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1.ABERTURA–CARTADOPRESIDENTE 

2.APRESENTAÇÃO 

As Sociedades Médicas de Especialidade são de fundamental importância para o
desenvolvimentodasespecialidadesedosprofissionaisdesaúderespectivamenteenvolvidoscomelas,
beneficiando consequentemente todaacadeiadesaúde,pacienteseasociedadeemgeral.Atravésde
suas atividades educacionais, Sociedades auxiliam na tradução do progresso técnico e científico em
cuidados médicos mais eficazes aospacienteseàpopulaçãoemgeral.Essasaçõessedãoatravésdo
desenvolvimento e apoio à prática de assistência médica pelos seus membros, e da organização de
fórunsparaeducaçãocontinuada,comaapresentaçãodenovashabilidadeseconstanteatualizaçãodos
achadoscientíficosreferentesacadaespecialidade. 
As Sociedades Médicas representam vozes de autoridade no mundo da Ciência e da
Medicina. Os valores de nossas entidades são fundamentais para a realização de nossas respectivas
missões. Há uma relação de confiança entre todos os envolvidos na cadeia de saúde com asnossas
Sociedades, no sentido de minimizar conflitos de interesses reais e implícitos à atividade de cada
especialidade. AsinteraçõesdasSociedadesMédicascomterceirosdevemnecessariamenteatendera
padrõesestritamenteéticos. 
Especificamente com relação à nossaSociedadeBrasileiradeNeurofisiologiaClínica,
entidades com fins lucrativos que desenvolvem, produzem, comercializam ou distribuem
equipamentos usados para auxiliar no diagnóstico e na monitorizaçãoneurofisiológica,sãoreferidas
neste Código como “Empresas de Equipamentos Médico-Hospitalares” (que incluem indústrias
farmacêuticas, clínicas, e instituições médicas). Essas empresas também participam do esforço para
ajudar, em última análise, os pacientes a viverem mais e com uma vida mais saudável, investindo
recursosparatrazernovastecnologiasparaopaciente,aomesmotempoemquemaximizamseuvalor
demercadoparaosacionistas.
As interações das Sociedades com as empresas de equipamentos médico-hospitalares
são múltiplas, bem como com o Governo e outras partes interessadas da Saúde. Em todas essas
interações, a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica(SBNC)estáempenhadaematuarcom
integridade e transparência. Adotamos este Código de Ética e de Boas Práticasparareforçarnossos
princípiosfundamentais,ajudandoamanternossaindependênciarealepercebida,egarantindoqueas
interaçõesdaSociedadesejamparaobenefíciodosmembros,dentrodamissãod aSBNC. 

RuaBotucatu,572/91–SãoPaulo–CEP 04023-061SãoPauloSP 
Tel/Fax(11)3815-0892Site:w
 ww.sbnc.org.br E-mail:sbnc@uol.com.br 


SOCIEDADEBRASILEIRADENEUROFISIOLOGIACLÍNICA 
FILIADAàINTERNATIONALFEDERATIONOFCLINICALNEUROPHYSIOLOGY 





Este Código tem por objetivo implementar boas práticas de governança e orientar o
desenvolvimento de políticas e procedimentos que salvaguardem a independência dos programas,
políticaseposições,emdefesad anossaSociedade. 


3.ASBNC 


A Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica (SBNC) é a entidade nacional que
representa os neurofisiologistas clínicos. Atualmente, conta com mais de 900 membros, eméritos,
titulareseefetivos. 
Fundada em1966,atuaemmúltiplasfrentes,comoincentivoàformaçãoeàpesquisa,
educação continuada, defesa profissional, além de diversas esferas institucionais para contribuir na
construção de políticas públicas mais efetivas e que permitam maior acesso dos pacientes ao
diagnósticoemonitorizaçãoneurofisiológica. 
Em1975,apósváriosanosdeintensotrabalhodenegociação,aSociedadefoiaceitae
incorporada à International FederationofClinicalNeurophysiology,passandoaterumlugaremseu
conselho. A SBNC está diretamente filiada à Associação Médica Brasileira, entidade junto a qual
regula os processos deavaliaçãoecertificaçãonaespecialidade,alémdepromoveraçõesespecíficas
devalorizaçãodosespecialistasemNeurofisiologiaClínica. 
Diantedaimportânciacrescentedaespecialidade,aSBNCaprimora-seconstantemente
comoagentereflexivo,propositivo,colaborativoerealizador,visandocontribuirparaofortalecimento
da Neurofisiologia no Brasil e no mundo. Todas as ações, atividades e programas da SBNC devem
estaremcompletaconsonânciacomsuamissão,suavisãoeseusvalores. 


3.1.Missão 

a) Congregar médicos especialistas, técnicos e outros profissionais com interesse na
áreadeNeurofisiologiaClínicanoBrasil;

b)Defenderosdireitosético-profissionaisdeseusassociados; 

c)IncentivarepromoverapesquisaeoensinodaNeurofisiologiaClínica. 

3.2.Visão 

Serreconhecidacomoumasociedadepioneiraeefetivanapromoçãoenoprogressoda
NeurofisiologiaClínicanoBrasil. 

3.3.Valores 

a)Éticaeintegridade; 
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b)Liderança,excelênciaepromoçãodainovaçãoemNeurofisiologiaClínica; 

c)Respeitoàspessoasefoconacomunidademédicaenospacientes. 

3.4.CapítulosRegionais 

ASBNCcontacoms etecapítulosregionais.Oscapítulosregionaistêmcomoobjetivos: 

a) Ser um braço da SBNC Nacional, seguindo o mesmo regimento, e expandindo a
abrangênciaerepresentatividaderegional; 

b)Contribuirparaoc rescimentodaespecialidaderegionalmente; 

c)Incentivarainteraçãodosespecialistasmultidisciplinarmentenaregião; 

d)Colaborarcomaçõessociaislocaisnaáreadaneurofisiologiaclínica. 

TodososcapítulosregionaisdevemestaremconsonânciacomaSBNCNacional,bem
comodevemcumprirasdiretrizescontidasnesteCódigodeÉticaedeBoasPráticas. 


3.5.Sustentabilidadeeconômica 

ÉpolíticaepráticadaSBNCrealizaratividadesdecaptaçãoderecursos,em
conformidadecomamissãoeostatusd eisençãodeimpostosdaSociedade,seguindoestritamenteo
queoEstatutovigentedainstituiçãopermitequesejarealizado. 
ASBNCderivaseusfundosemparticulardevaloreslíquidosrepresentadospor: 

a) anuidadesdosassociados; 
b) doações; 
c) legados; 
d) auxílios; 
e) subvenções; 
f) contribuições; 
g) quotasdeadmissãodeassociados; 
h) resultadoslíquidosprovenientesdeaplicaçõesfinanceiras; 
i) recursosprovenientesdoconvêniocomaAssociaçãoMédicaBrasileiraparaa
concessãodocertificadodeáreadeatuação; 
j) concursosdehabilitação; 
k) taxasdecredenciamentodeserviçosedeoutrasfontes; 
l) recursosoriundosderesultadospositivosdeCursos,CongressoseJornadas. 
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Para assegurar que a Sociedade funcione de maneira consistente com os objetivos de
caridade, e não se envolva em atividades que possam colocar em risco sua situação de isenção de
impostos,revisõesperiódicasdevemserconduzidas. 
Asrevisõesperiódicasincluem,nomínimo,umaanálisesobreparceriaseacordoscom
organizações,quevisaavaliaraconformidadecomaspolíticasescritasdaSociedade.Asrevisõessão
devidamenteregistradaserefleteminvestimentosoupagamentosrazoáveisparabenseserviços,outras
finalidades de caridade e não permitem resultar em benefício privado inadmissível. Ao conduzir as
revisõesperiódicas,aSociedadepoderá,masnãonecessariamente,usarauditoresexternos.Seperitos
externos forem usados, o uso delesnãoisentaráaDiretoriadaSociedadedesuaresponsabilidadede
assegurarquerevisõesperiódicassejamconduzidas. 


