudência ou negligência,
podendo o profissional ser responsabilizados pelos danos que causarem.

b) Relações com fornecedores e prestadores de serviços
Nossas relações, como representantes da ACCG, com fornecedores e prestadores
de serviços deverão ser estritamente institucionais, garantindo que interesses
pessoais não criem conflitem ou influenciem nas relações comerciais, devendo
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toda e qualquer negociação estar pautada nos padrões de integridade, de
compliance, de transparência e ética.
Devemos adotar tolerância zero ao suborno ou a qualquer outra forma de
corrupção, evitando qualquer atividade que gere influências inadequadas, tal
como concessões de favores, vantagens, benefícios ou pagamentos ilegais,
seja diretamente ou a terceiros.
Toda e qualquer relação comercial que envolva parentes de colaboradores
da ACCG em cargos de gestão e decisão, somente serão admitidas mediante
prévia anuência da Diretoria Executiva e - a depender dos valores econômicos
envolvidos - mediante anuência do Conselho de Deliberativo, sempre com
a observância das regras previstas na Política de Compras (orçamentos e/ou
comparação de preços praticados no mercado).
Todo processo de habilitação e contratação de fornecedores deve estar
fundamentado na Política de Compras, bem como observar os critérios técnicos,
legais, de qualidade, custo/benefício, confiança, tecnologia, compromisso e
eficiência. As aquisições de bens de consumo, bens patrimoniais e serviços
seguirão o procedimento regular, o qual se resume à seleção da proposta
mais vantajosa, considerando-se os aspectos financeiros e qualitativos, em
observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência,
transparência e boa-fé.
Além disso, deve-se manter absoluto sigilo e confidencialidade sobre todas as
informações técnicas ou não, preservando a ética nas negociações e garantir
a segurança dos dados e informações da ACCG, divulgando-os somente com
autorização.
Assim, todas as doações feitas à ACCG, decorrentes das relações comerciais
f irmadas, sejam elas para f ins de pesquisa, de assistência à saúde, de
educação, de f ilantropia ou para qualquer outra f inalidade, devem ser
atos descomprometidos, sem a geração de qualquer tipo de vantagem ou
contrapartida material. Tais doações devem sempre ser recebidas pelo Setor de
Desenvolvimento Institucional, que manterá os registros dos valores recebidos
de forma apropriada e com todas as informações necessárias para fins de
prestação de contas, sendo que o gerenciamento de doações de produtos
ou insumos será realizado pelo Setor de Almoxarifado.
O recebimento de brindes, doações ou patrocínios, pelos colaboradores estão
restritos a canetas, lápis, lapiseiras, agendas, cadernos, camisetas, bonés,
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squeeze, nécessaires e outros materiais de uso pessoal com logomarca da
empresa doadora.
O colaborador jamais deverá solicitar ou aceitar dinheiro em espécie ou
quaisquer vantagens ou favores de atuais ou potenciais fornecedores, bem
como convites de caráter pessoal para hospedagem, viagens ou outras formas
de entretenimento que possam gerar danos à imagem ou conflitos de interesses
da ACCG.
Convites para palestras, eventos, workshops, seminários, almoços, jantares e
afins, patrocinados por fornecedor, são permitidos desde que haja anuência
da Diretoria Executiva.
Nossos fornecedores e prestadores de serviços devem estar comprometidos
com as políticas, protocolos e procedimentos internos, bem como agir em
fiel observância às normas aplicáveis à atividade de saúde e, em especial, às
normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na Política de
Privacidade e Proteção de Dados.

