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Mecanismos de auto-
regulação e medidas de 

integridade na 
Administração da Saúde 

Pública



De 180 países, o Brasil ocupou, em 2014, a 
79ª colocação no ranking de corrupção percebida 
elaborado pela ONG Transparência Internacional
Segundo a CNI, 6 em cada 10 brasileiros, consideram 
que a corrupção é o principal problema do país
A legislação brasileira não reconhece a chamada 
corrupção privada
Escândalo da Mafia das Próteses expôs a prática ao 
conhecimento popular e da mídia geral
O impacto no acesso dos pacientes à saude é 
amplamente afetado
Esse cenário observa-se também na área de 
medicamentos, insumos, oxigênio

CENÁRIO



Indutor de mudanças de 
paradigma no setor da 

saúde, por meio da 
organização de mecanismo 

de autorregulação da 
conduta dos signatários 
para definir regras claras 

entre empresas do setor a 
fim de prevenir e controlar 

todas as formas de 
suborno/corrupção.

O que é o 
ÉticaSaúde?

Referência Instituto Ethos e ONG Transparência Internacional



MOBILIZAR E 
TRANSFORMAR 
O SETOR SAÚDE

OBJETIVOS



OBJETIVOS

MOBILIZAR E 
TRANSFORMAR 
O SETOR SAÚDE

• Fortalecer a adoção de princípios 
éticos por seus associados com a 
obrigatoriedade de 
implementação de sistemas de 
integridade.

• Gerar ambientes de concorrência 
justos e transparentes, cujas 
vendas sejam baseadas em 
qualidade e preço.

• Reduzir os riscos de corrupção e 
suborno.

• Gerar confiança no mercado.
• Garantir a segurança do paciente.
• e apoiar uma relação ética entre 

paciente e médico.



GOVERNANÇA

Canal de 
Denúncias



CONSELHO DE ÉTICA



366 DENÚNCIAS
1064 DENUNCIADOS 

ESTATÍSTICAS DO 
CANAL DE DENÚNCIAS 



Denúncias por UF
366 Denúncias 



DENUNCIADOS 
ASSOCIADOS

331 Associados
733 Não-Associados

Total: 1.064 



DENUNCIADOS

Total: 1.064 denunciados 

414 Distribuidores 
394 Médicos
114 Hospitais 
29 Fabricantes 

113 Importadores 



• Monitoramento de 
Compliance.

• Relações Institucionais.

• Educação e Sensibilização.

EIXOS DE 
ATUAÇÃO



Sociedade Civil mobilizada no combate 
à todas as formas de corrupção

COMO 
PODEMOS 

AVANÇAR?



1 Implantação de sistemas de Integridade na 
Administração Pública para a proteção preventiva e 
integral dos bens, interesses e direitos inerentes ao 
patrimônio público

Objetivos:
I. Promoção da transparência e do controle social.
II. Implementação de sistemas de controle interno baseados no risco.
III. Elevação e manutenção dos padrões de conduta do setor público.
IV. Integridade nos processos públicos de aquisição de bens e serviços 

e de contratação.
V. Articulação com as entidades públicas e privadas de prevenção e 

de combate à corrupção.



2 Reconhecimento da 
corrupção privada na saúde

Corrupção Médica e Fraude Médica.
Projetos de Lei:

PL-221/2015
PL-407/2015
PL-434/2015
PL-445/2015
PL-973/2015
PL-2452/2015



Obrigada

Claudia Scarpim
claudia@eticasaude.com.br

www.eticasaude.com.br
0800-741-0015
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