4.PADRÕESDECONDUTADOSEXECUTIVOSDASBNC 


Entende-seporexecutivosdaSBNCtodosaquelesqueatuaremdealgumamaneiraem
nomedaentidade,sejadaSBNCnacionaloudesuasfiliadasregionais,eportanto,fazempartedessa
categoriaaDiretoriaNacionaldaSBNC,DiretoriadosCapítulosRegionaisdaSBNC,funcionáriosda
SBNCemembrosdecomissõese/ounomeadosarepresentantesdaSBNCparaqualquerfinalidade. 
Estima-se que os executivos da SBNC atuem visando o melhor interesse da
organização. É fundamental que a SBNCsejaumaorganizaçãoindependenteeimparcial.Porvezes,
contudo, o conhecimento eaposiçãodeumindivíduonaSBNCpodemgerarpotenciaisconflitosde
interesse.Taisconflitosdeinteressepodemocorreremumnívelorganizacional,eemnívelpessoalou
institucional. A fim de minimizar o surgimento e impacto de potenciais conflitos de interesse,
espera-seque: 

4.1.Cadaexecutivoe xerceráassuasfunções,edeverácumprircomsuasobrigações: 
a)D
 eboa-fé; 
b)Comoc uidadoqueumapessoaordinariamenteprudente,emumaposiçãosimilar, 
asexerceria,sobcircunstânciassimilares;e 
c)C
 omoqueédointeressedaumacorporaçãosemfinslucrativos. 

4.2. Ao exercer funções, um executivo da SBNCtemodireitodeconfiareminformações,opiniões,
relatórios ou declarações, incluindo declarações financeiras e outros dados financeiros desde que
apresentadospor: 
a)Umoumaisfuncionáriosouempregadosdacorporaçãosemfinslucrativosquesejamcompetentes
nosassuntosapresentados; 
b)Consultorjurídico,contadorpúblicoououtrapessoacomrelaçãoàsquestõesqueoexecutivoouo
funcionárioacreditequeestejamdentrodacompetênciaprofissionalouespecializadadessapessoa; 

4.3. Um executivo não é responsável pela corporação sem fins lucrativos ou seus membros por
qualqueraçãotomada,se,emconexãocomtalaçãoouomissão,foramexecutadasasfunçõesdocargo
emconformidadecomesseCódigo. 
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4.4. Cada executivo deverá assinar uma declaração sobre a adoção desta política de conflito de
interesses ou, se posteriormente, sua nomeação paratalcargo.Adeclaraçãodeveafirmarqueeleou
ela: 
a)R
 ecebeuumacópiadesteCódigodeÉticaedeBoasPráticas; 
b)Leuecompreendeodocumento; 
c)C
 oncordouemcumprirtodasasdiretrizesneledescritas;e 
d)EntendequeaSociedadeésemfinslucrativose,afimdemantersuaisençãodeimpostosfederais,
deve se envolver principalmente em atividades que realizem uma ou mais de suas finalidades de
isençãofiscal. 
e) Entende que sua conduta está sujeita aos padrões gerais de conduta para os executivos de
corporações sem fins lucrativos, de acordo com a legislação aplicável, que inclui, sem limitação, a
disposiçãoestatutáriadessaentidade. 

4.5.OexecutivodaS
 BNCreconhecequeteráacessoainformaçõesconfidenciaise 
proprietárias, relacionadas aos negócios, operações e condição financeira da Sociedade, relações
comerciaise/ououtrasatividades. 

4.6.Entendequemanteraconfidencialidadedasinformações,consideradasconfidenciais,évitalpara
asdiscussõeslivresefrancasnecessáriasparaadministrarcomeficáciaasoperaçõesdaSociedade. 

4.7.Concordaemrespeitaremanteraconfidencialidadedetodasasinformaçõesrestritasà 
Sociedade, se tais informações são geradas e/ou recebidas como parte de discussões, deliberações,
reuniões, registros ou relatórios escritos oucomunicaçõeseletrônicasrelacionadasàsuaparticipação
como executivo. Concorda em abster-se de divulgações voluntárias de qualquer informação
confidencial da Sociedade, exceto para pessoas expressamente autorizadas a recebê-la para os fins
necessários para conduzir os negócios ou atividades da Sociedade, por meio do presidente da
Sociedade. 

4.8. Além disso, a participação como executivo da Sociedade depende da crença de que a
confidencialidadedessasatividadesseráigualmentepreservadaportodososoutrosenvolvidos. 

4.9.EntendequeaSociedadetemodireitodeempreenderqualqueraçãoquejulgueapropriada,sobas
circunstâncias, para manter a confidencialidade dos assuntos aqui tratados, incluindo qualquer ação
necessáriadevidoaqualquerviolaçãoouameaçadequebradesteContratodeConfidencialidade. 


5.CONFLITOSDEINTERESSE 


5.1.SobreoReconhecimentodeumConflitodeInteresse 

Se um executivo tiver um “potencialconflitodeinteresse”,comrelaçãoaumassunto
da SBNC, o Presidente da Sociedade, seus Diretores ou o Conselho de Ética determinarão se esse
realmentec onstituiumconflitodeinteressedeacordocomoCódigodeÉticaedeBoasPráticas. 
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Um“potencialconflitodeinteresse”inclui: 

5.1.1.Interessesfinanceiros:participaçãofinanceirasignificaqualquerumdosseguintes 
interesseso uacordos,diretosouindiretos(pormeiodenegócios,investimentosoufamília): 
a) Uma propriedade ou interesse de investimento em qualquer entidade com a quala
Sociedadetenhaumatransaçãoouacordo; 
b)UmacordodecompensaçãocomaSociedadeoucomqualquerentidadeouindivíduo
comoqualaSociedadetenhaumatransaçãoouacordo;ou 
c) Uma posse potencial ou interesse de investimento ou acordo decompensaçãocom
qualquerentidadeouindivíduocomoqualaSociedadeestánegociandoumatransaçãoouacordo. 

Compensaçãoincluiremuneraçãodiretaeindireta,bemcomopresentesoufavoresque
nãosãoinsubstanciais. 