c) Relações com fabricantes e distribuidores de materiais e
equipamentos médicos e medicamentos
Nosso relacionamento com empresas fabricantes e distribuidoras de materiais
e equipamentos médicos e medicamentos deverá se restringir à troca de
informações que colaborem no desenvolvimento das melhoras técnicas e
práticas assistenciais.
São vedadas ações para promoção de empresas ou produtos, bem como aos
médicos, colaboradores e pesquisadores, quando atuarem na qualidade de
membros da ACCG, operarem como promotores de produtos ou equipamentos
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relação a partidos políticos, não adotando qualquer tipo de ideologia.
A instituição não efetua doações a agentes públicos, tão pouco a partidos
políticos, sendo vedado a diretores, membros de conselho, colaboradores e
associados a realização de promessas de cunho político em seu nome.
No que tange ao nosso relacionamento com os governos (federal, estadual e
municipal) e os agentes públicos, devemos nos relacionar de maneira íntegra
e transparente, sempre em observância aos preceitos éticos e legais.
Quanto às relações contratuais estabelecidas pela ACCG com as Secretarias
Municipais de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, é nosso dever cumprir
todas as regras contratuais estabelecidas nos respectivos instrumentos
contratuais. Assim, é vedado ao Corpo Clínico, equipes multidisciplinares,
entre outros, a adoção de medidas que prejudiquem o cumprimento do
contrato/convênio, sendo atitudes dessa natureza passiveis de penalidades
administrativas e judiciais.

e) Relações com a comunidade e a vizinhança
A ACCG prima por uma atuação responsável com seu entorno, estimulando o
desenvolvimento e a colaboração com a comunidade. Enquanto integrantes
da instituição devemos cultivar boas relações com a vizinhança como forma
de solucionar ou evitar impactos adversos decorrentes dos serviços prestados.
As atividades provenientes do funcionamento da Instituição durante 24 horas
por dia, durante todo o ano, devem ser realizadas com o máximo respeito
com a vizinhança, inclusive primando pelo silêncio, dentro dos limites legais.

f) Relação com os concorrentes
d) Relações com o poder público
A ACCG tem como compromisso a prestação de serviços de saúde que
contribua com as políticas públicas criadas pelos diferentes entes da Federação,
assim, procura colaborar trabalhando dentro de preceitos da ética, justiça e
transparência. Para tanto, a instituição age de forma isenta e imparcial em

Acreditamos na concorrência idônea e leal, vedando assim ações desonestas
e ilícitas, buscando sempre atuar com as melhores práticas de mercado.
Defendemos a liberdade de mercado, atuando de forma justa e ética. Desta
maneira, mantemos relação profissional e respeitosa com a concorrência,
tratando-os com apreço, evitando situações que possam difamar ou desgastar
sua imagem.
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Assim, destacamos que é expressamente proibido a todos os colaboradores e
integrantes da ACCG fornecer a concorrentes informações estratégicas, dados
internos, processos, procedimentos e fluxos internos, sem a devida anuência
da administração.

g) Relação com a imprensa
As declarações à imprensa serão feitas exclusivamente por representantes
autorizados, com a prévia aprovação da Diretoria Executiva e sob a supervisão
da Assessoria de Comunicação.
Toda e qualquer informação a ser repassada para os veículos de comunicação
devem se realizar com acompanhamento e orientação da Assessoria de
Comunicação, bem como a autorização e acompanhamento para acesso às
dependências da ACCG e suas unidades por tais veículos.
Nenhum colaborador deverá manter contato, em nome da ACCG ou a respeito
de sua atuação e atividades, diretamente com jornalistas ou representantes de
meios de comunicação, sem o prévio conhecimento e orientação da Assessoria
de Comunicação. Os jornalistas devem ser, respeitosamente, direcionados a
esta área.
Informações relacionadas a pacientes, bem como a imagem destes, devem
ser mantidas sob sigilo e protegidas, sendo respeitados os dispositivos legais
que tratem de privacidade e intimidade. A Assessoria de Comunicação só faz
uso de imagens previamente autorizadas (termo de autorização de uso de
imagens).