5.1.2. Outros potenciais conflitos de interesse: qualquer ação ou posição ou interesse que possa ser
consideradocontrárioaosprincípiosdaSociedade.Exemplosincluem,masnão 
selimitam,aaceitaçãodedinheiro(i)emconexãocomconsultoria,ou(ii)deumaempresa 
deequipamentosmédico-hospitalares. 

a)OsexecutivosdaSociedadedevemlistartodososcontratos,nomeaçõeserelaçõesde
trabalho que podem resultar em um “potencial conflito de interesse” em relação à sua função. Esta
listagemseráatualizadaanualmenteouconformenecessárioparamanterumacontabilidadeprecisade
possíveisconflitos. 
b)Sesurgiralgumproblemaemrelaçãoaum“potencialconflitodeinteresse”, 
éobrigatóriaacomunicaçãodesteàComissãodeÉticaassimqueforrazoavelmentepossível. 
c) A SBNC reconhece que conflitos de interesse podem ocasionalmente surgir e que
nemaeliminaçãonemocancelamentodetodasastransaçõesqueenvolvamumconflitodeinteresse,
serviriamnecessariamenteaosmelhoresinteressesdaSociedade.Nãoobstante,incentiva-sequecada
executivoeviteconflitosdeinteressesnãoreveladosequenãoinfluencieaaçãodaSociedadeemum
assuntonoqualoexecutivoestejafinanceiramenteinteressadoouemconflito.Portanto,épolíticada
SociedadeevitaraparticipaçãodequalquerexecutivonaconsideraçãodaSociedadesobreumassunto
querepresenteumconflitodeinteresseparaaquelequeestiverenvolvido. 
d) O objetivo da política de conflito de interesses é proteger a Sociedade quando a
mesma estiver planejando entrar em uma transação ou acordo. Cabe, ainda, a instituição, direta ou
indiretamente,discutirumassuntoquepossabeneficiarointeresseprivadodeumdeseusexecutivos.
Esta política destina-se a complementar, mas não substituir, quaisquer disposições dos Estatutos ou
Regimentos da Sociedade ou quaisquer leis estaduais e federais aplicáveis que regem conflitos de
interessesa plicáveisaorganizaçõessemfinslucrativosedecaridade. 
e) Embora um InteresseFinanceiroqueenvolvaopotencialdebenefíciosignificativo,
diretoouindireto,paraexecutivosejaconsideradoumConflitodeInteresse,umPotencialdeConflito
de Interesse não é necessariamente um conflito de interesse. Uma pessoa que tenha um Potencial
ConflitodeInteresseteráumconflitodeinteressesomenteseaComissãodeÉticadecidir,sobseção
destapolítica,queexisteumconflitodeinteresse. 
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5.1.3. Ajuda de custo com passagens aéreas e estadias restritos aos dias de Congresso/palestra não
configuraconflitodeinteresse. 

5.1.4. Durante a gestão de 2 anos nenhum membro pode receber dinheiro referente a assuntos
relacionadosàsuaatividadeprofissionalelinhasdepesquisaacadêmica. 

5.2.Procedimentosparatratardoconflitodeinteresses 

Paraasseguraramaisaltaintegridadee,portanto,aconfiançapúblicanasatividadesda
Sociedade,osregulamentosepolíticasdaSBNCexigemquetodososexecutivosdivulguemquaisquer
circunstâncias que possam gerar um potencial conflito de interesses (ou seja,qualquerinteresseque
podea fetar,ouquesepercebaqueafetaaobjetividadeeindependênciadoexecutivo). 
Todo potencial ou conflito de interesse confirmado deve ser levado pela Diretoria ou
pelo Presidente da Sociedade para ampla discussão e votação nareuniãodeDiretoria.Depoisdeter
sido confirmado que existe umconflitodeinteresse,essedeveráserdescritonapautadareuniãoea
DiretoriadaSociedadedeverácumprirosseguintesprocedimentos: 

5.2.1.OPresidentedaSociedadedeve,seapropriado,nomearumapessoaoucomitê 
desinteressadoparainvestigaralternativasàtransaçãoouacordoproposto. 

5.2.2.Apósoexercíciodadevidadiligência,aComissãodeÉticaemumareuniãodeverá: 

a) Na medida em que um conflito de interesse envolva um Interesse Financeiro, a
Comissão de Ética determinará se a Sociedade pode obter com razoável esforço uma transação ou
acordomaisvantajosodeumapessoaouentidadequenãodariaorigemaumconflitodeinteresse.Se
uma transação ou acordo mais vantajoso não for razoavelmente possível sobcircunstânciasquenão
produziriam um conflito de interesse, a Comissão de Ética determinará, por maioria de votos dos
diretores desinteressados, se a transação ou acordo é do melhor interesse da Sociedade, para o
benefício da Sociedade, e se é justo e razoável. Em conformidade com a deliberação acima, a
ComissãodeÉticadevetomarumadecisãosobreatransaçãoouacordo. 
b)Namedidaemqueumconflitodeinteressesejaresultadodeumaaçãoouposiçãoou
interesse de uma Pessoa Interessada, que seja considerado contrário aos princípios da Sociedade, a
Comissão de Ética determinará, por maioria de votos dos membros da Diretoria da Sociedade, sea
SociedadedevelimitarouproibiraparticipaçãodetalPessoaInteressadanasdiscussõese/ouvotação.
Aoconduzirtaldiscussãoevotação,aComissãodeÉticadeveconsiderarsetalconflitodeinteresseé
intrinsecamente contraditório com o propósito da Sociedade, como exemplo a aceitação do
financiamentodotabacoeindústriasrelacionadasporumaPessoaInteressada. 
(i) Se a Comissão de Ética tiver motivos razoáveis para acreditar que uma Pessoa Interessada não
divulgouumPotencialConflitodeInteresse,deveráinformartalPessoaInteressadasobreabasedetal
crença e dar à Pessoa Interessada uma oportunidade de explicar a alegada falha na divulgação, em
reuniãodaDiretoria. 
(ii)SeaComissãodeÉticadeterminarqueaPessoaInteressadanãodivulgouumPotencialConflitode
Interesse,apósouvirarespostadaPessoaInteressadaerealizarumainvestigaçãoadicionalconforme
ascircunstânciasopermitirem,eladeverátomarasmedidascorretivasedisciplinaresapropriadas. 
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A ata da reunião da Comissão deÉticanaqualumPotencialConflitodeInteressefoi
divulgadod everáconter: 
a) Os nomes das pessoasquedivulgaramoudeoutraformaforamidentificadoscomo
tendoumpotencialconflitodeinteresse,anaturezadopotencialconflitodeinteresses,qualqueração
tomadaparadeterminarseumconflitodeinteressesestavapresenteeadecisãodaComissãodeÉtica. 
b)Osnomesdaspessoasqueestavampresentesparadiscussõesevotosrelacionadosa
taltransaçãoouacordo,oconteúdodadiscussão,quaisqueralternativaspropostasparaatransaçãoou
acordopropostoeregistrosdequaisquervotostomadosemconexãocomoprocesso. 
c) Conflitos de Interesse devem ser divulgados pela Comissão de Ética e serão
divulgadosaosmembrosadimplentesdaSociedade. 
d) A Sociedade pode gerenciar conflitos de interessedeváriasmaneiras.Mecanismos
adicionais de gerenciamento de conflitos de interesse, como recusa, revisão por pares e auditorias
podem ser apropriados. A Sociedadeselecionarámecanismosdegestãodeconflitosdeinteresseque
sejamapropriadosparaaatividadeeotipoderelacionamentoemconsideração. 
e)ASBNCavaliaráasreclamaçõesrecebidasdenãoassociados. 
f) A Diretoria da SBNC terá́ total independência no exercício de sua prerrogativa de
zelar pelo fiel cumprimentodospreceitosdesteCódigodeÉticaeCondutaporpartedosexecutivos,
fornecedoreseempresaspatrocinadoras. 
g)ADiretoriadaSBNCimplementaráaçõesdeeducaçãovoltadasparaapromoçãode
uma cultura de boa conduta no relacionamento da SBNC com instituições, órgãos, associações e
empresasdaáreadaSaúde. 
h)OPresidentedaSBNCesuaDiretoriaaplicarãoassançõescorrespondentesaocaso
concretodeacordocomoEstatutoeoRegimentoInterno. 
A SBNC também está apta aavaliarConflitosdeInteresseNãoFinanceiros,sendoos
principais: 
a) Papéis de liderança sênior em outras sociedades médicas, grupos de pesquisa,
fundações,e/ougrupospolíticos. 
b) Envolvimento ou função consultiva com, ou filiação a, médico, farmacêutico,
ciências da saúde, política de saúde/comunicação e atividadessemelhantesorganizações/fundações-
ou função de Investigador Principal não remunerado em estudo clínico ou projetos científicos
patrocinados. 
c)Filiaçãoagrupospolíticosououtrasassociaçõesativasnocampodaneurofisiologia
clínica. 
d)Papeldeliderançanãoremuneradoemoutrasempresas. 
ADiretoriadaSBNCdeveavaliarpotenciaisriscosàintegridadedaSBNCevotar,sob
presença em Ata, a solução da questão. É responsabilidade da Diretoria também, delimitar áreas
sensíveisderisco.Paratanto,écabívelomonitoramentocontínuoeumaexcelentegestãodecontratos
porpartedosetorjurídicodaentidade. 