h) Relação com o meio ambiente
A ACCG não está alheia às mudanças socioeconômicas e culturais que impactam
diretamente na sociedade e no meio ambiente, devido a sua própria função
social. Assim, trabalha para atender as necessidades de mudanças nas práticas
hospitalares, respeitando o paciente e o meio ambiente, desenvolvendo ações
de sustentabilidade que visem minimizar os impactos gerados através de suas
atividades operacionais adotando medidas para uso racional dos recursos
naturais, as quais estão previstas na Política de Sustentabilidade Ambiental.
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i) Relações com doadores
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás pode receber doações
monetárias ou em produtos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Os
recursos recebidos devem ser utilizados para custeio, manutenção, realização
de eventos institucionais ou direcionados para necessidades especificas das
unidades operacionais.
As parcerias estabelecidas devem estar isentas de possíveis conflitos de
interesse, tanto pessoais quanto corporativos. As ações relativas às doações
devem ser pautadas dentro de princípios e valores institucionais. Exigindo
clareza, informação precisa e transparência com relação à intenção do doador
e compromisso com a missão da instituição.
O Setor de Desenvolvimento Institucional (SDI) é a área responsável para
solicitar, registrar, receber e prestar contas de todas as doações recebidas em
prol da Associação de Combate ao Câncer Goiás e suas unidades operacionais.
O setor é responsável pelos controles internos e pelo envio da documentação
para registro contábil.
As doações devem ser feitas de forma espontânea e descomprometida,
sendo vedado garantir ao doador contrapartida material ou assistencial em
decorrência da doação realizada, devendo-se, entretanto, garantir a adequada
prestação de contas.
É vedado aos demais setores e colaboradores receberem quaisquer valores,
a título de gratificação de qualquer natureza.
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás se reserva o direito de não
receber doações cujos propósitos sejam incompatíveis com os objetivos
estatutários, conforme a Política de Mobilização de Recursos.
A instituição deve respeitar o sigilo das informações obtidas dos doadores
nos processos doações, bem como dos valores ou itens doados. Para tanto,
o banco de dados, bem como a solicitação de divulgação das doações é de
responsabilidade exclusiva do Setor de Desenvolvimento Institucional.
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j) Relação com patrocinadores
Consiste em contribuições recebidas (em dinheiro ou em serviços) com ou
sem contrapartida publicitária, devendo sempre ser recebidos conforme
diretrizes institucionais e documentados em contrato formalmente firmado
entre as partes.
Os patrocínios poderão ser firmados com empresas que estejam alinhadas
com a missão, visão e valores da ACCG, sendo que obrigatoriamente serão
gerenciadas pelo Setor de Desenvolvimento Institucional (SDI), responsável
pelos controles internos e pelo envio da documentação para registro contábil.
ACCG não financia, patrocina ou busca patrocinadores para obras literárias,
eventos, ações, campanhas, dentre outros, que não sejam especificamente
organizadas e realizadas para finalidades institucionais. Entretanto, eventos
organizados e realizados por terceiros, com o objetivo de contribuir com
as finalidades estatutárias da ACCG, poderão contar com a participação
institucional, devendo para tanto ter aprovação prévia do Setor de
Desenvolvimento Institucional, situação em que deverá ser firmado contrato
com detalhamento dos benefícios e objetivos do patrocínio.
Os patrocinadores da ACCG podem ter suas marcas divulgadas nos canais
oficiais de comunicação da instituição, em conformidade com a Política de
Comunicação.

k) Recebimento de brindes e presentes
A oferta de brindes e presentes é prática comum no ambiente empresarial.
Por esse motivo, é essencial definir critérios para garantir que tais práticas
não influenciem decisões ou gerem favorecimentos indevidamente. Assim,
nós podemos aceitar brindes, presentes e outras ofertas de clientes internos
e externos (fornecedores, pacientes, parceiros), desde que:
i)

ii)
iii)

Tenha caráter simbólico (canetas, lápis, lapiseiras, agendas, cadernos,
camisetas, bonés, squeeze, nécessaires e outros materiais de uso
pessoal com logomarca da empresa doadora);
Não tenha valor superior a um décimo (1/10) do salário mínimo
vigente no país;
Brindes oriundos de sorteio em eventos ligados a ACCG ficarão com
o sorteado;
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Inscrições e/ou convites para participação em eventos, feiras, cursos, seminários,
palestras ou eventos de interesse da ACCG devem ser comunicados ao superior
imediato, para que seja dado o adequado tratamento junto à Diretoria Executiva.

l) Relações com as auditorias externas e independentes
Os trabalhos realizados por auditores externos e independentes não devem
sofrer quaisquer tipos de obstrução, devendo ser apoiados e atendidos por
todas as áreas envolvidas nas auditorias. A transparência e a conformidade
das atividades são fundamentais para permitir a correta avaliação dos
procedimentos internos da ACCG.
Os registros e controles estabelecidos devem seguir rigorosamente as normas
legais vigentes, resultando em documentos, registros e relatórios íntegros e
consistentes das operações realizadas pela instituição.

m) Relações com os centros de pesquisa
O combate ao câncer, dentro do mais avançado padrão científico, está entre
as finalidades da ACCG e para cumprir essa finalidade são firmados contratos
com centros de pesquisas e indústrias farmacêuticas globais, com objetivo de
promover, apoiar e desenvolver estudos e pesquisas na área médica.
Pesquisas envolvendo seres humanos são reguladas por órgãos específicos, cuja
normas devem ser observadas pelos centros de pesquisas e pelos profissionais
que atuam no desenvolvimento da pesquisa, com escopo de resguardar a
integridade e os direitos dos sujeitos da pesquisa.
É dever de todos os participantes observar as diretrizes e normas do Comitê
de Ética e Pesquisa da ACCG.

n) Relações com voluntários
Fundamental para a atuação social da instituição, o voluntário é aquele que age
de livre vontade, sem remuneração ou benefício pessoal. Os Voluntários deverão
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agir no rigoroso e estrito respeito da dignidade humana e seu trabalho é, por
definição, gratuito. Entretanto os voluntários terão direito ao reembolso de
despesas no desempenho de suas atividades se as circunstâncias o justifiquem.

quantitativo de vagas a serem disponibilizadas para aperfeiçoamento, estágios
e especialmente para a Residência Médica em consonância com a Comissão
de Residência Médica – (COREME), local e nacional.

Suas atividades são realizadas sob a supervisão da Divisão de Voluntariado,
obedecem ao disposto na Política do Voluntariado.

Fica, portanto, vedado aos chefes de setores ou departamentos restringirem ou
dificultarem a abertura de vagas anualmente oferecidas pela COREME local e
nacional de acordo com o edital de ofertas de vagas do Ministério da Educação.
Com relação a aperfeiçoamento e estágios a demanda é consultada a cada
setor previamente de acordo com a procura pelo interessando e seguindo o
fluxo estabelecido pelo IEP.

o) Combate à corrupção
Todos nós devemos combater a corrupção, em todas as suas formas, como
por exemplo extorsão, propina, improbidade administrativa, crimes contra a
ordem econômica e tributária.
Assim, é nosso dever não participar de qualquer forma de corrupção ou suborno,
incluindo pagamentos ou outros modos de conceder benefícios a qualquer
indivíduo ou empresa, proveniente de iniciativa pública ou privada, visando
influenciar a tomada de decisões em descumprimento da legislação vigente.
Para nós é intolerável não somente a participação direta em atos de corrupção,
mas também o conhecimento, incentivo ou qualquer forma de participação
indireta em atos ilícitos.
Assim, todo e qualquer ato de corrupção ativa ou passiva deverá ser comunicado
de imediato para apuração e correção pela Administração.

12. ENSINO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
A ACCG, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), atua na formação
de recursos humanos com cursos de aperfeiçoamento e especialização,
tanto de público interno , quanto externo, na área de Oncologia, visando a
difusão e compartilhamento do conhecimento na área médica e nas áreas
transdisciplinares da saúde, contribuindo de maneira significativa na formação
de profissionais para Sistema Único de Saúde (SUS) e para a rede privada, em
parceria com outros estabelecimentos de saúde pública e privada.
Com base nesta premissa, é atribuição exclusiva do Instituto de Ensina e
Pesquisa (IEP) a definição das áreas prioritárias, bem como estabelecer o