6.PRINCÍPIOSDEINTERAÇÕES 
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Qualquer executivo da SBNC deve fazer valer os princípios para interação com
membros associados e não associados, quer sejam eles agentes governamentais, empresas
farmacêuticasououtraspartesinteressadas. 
Na SBNC, conduzimos nossos negócios de forma justa, confiando nos méritos de
nossos serviços e funcionários. Não é aceitável, e pode ser ilegal, aceitar presentes e convites
irracionais,quecontrariemobomsenso,ouemtrocadeserviçosefavores.Alémdisso,nãodevemos
tentar influenciar uma pessoa para tomar uma decisãoafavordaSBNC,oferecendoumpagamento,
umpresenteincomumouqualqueroutrobenefício. 
Quaisquertentativasdosubornodevemserinformadas. 

6.1.Independência 

ASociedadedevecomprometer-secomaindependênciadesuasações,desenvolvendo
e adotando políticas eprocedimentosquepromovamaindependência.Nessesentido,suasatividades
educacionais,programascientíficos,produtos,serviçose 
posiçõesdedefesadevemserlivresdedainfluênciaexterna.Paratanto,éimportanteressaltarque: 
a)SeaSociedadecolaboracomumaempresaemumprojetoouutilizaumprodutoou
serviçodaempresa,haveráumarelaçãocomercialentreasociedadeeaempresa.ASociedadeaplicará
seu julgamento independente ao acordo e não permitirá que a Empresa controle o conteúdo ou as
decisõesdoseuprojeto. 
b) A Sociedade aplicará seus esforços para buscar subsídios educacionais, patrocínios empresariais,
contribuições de caridade, subsídios de pesquisa e outros apoios para seus Programas e decisões
programáticas. O passo inicialnodesenvolvimentodosprogramaséaavaliaçãoindependentedesua
pertinência pela própria Sociedade. Após essa avaliação, quando a Sociedade determina que um
programaénecessário,épermitidoavaliaradisponibilidadedefundos. 
c) A Diretoria da Sociedade coordenará as interações da Sociedade com as empresas
patrocinadoras. 
d)ADiretoriadaSociedadepodeatribuiraresponsabilidadedemonitorareorientaras
interações no nível da Sociedade com empresas por um Conselho de Ética já existente ou criar um
novogrupoparaessefim,deacordocomapolíticadoPresidenteeEstatuto. 
e)Editor(es)-chefederevistasdaSociedadedevemapresentarsuasrelaçõesfinanceiras
diretascomempresasduranteseuperíododeserviçoeaDiretoriadeterminarásuaviabilidadeparao
cargoemquestão,mesmoquenãosejaremunerado. 
f)Asociedadesevalerádeacordosecontratosporescritocomempresasparaobtenção
desubsídioseducacionais,patrocíniosempresariais,contribuiçõesdecaridade,transaçõescomerciaise
aauxílioàpesquisa. 
Observação: boas práticas de negócios exigem que os fundos aceitos pela Sociedade
sejamassociadosacontratosescritosqueespecificamparaqueservemosfundos,ovalorconcedidoe
os papéis separados daEmpresaedaSociedade.Taisacordosmostramqueumatransaçãodeacordo
mútuoqueestabeleceparâmetrosclarosparaousodefundoseafirmaaindependênciadaSociedade. 

6.2.Transparência 
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a)ASociedadedisponibilizarásuaspolíticase/ouformuláriosdeconflitodeinteressesa
seusmembroseaopúblico. 
A transparência é um elemento chave napromoçãodaconfiançanaindependênciada
Sociedade. A sociedade devetornarasformasepolíticasdedivulgaçãoadotadasnoâmbitododeste
Código à disposição do público. A sociedade pode optar por disponibilizar publicamente os
procedimentosinternosdegerenciamentodeconflitosdeinteresse. 
b) A sociedade divulgará o apoio de Empresas para seus programas e ações
disponibilizandoessasinformaçõesaseusmembroseaopúblico. 
A Sociedade desenvolverá ummodeloconsistentededivulgaçãodoapoiorecebidode
umaEmpresa.Geralmente,oscamposdedivulgaçãodevemincluironomedaEmpresa,acategoriade
suporte (por exemplo, subsídio educacional, patrocínio corporativo, contribuição de caridade), o
período de tempo do suporte e ovaloremR$oumoedarecebida,apenasparaauditoriainternae/ou
externa,membrosdaDiretoriaeexecutivospertinentes. 
As ações que envolvam a realização de doações ou a contratação da prestação de
serviçosespecializados,avaliação,pesquisasouestudosdeverãosersempresustentadaspordemandas
legítimas, identificáveis e altamente justificáveis, sendo sempre suportadas por contrato escrito e
assinadoentreaspartes. 


7.RELACIONAMENTOS 

7.1Comassociados 

Nosso relacionamentocomosassociadosépautadoeméticaenormaslegaisvigentes,
comoasNormativasdaAssociaçãoMédicaBrasileira(AMB);asResoluçõesdoConselhoFederalde
Medicina(CFM);oCódigodeÉticaMédica(CFM). 
a) Não há vínculo empregatício entreosassociadosSBNCeaentidade.Portanto,não
háhonoráriosporconferências,artigoscientíficosouparticipaçãoemeventos; 
b) A SBNC pode utilizar ConsultoriaouparticipaçãoemEquipesdeAconselhamento
(AdvisoryBoards)deseusassociados,comoparceria,semremuneração. 
c) Em relação às atividades e dados de Pesquisa Clínica não relacionadosàSBNC,a
condutaerelatóriodeexperimentosclínicosestão,geralmente,foradoescopodajurisdiçãoda
SBNC,excetoexperimentospatrocinadosouconduzidospelaSBNC. 
d) A SBNC consideraquecertaspráticassãoincompatíveiscomospadrõeséticosem
pesquisaclínicaedevemservedadas.Estasincluem: 
i.Pagamentodehonoráriosparadivulgação,promoçãoouacréscimoaumexperimento; 
ii.Bônusporseatingirmetas; 
iii.Pagamentoscontingenciandoaresultadosdeumapesquisaemparticular; 
iv. Contratos de pesquisa nos quais o patrocinador tenha a habilidade de anular a
decisãodoinvestigadorprincipaloudocomitêexecutivodepublicarouapresentaros 
resultadosdoexperimento. 