A Instituição mantém parcerias com as principais Universidades públicas e
privadas do Estado de Goiás, e acolhe estudantes e profissionais de diversas
regiões do país e do exterior, para aperfeiçoamento e estágios curriculares
e não curriculares no Hospital De Câncer Araújo Jorge com f inalidade
de compartilhar conhecimento e disseminar os princípios da prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer, de acordo com normas determinadas
pelo IEP e aprovadas pela Instituição.
Diante disto, o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) é o setor responsável
pelo desenvolvimento de ações de Ensino e Pesquisa, educação continuada
dos profissionais da Instituição, aperfeiçoamento de profissionais externos e
estudantes, assumindo a coordenação das ações que visem a promoção e
difusão do saber. O IEP atua em consonância com a Gerencia de Recursos
Humanos da Instituição, com ações planejadas para disseminação da
importância da educação continuada principalmente para o público interno
da Instituição.
Com relação às ações de pesquisa, a ACCG apoia, incentiva e participa de
pesquisas clínica em parceria com Organizações internacionais e nacionais,
por meio dos Centros Pesquisas locais, nacionais e internacionais, desde
que devidamente aprovadas pelo Sistema CEP-CONEP e de acordo com
os princípios estabelecidos pelos Conselhos Federais, tanto da área médica,
quanto das áreas transdisciplinares da saúde. Todas as pesquisas realizadas
na Instituição deverão estar registradas no IEP e seguir as normativas internas
para o seu desenvolvimento.
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13. CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS VIOLAÇÕES,
CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
O canal de comunicação de eventuais violações ao presente documento é
regulado e supervisionado pelo Comitê Institucional de Ética.
Em casos de suspeita de violação dos termos das diretrizes contidas no presente
Código de Conduta e Ética, das políticas e protocolos internos, leis e normas
aplicáveis às atividades da ACCG, deve-se comunicar imediatamente, de forma
identificada, por meio do seguinte E-mail: criaremail@accg.org.br
Será garantido o sigilo da comunicação e/ou denúncia, assim como do
remetente. Para cada manifestação ou caso haverá o registro do procedimento,
respectivo processo de apuração, acompanhamento e análise definidos pelo
regulamento desse canal.
Além dos seus colaboradores e integrantes, qualquer outra pessoa poderá
fazer uma denúncia à ACCG. As denúncias deverão ser feitas de forma ética,
transparente e não deverão ter como objetivo satisfazer interesses próprios,
de terceiros ou a intenção de denegrir a imagem de terceiros.
Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o processo de apuração de
cada procedimento, podendo ser prorrogado de acordo com a complexidade
e determinação do Conselho Deliberativo.
As denúncias serão apuradas e, uma vez comprovadas, deverá ser emitido
parecer contendo a descrição dos fatos, as análises realizadas com as respectivas
evidências, as recomendações, conclusões e os planos de ação adotados para
mitigar os riscos de repetição, bem como a imposição de medidas educativas
ou disciplinares, quando couber.
A ACCG tomará todas as medidas cabíveis para proteger de qualquer retaliação
os manifestantes que, de boa-fé, comunicarem desvios e práticas que firam
este documento. 
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13. RESPONSABILIDADES
É dever dos Associados, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria
Executiva, das Diretorias Técnica e Clínicas da unidades operacionais, bem
como de todos os colaboradores, corpo clínico, prestadores de serviços,
dos pesquisadores, voluntários, estagiários e prof issionais das equipes
multidisciplinares ler e compreender estas diretrizes, comunicar infrações de
que tiverem conhecimento, bem como participar de eventuais treinamentos
promovidos pela instituição.
É dever dos colaboradores e prestadores de serviços que ocupem cargos
ou funções de gestão assegurar que os colaboradores que estejam sob sua
supervisão conheçam e cumpram as diretrizes deste documento. Além disso,
deverão garantir que terceiros e fornecedores contratados para sua área
também conheçam e obedeçam o conteúdo do presente documento.
É dever do Comitê Institucional de Ética e da área de Recursos Humanos
assegurar que as diretrizes propostas sejam cumpridas, orientar as partes
relacionadas de forma correta e assertiva, dar retorno sobre denúncias e
infrações reportadas, bem como promover uma cultura de ética e conformidade.
É também seu dever garantir a atualização periódica destas Diretrizes de
Conduta Ética.
Compete à área de Recursos Humanos manter plano de capacitação e
treinamento periódicos das disposições deste documento, afim de proporcionar
seu amplo e efetivo conhecimento.
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ANEXO I

expressa) com fornecedores ou concorrentes;

CONFLITO DE INTERESSES
1.