7.1.1)PolíticaDePrivacidadeDoAssociado 
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NenhumdadoouinformaçãodemembrosdaSBNCserácompartilhado,anãoserqueo
associadotenhapermitidoatravésdorecadastramentodositedaSBNCquesuasinformaçõesfossem
compartilhadasoucomoutrosmembrosoucomasociedadecivil. 
A SBNC está comprometida em respeitar a privacidadedeseusmembros.Levamosa
privacidade, a segurança e a conformidade com as leis de proteção de dados e privacidade a sério.
A SBNC não fornece, vende ou compartilha os dados fornecidos pelo associado.
Divulgação de eventos de interesse da Sociedade será feita pela própria Sociedade e não serão
distribuídosaterceiros. 

7.2.Comparceiroscomerciaisefornecedores 

Os nossos parceiros comerciais têm um interesse a longo prazo no relacionamento
comercial com a SBNC. Nós respeitamos isso e trabalhamos para criar uma situação de benefício
mútuo. 
Esperamos que todos os executivos da SBNC sigam os procedimentos de aquisição
relevantes e de fornecedores de excelência, estabelecendo processos para a seleção, avaliação,
aprovaçãoereavaliaçãodosfornecedores. 

7.3.Comassociaçõesdepacientesoudiretamentecompacientes 

a) A Sociedade poderá estabelecer relações e desenvolver projetos em parceria com
associações de pacientes e outras organizações semelhantes, desde que legalmente constituídas, que
visemacapacitaçãotécnica,aconscientizaçãodapopulaçãosobrequestõesrelacionadasàsaúdee/ou
adisseminaçãodeinformaçõesadequadassobretratamento,prevençãoediagnosticodedoenças 
neurológicaseáreasafins. 
b) Em suas interações com as associações de pacientes e outras organizações
semelhantes,orelacionamentosedarádeformaética,claraetransparente,comobjetivoslegítimose
emconformidadecomasdemaisregrasprevistasnesteCódigodeÉticaeConduta. 
c) A Sociedade poderá se eximir de colaborar com associações de pacientes que não
tiverem missão e valores em consonância com a Sociedadeounãorespeitaremosprazosparaquea
mesmasolicitarparaprojetosrealizadosemconjunto. 
d)ASBNCnãotemfocodiretoempacientes,massecolocaàdisposiçãopara,quando
solicitada,oferecerinformaçõestécnicasecientificasacercadesuaáreadeatuação,deacordocoma
legislação vigente. A SBNC irá sempre recusar solicitações de associações de pacientes e seus
membros,oumesmopacientesindividuaisparaaconselhamentoemquestõesmédicas. 
e) O apoio às associações de pacientes deveterumapropostalegitima,preservandoa
independência da Sociedade e devendo estar sempre respaldado por um contrato escrito,
independentementedoprojeto; 
f) Todo apoio a projeto e/ou solicitação de informações técnicas por parte de
associaçõesdepacientes,seráavaliadopelaDiretoriae/ouPresidente. 
g) A SBNC se exime de contato direto com pacientes, indicando para tal, entidades
especializadas. 
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h) A SBNC tem como pilar de comunicação informar o públicogeralsobrecuidados
comasaúde:prevenção,hábitossaudáveisedesaúdepormeiodequaisquermeiosdecomunicação.A
SBNCtambémrealizaaçõescomamesmafinalidadedeinformação. 

7.4.Comautoridadesgovernamentais 

A SBNC se compromete com toda a sociedade a fornecer informações de fontes
fidedignas de cunho técnico-científico para todos ospoderescontribuindoparaasmelhoresdecisões
legislativas,judiciaiseexecutivas. 
ÉvedadoaosexecutivosdaSBNC: 
1) Presentear agentes públicos ou representantes de instituições, órgãos, autarquias,
fundaçõeseempresaspúblicasnaáreadaSaúde,independentementedopropósito;
2) Ofertar, promessa ou doação de qualquer soma em dinheiro ou item de valor a
agentes públicos com o propósito de induzir queobeneficiáriorealizeoudeixederealizarqualquer
ação,violandoassimasboasnormasdegovernança; 
3)Acordarcomagentepúblicopráticasquepossamaelesseratribuídas,queresultem: 
(a) na divulgação ou uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de
terceiros,obtidaemr azãodasatividadesexercidas; 
(b) no exercíciodeatividadequeimpliquenaprestaçãodeserviçosoumanutençãode
relaçãodenegóciosemprequehouverinteressedaSBNC; 
(c) no exercíciodasatividadesdeconsultor,assessorouintermediáriodeinteressesda
SBNCnosórgãosouentidadesdaadministraçãopúblicadiretaouindiretadequalquerdosPoderesda
União. 
(d)napráticadeatoembenefíciodeinteressedepessoajurídicadequeparticipeoseu
cônjuge, companheiro(a),avós,pais,filhoseirmãos,sobrinhos(as),tios(as)eprimos(as)em1ograu,
quepossaserporelebeneficiadaouinfluiremseusatosdegestão. 

7.5.ComEmpresasFarmacêuticas 

OpresenteCódigoapelaàdivulgaçãoegestãoderelaçõesfinanceirascomEmpresase
não cria uma possível presunção de improbidade na existência dessas relações. A SBNC reconhece
querelaçõesfinanceiras,eventualmente,poderãooriginarconflitosdeinteressequenãosãocapazesde
ser solucionados de forma eficaz em todos os contextos. Em alguns contextos e circunstâncias, tais
conflitos poderão ser incompatíveis com a independência real ou implícita. Dessa forma, certas
restriçõesàsrelaçõesdessanaturezamantidaspelosexecutivosdaSBNCsãodefinidasnesteCódigo. 
a) Fica vedado a SBNC oferecer produtos comerciais específicos para empresas
patrocinadoras que não sejam amplamente divulgados para todos os interessados ou concorrentes.
Porém,aSBNCficalivreparapermitiraEmpresaspatrocinadorasquesugiramformatosdepatrocínio
que corroborem com os preceitos desse presente código. Assim, diferentes patrocinadores poderão
sugerirdiferentesprojetosecaberáàDiretoriadaSBNCavaliar,selecionarejulgarprojetosquesejam
deseuinteresse. 
b) As Empresas de equipamentos médico-hospitalares, aosubmeteremumdocumento
para a apreciação da SBNC, compreendem que essa terá total autonomia técnica e cientifica para
modificarodocumentocomoentender.
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c) Todo o documentoelaboradoe/ouavaliadopelaSBNCdeveráseguirasNormasde
TransparênciaSBNC.ASBNCcobrarávalorrelacionadoàstaxasdegestãoeorganizaçãodeprojetos
patrocinadosaté20%doseuvalortotal. 
d) Sem prejuízo do disposto no presente Código de Ética e Conduta, aplicar-se-ãoàs
empresas,nasatividadesdeinteraçãocomexecutivosdaSBNC,asleis,decretos,portarias,resoluções
enormasemanadasdeautoridadescompetentes,prevalecendosempreanormamaisrestritiva,sendoo
seu descumprimento avaliado como transgressão àproteçãodasaúde.Asempresasdeequipamentos
médico-hospitalareseaderentes,vinculadasaoCódigodeCondutadaINTERFARMAnoBrasil,estão
obrigadastambéma 
cumpriralegislaçãosanitáriaeasleisdedefesadaconcorrênciaeanticorrupção. 
e) Ao estabelecer relações com empresas dessa natureza a SBNC acatará, em suas
negociações com empresas aderentes ao Código de Conduta da Interfarma, as restrições impostas
tambémportalentidade. 

7.6.DisposiçõescomerciaisparapatrocíniosemCongressosSBNC 

a)Aempresapatrocinadoracompreendeeconcordaemcumprircomopresentecódigo
aofirmarpatrocíniodequalquernaturezacomaSBNC.Asociedadeadotarápolíticasporescritoque
regem a natureza das exposições e a conduta dos expositores, inclusiveexigindoqueosexpositores
cumpramasleis,regulamentoseorientaçõesaplicáveis,paracadaevento. 
Observação:Aspolíticasdasociedadepodemimporlimitesàexposiçãoeàcondutado
expositor(porexemplo,decoração,tamanhoeatividadesdoestande)paragarantirqueotomdosalão
de exposição seja de natureza profissional. As políticas devem ser fornecidas aos expositores e
disponibilizadasaoutraspessoasmediantesolicitação.Abaixo,listamosalgumasorientações: 
b) A Sociedade só permitirá brindes de expositores que sejam educacionais e/ou
modestose mvalor. 
Observação: A exigência de que os brindes da Empresa patrocinadora sejam
educacionais(paramédicosouprofissionaisdesaúde)emodestosemvalortemorigemnospadrõesde
interações éticas definidos por órgãos internacionais como AMA, PhRMA e AdvaMed. Essa
abordagem permite à Sociedade colocar todos os expositores das Empresas patrocinadoras em um
campodejogoequilibrado. 
c)OsexecutivosdaSociedadenãopodemparticiparcomolíderesouapresentadoresem
eventospromocionais/demarketingdeEmpresaspatrocinadorasrealizadosnoespaçodaexposição. 
Observação: A participação dosexecutivosdaSociedadeemeventospromocionaisou
de marketing das empresas patrocinadoras tem o potencial de criar a percepção de queaSociedade
endossa uma determinada empresa ou produto. Para evitar essapercepção,aSociedadesproíbeseus
executivos de participar como líderes ou apresentadores, e pode considerar estender essarestriçãoa
todooConselhodeDiretores. 
OsPrincípiosnãoseaplicamaexpositoressemfinslucrativosouaexpositoresforado
setor de saúde. No entanto, a Sociedade pode aplicar esses requisitos de forma mais ampla, a seu
critérioindividual.ASociedadefaráesforçosrazoáveisparacolocarosestandesdeexposiçãoforado
caminhoobrigatóriodosparticipantesparaassessõesdoCongressodaSociedade. 

7.7.DisposiçõescomerciaisparapatrocíniosEducacionais 
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a) Ao fornecer os Projetos de Educação Médica Continuada da Sociedade em Book
Comercial, a mesma irá adotar políticas e procedimentos destinados a identificar e administrar
conflitos de interesses em programas a serem apoiados pelas Empresas de equipamentos
médico-hospitalares. 
Observação: As sociedades devem adotar políticas e procedimentos para gerenciaros
relacionamentosdeindivíduosqueplanejam,executamoucontribuemparaoconteúdodasatividades
da Sociedade. A adoção e aplicação rigorosa dessas políticas impede a influência das Empresas
farmacêuticassobreoconteúdodoprogramadaSociedade. 
b)AoforneceroBookComercialdeumProgramadaSociedade,aSBNCnãobuscará
suportedapatrocinadoraparatópicosespecíficosdoproduto. 
Observação: Quando o objetivodeumasessãoeducacionaldemonstraroutreinarosparticipantesno
usoseguroeeficazdeumdeterminadomedicamento,dispositivo,serviçoouterapia,aSociedadepode
aceitar o apoio em espécie das Empresas de equipamentos médico-hospitalares que desenvolvem,
produzem,comercializamoudistribuemessemedicamento,dispositivo,serviçoouterapia.Deacordo
com a presente norma, a Sociedade pode aceitar o apoio em espécie de uma única Empresa de
equipamentos médico-hospitalares quando outros produtos ouserviçosiguais,masconcorrentes,não
estiveremdisponíveisparainclusão. 
c) As sociedades farão esforços razoáveis para alcançar um portfólio equilibrado de
apoioparacadaprogramaeducacional. 
Observação:ASociedadefaráesforçosrazoáveisparabuscarmúltiplasfontesdeapoio
aosprogramaseducacionaisdaSociedade,incluindooapoiodeempresas,apoiodeorganizaçõesfora
dosetordesaúdecomfinslucrativoseatécobrançadeinscriçãodosparticipantes. 
d) A sociedade manterá o controle sobre o uso de subsídios educacionais e
implementarámedidasdesegurançadestinadasaassegurarqueosprogramaseducacionaisnãosejam
promocionaiseestejamlivresdeinfluênciascomerciaisepreconceitos. 
e) A Sociedade designará seu próprio comitê de planejamento para selecionar os
objetivos,oconteúdo,ocorpodocenteeoformatodasatividadeseducacionaisdemaneiraconsistente
comsuasmissõesdaorganização. 
f) A Sociedade não solicitará sugestões de empresas farmacêuticas sobre tópicos,
palestrantesouconteúdodeseusprogramas. 
Observação: Esta restrição não impedirá que a Sociedade avalie a disponibilidade de
fundosparaumprograma. 
g)ASociedadeproíbeosapresentadoresdeusarmateriaisdeapresentaçãocontrolados
pelaempresapatrocinadoraedeusarslidescomlogotiposdeempresaspatrocinadoras. 
Observação: Em todo programa educacional da Sociedade só poderão ser utilizados
slidescomlogotipodaSBNC. 
h) A SBNC exigiráqueosapresentadoresforneçamumavisãoequilibradadasopções
técnicas e incentivarão osapresentadoresausarnomesgenéricosnolugardosnomescomerciaisdos
produtos. 
i) As empresas de equipamentos médico-hospitalares e patrocinadoras compreendem
que aSociedadeéumaorganizaçãodecaridadeeque,paramantersuaisençãodeimpostosfederais,
deve envolver-se principalmente em atividades que realizem uma ou mais de suas finalidades de
isençãofiscal. 
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7.8. Disposições comerciais para patrocíniosdeBolsasdePesquisae/oudeObservaçãoTécnica
(comumentechamadospreceptorshipseobserverships) 