CONCEITO

Conflito de interesse é toda situação na qual integrantes da instituição, possuam
interesses pessoais que tornem difícil o cumprimento de suas obrigações
com a ACCG, ou que de alguma forma firam as normas previstas em seu
Estatuto Social.
O conflito de interesses poderá ser de natureza pessoal, cientifica, assistencial,
educacional, curricular, religiosa, social ou econômica, podendo se dar de forma
direta ou indireta (benefício próprio ou de terceiros), por ação ou omissão
(fazer ou deixar de fazer algo).
Ante a impossibilidade de enumerar todas as situações que entrariam em
colisão com os interesses da Associação, elencamos a seguir alguns tipos de
relacionamentos que caracterizam conflito de interesses, os quais devem ser
absolutamente evitados:

a)

Fazer uso das instalações, equipamentos ou quaisquer outros recursos
ou direitos da ACCG em benefício próprio ou de terceiros;

b) Servir-se da posição ocupada na Instituição, inclusive através de seus
familiares, com a finalidade de obter benefícios pessoais para si ou
para terceiros;
c)

Contratar ou influenciar a contratação de bens e serviços de empresas
de propriedade ou em que trabalhem pessoas que forneçam vantagens
pessoais em função da contratação;

d) Realizar atividades diversas daquelas para as quais fora contratado
durante o expediente;
e)

f)

Fazer uso de informações privilegiadas para obter vantagem pessoal
ou ganho indireto;
Estabelecer ou manter relação de sociedade empresarial (tácita ou

g) Não cumprir as obrigações inerentes ao cargo ou função ocupada a
fim de favorecer terceiros;
h) Agir e falar em nome da ACCG sem observância do Estatuto Social,
regimentos, politicas, instruções normativas e procedimentos
operacionais, ainda que desta ação não resulte prejuízos materiais
ou para a imagem institucional;
i)

Solicitar ou aceitar, de modo direto ou indireto, doações, patrocínio,
dinheiro, brindes, pagamentos de serviços ou produtos, de qualquer
fornecedor, cliente, concorrente ou parceiro, para realização de atividade
profissional ou pessoal (própria ou de terceiros) de qualquer natureza;

j)

Tomar decisões ou assinar documentos que transcendam a esfera
de sua competência profissional a fim de garantir algum tipo de
vantagem pessoal ou para terceiro;

k) Fornecer a terceiros quaisquer dados ou informações da Instituição
de natureza confidencial, tais como planos, acesso ao prontuário,
prognósticos financeiros, investimentos, estratégias de marketing,
pesquisas, etc., ou utilizar tais dados e informações em benef ício
pessoal, e não no da Instituição, sob pena de ser responsabilizado
administrativa e criminalmente;

Observação:
Será criada declaração para preenchimento anual por todos os
colaboradores e prof issionais quanto a eventuais vínculos com
empresas fornecedoras de bens ou serviços, com o setor público ou
quanto ao recebimento de verbas ou vantagens de partes relacionadas.
A declaração terá caráter informativo e as respostas serão analisadas
pela área responsável pela Conformidade, em conjunto com o Comitê
Institucional de Ética, com as Diretorias e chefias dos declarantes.
Objetivo: propor ações para mitigar os eventuais conflitos de interesses
efetivamente caracterizados.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para os devidos fins que recebi uma cópia física integral das Diretrizes
de Conduta Ética da Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG),
assim como afirmo ter lido e compreendido o documento. Fui informado(a)
que eventuais dúvidas que surjam poderão ser esclarecidas a qualquer
tempo junto à administração.
Assumo o compromisso de levar as diretrizes previstas neste documento
ao conhecimento dos terceiros com os quais a ACCG se relacione e que
de alguma forma possam influenciar e interagir em quaisquer dos seus
processos ou negócios.
A observância das diretrizes contidas no presente documento por si só
não gera vinculação trabalhista ou obrigação previdenciária, apenas serve
de parâmetro orientador do comportamento ético, pessoal e profissional
esperado daqueles que mantêm vínculo com a instituição.
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