Dentro de sua área Educacional, através da Associação Médica Brasileira, a SBNC
poderáfornecerbolsasdepesquisanoBrasilouexterior.Paratanto: 
a)ASociedadenãopermitiráqueasempresasselecionem(ouinfluenciemaseleção)os
beneficiáriosdeBolsasemgeral. 
b) A Sociedade designará Bancas de Avaliação independentes para selecionar os
beneficiáriosdosauxílioscombasenaanálisepelosparesdospedidosdesubsídios. 
c)ASociedadenãoexigiráqueosbeneficiáriosdeauxílioàpesquisasereúnamcomos
apoiadoresdasEmpresaspatrocinadoras. 
Observação: Um indivíduo, instituição ou prática que recebe uma bolsa de pesquisa
pode reconhecer publicamente a Empresa patrocinadora que apoiou sua bolsa de pesquisa, se
conhecida. 
Os beneficiários de subsídios de pesquisa podem ser solicitados a divulgar o apoio
conhecido da Empresa patrocinadora com a SBNC em relação à apresentação ou publicação de
pesquisafinanciadapordoações. 
d)ASociedadenãopermitiráqueasempresaspatrocinadorasqueapoiamossubsídios
depesquisarecebamdireitosdepropriedadeintelectualouroyaltiesdecorrentesdapesquisafinanciada
pelaSBNC. 
e)ASociedadenãopermitiráqueasempresaspatrocinadorasqueapoiamossubsídiosà
pesquisacontrolemouinfluenciemosmanuscritosquesurjamdapesquisafinanciadaporsubsídios. 
f) Se a Sociedade receber um apoio programático (por exemplo, um subsídio
educacional ou contribuição de caridade) de uma Empresa para apoiar a própria pesquisa da
Sociedade, a Sociedade divulgará amplamente o apoio da Empresa. A Sociedade atuará de maneira
independente na seleção de tópicos de pesquisa, na condução da pesquisa em si e na análise e
discussãod amesma. 

7.9.DisposiçãoparaPropagandadeProdutoemEventosounoPortalSBNC 

Os materiais promocionais produzidos pelas empresas em todos os seus formatos,
físicosoueletrônicos,devemobservarosseguintesprincípios: 
a) respeitar a legislação vigente e estar em conformidade com as características
registradasnaANVISA; 
b)apresentardadoscomclareza,imparcialidadeefundamentaçãotécnica; 
c)obenefícioeasegurançadoconsumidordevemsemprenortearquaisqueriniciativas
publicitárias; 
d)aspeçaspromocionaisdestacarãoqueosprodutospromovidossãomedicamentos,de
formaaafastarqualquerconfusãocomoutrosprodutosdelivreconsumo. 
e)Quandonãohouverclarezasobreoinformepublicitário,aSociedadetemtotaldireito
deadicionarouexigiradiçãoàspeçaspromocionaisumletreirocentralizadoelegívelcontendootexto
“INFORMEPUBLICITÁRIO”. 
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f)OrespeitoaoconsumidoreaosprofissionaisdaSaúdedeveseraprincipalbasedas
açõespromocionaisecasoaEmpresasejaaderenteaoCódigodeCondutadaAssociaçãodaIndústria
FarmacêuticadePesquisa(INTERFARMA)seuspreceitosdevemserfielmenteseguidos. 

7.10.Disposiçõesparaelaboraçãodediretrizesclínicasdasociedade 

a)Todososconvidadosaparticipardaelaboraçãodediretrizesclínicasdevemassumir
o compromisso de participar das reuniões onde são requisitados e responder, em tempo hábil, às
solicitaçõesdocoordenadordoprocessoecumprirprazosestipuladospelomesmo. 
b) Com as reuniões de elaboração das diretrizesemandamento,nãoérecomendadaa
inclusão de novos membros, evitando-se perturbar o processo de trabalho do grupo. Contudo, em
circunstâncias excepcionais, se é identificada a necessidade de um expert com algumconhecimento
adicional, ou se um membro precisa ser substituído, a entrada de um novo membro não deve ser
restringida,contantoquejustificadapelolíderdoprojeto. 
c) Como regra geral, profissionais associados à indústria de medicamentos ou
equipamentos médicos ouprestadoresdeserviçomédicos(laboratóriosdediagnóstico,imagem,etc.)
não devem ser incluídos na equipe elaboradora das diretrizes em virtude dospotenciaisconflitosde
interessess eremmuitoimportantes. 
d) Aescolhadeumconsultorouequipedeelaboraçãodediretrizdeveráserfeitacom
base nas qualificações e na perícia desse profissional, para atender a uma necessidade definida, e
devemseradequadasaopropósitodaconsultoria; 
e) As sociedades basearão as Diretrizes de Prática Clínica somente em evidências
científicaseaprovadaspelaANVISA. 
f) A definiçãodeDiretrizesdePráticaClínicanesteCódigoinclui“outrasferramentas
de prática clínica”. Algumas Sociedades desenvolvem e publicammedidasoupadrõesdequalidade,
segurança ou outros tipos de posicionamentos, como sobre vacinação, etc. Para ressaltar a
credibilidadedesuasmedidasdedesempenho,aSociedadepodeoptarportratá-lascomoDiretrizesde
Prática Clínica para fins deste Código, aplicando os padrões de independência e transparência
estabelecidos neste princípio. O mesmo será utilizado para Consensos e Posicionamentos oficiais
elaboradosporessaSociedade.
g)ASociedadeseguiráumprocessotransparentededesenvolvimentodediretrizesque
não está sujeito a qualquer influência de empresas patrocinadoras. ParaDiretrizeseAtualizaçõesde
DiretrizespublicadasapósaadoçãodoCódigo,aSociedadepublicaráumadescriçãodeseuprocesso
de desenvolvimento de Diretrizes, incluindo seu processo de identificação e gerenciamento de
conflitosdeinteressenositedaSociedade. 
h) A Sociedade não permitirá o apoio direto de Empresas farmacêuticas ao
desenvolvimentodeDiretrizesdePráticasClínicasouAtualizaçõesdeDiretrizes. 
Observação: As Sociedades não aceitarão patrocínio corporativo, subsídios
educacionais,contribuiçõesporcaridade,apoioasubsídiosdepesquisa,ouqualqueroutraatividadede
desenvolvimentodiretodaEmpresafarmacêutica. 
i)OapoiodeempresasfarmacêuticasàsatividadesgeraisdamissãodeumaSociedade
nãoéconsideradoapoiodiretoaodesenvolvimentodeDiretrizes. 
j) A Sociedade não permitirá o apoio direto das Empresas farmacêuticas para a
impressão inicial, publicação e distribuição de Diretrizes de Práticas Clínicas ou Atualizações de
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Diretrizes. Após o desenvolvimento inicial, impressão, publicação (quando prevista) e distribuição
estarem concluídas,épermitidoàSociedadeaceitaroapoiodaEmpresaparaafuturadistribuiçãoda
DiretrizdaSociedadeoureaproveitamentodoconteúdodaDiretriz. 
k) A Sociedade exigirá que todos os membros do painel de desenvolvimento deuma
Diretriz divulguem relações relevantes antes das deliberações do painel e atualizem sua divulgação
durante todo o processo de desenvolvimento da Diretriz. A Sociedade desenvolverá procedimentos
para determinar se as relações financeiras ou outras entre os membros do painel de elaboração da
Diretriz e as empresas constituem conflitos de interesse relevantes ao objeto da diretriz, bem como
estratégias de gerenciamento que minimizem oriscodeparcialidaderealepercebidaseosmembros
dopaineltiveremconflitos. 
l) A Sociedade garantirá que o presidente do painel (ou pelo menos uma cadeira, se
houver co-presidentes) esteja livre de conflitos de interesse relevantes para o assunto. A Sociedade
publicará as informações de divulgação dos membros do painel de desenvolvimento da diretriz em
conexãocomcadaDiretrizepoderáoptarporidentificarabstençõesdevotar. 
m)ASociedadesexigiráquetodososcontribuintesdeDiretrizes,incluindoconsultores
especialistas ou revisores que não façam parte oficialmente de um painel de desenvolvimento de
diretrizes, divulguem relações financeiras ou outras relações substantivas que possam constituir
conflitosdeinteresse. 
n) A Sociedade recomendará que os membros do painel de desenvolvimento das
DiretrizesrecusemofertasdasEmpresasfarmacêuticasafetadasparafalarsobreaDiretrizemnomeda
Empresaporumperíododeseismesesapósapublicação. 
Observação:Umaempresaafetadaéaquelaquetemumaprobabilidaderazoáveldeser
positivaounegativamenteafetadapeloscuidadosprestadosdeacordocomaDiretriz. 
o)ASociedadenãopermitiráqueosmembrosdopaineldedesenvolvimentodaDiretriz
discutam o desenvolvimento de uma Diretriz com funcionários ou representantes da Empresa
farmacêutica, e não devem aceitar dados não publicados pelas mesmas e não permitirão que as
Empresas revejam asDiretrizesemformadeesboço.Somentemembrosassociadospodemcomentar
versões preliminares. Esses comentários serão avaliados pelo presidente da Elaboração da Diretriz.
Todos os associados da Sociedade que comentarem receberam uma resposta da organização com
embasamentotécnicosobresuasugestãodeinclusãoouexclusão. 


7.11.Disposiçõespararevistascientíficasdasociedade 

a)UmaRevistaCientíficadaSociedademanteráaindependênciaeditorialdaSociedade
edosanunciantes. 
Observação:Aindependênciaeditorialdeveserconsistentecomospadrõesaceitospara
publicaçãomédica,comoosestabelecidospeloComitêInternacionaldeEditoresdeRevistasMédicas
(ICMJE)epelaSociedadeMundialdeEditoresMédicos(WAME). 
b) Os periódicos da Sociedade exigirão que todos os autores divulguem relações
financeiraseoutrascomasempresasdeequipamentosmédico-hospitalares. 
Observação: As informações de divulgação dos autores serão consideradas pelos
editores na avaliação de um artigo para publicação. Se o artigo for publicado, oEditorpublicaráas
informaçõesdedivulgaçãodosautorescomoartigoouassunto. 
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c) Os periódicos da sociedade adotarão políticas que regem o escopo e o formato da
divulgação,incluindocategoriasconsistentesdedivulgação. 
d) Os periódicos da sociedade exigirão que editores e revisores divulguem relações
financeirascomasempresas. 
Observação: Cada revista científica da Sociedade publicará as informações de
divulgaçãodeseuseditoresemseusite. 
e) O Editor-Chefe de cada Revista da Sociedade terá a responsabilidade final de
determinar quando um conflito de interesse deve desqualificar um editor ou revisor de revisar um
manuscrito,deacordocomaspolíticasestabelecidas. 
Observação: Ao estabelecer essas políticas, os periódicos da Sociedade podem
considerarútilconsultarpadrõesaceitosparapublicaçãomédica,comoosestabelecidospeloICMJEe
peloWAME. 
f)Osperiódicosdasociedadeadotarãopolíticasproibindoasubmissãodemanuscritos
escritosporfantasmaspreparadosporouemnomedeempresas. 


7.12.Disposiçõescomerciaisparapatrocíniosdeoutranatureza(estudosemconjuntoeafins). 

Revistas Sociais da Sociedade podem receber patrocínio conforme Book Comercial
vigenteacadaano.MateriaispromocionaisapresentadosemcongressosSBNCounoPortaldaSBNC
nainternetdeverãorespeitarasnormasdaANVISAedoCódigodeÉticadaINTERFARMA. 

8.APOIOAEVENTOSORGANIZADOSPOROUTRASENTIDADES 

8.1.Apoioinstitucional 

a)ASBNCseguesuapolíticadetransparênciaaoapresentarcritériosclarosparaapoio
institucionalaeventosmédicosque: 
1.Apresentemaltarelevânciatécnico-científica; 
2.EstejamnoescopodaNeurofisiologiaClínica; 
3. Possuam membros titulares adimplentes da SBNC na Comissão Científica e/ou
OrganizadoraoumembrosexecutivosdaSBNCfaçampartedocorpodepalestrantes. 
b) Eventos de sociedades filiadas à AMB poderão receber o apoio institucional
independentedoscritériosacima,contantoqueotemadoeventosejarelevanteparaaNeurofisiologia
Clínica. 
c) Eventos de instituições médicas e educacionais que não apresentem
neurofisiologistasclínicosnacomissãoorganizadorae/oucientíficadevem: 
•a presentaraltarelevânciatécnico-científica; 
•justificativaparaapoioinstitucionaldaSBNC. 
O mesmo não garante que o apoio será concedido.Ospedidosserãoavaliadoscasoa
caso. A SBNC sedáodireitodenegarapoiosquenãocumpriremoscritériosdeapoioinstitucional.
Todo apoio institucional só será efetivado após assinatura de contrato em modelo da SBNC com o
solicitante.Casonãohajatempodeassinaturadocontrato,aSBNCsedáodireitodecancelaroapoio
institucional. 
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ASBNCpossuiumaagendadeeventosquepoderácompartilhareventoscientíficosque
possuamounãoapoioinstitucional,deacordocomarelevânciaparaaáreadaNeurofisiologiaClínica,
cujoconteúdoédecompletaresponsabilidadedosolicitante. 
PorcoordenaroProgramadeResidênciaMédicaemconjuntocomoCNRM/MEC,aSBNC 
nãoiráapoiarinstitucionalmentecursos,especializaçõesoupós-graduaçõesexcetoaquelesquesejam
organizados e elaborados por outras sociedades médicas nacionais e/ou internacionais com as quais
tiverexcelenterelacionamento. 

8.2.Chancela 

a)AchanceladaSBNCéentendidacomoaparticipaçãodaSociedadenaelaboraçãodoprogramade
um evento,assimcomoadeterminaçãodospalestrantesedemaisenvolvidos,medianteassinaturade
contratoentreaspartes.Aconcessãodachancelaédependentedarelevânciadotemaeseoeventose
alinha com a missão da Sociedade. Ela será avaliada e concedida pela Diretoria da SBNC, sendoo
fluxodetrabalhoparadesenvolvimentodoeventoestabelecidoemmútuoacordoentreasociedadeeo
solicitantedachancela.UmeventoquerecebeaconcessãodachanceladaSociedadenãopoderáserá
considerado um evento da Sociedade e o status da chancela deverá aparecer em todas as peças de
comunicaçãocomo“Emcolaboração”comalogomarcadaSBNC. 
b) A chancela consisteexclusivamentenaelaboraçãodoprogramacientíficoeseleção
dospalestrantes,nãoimplicandoemnenhumenvolvimentodaSociedadenacaptaçãoderecursosena
realizaçãodoeventoemsi. 
c) Os recursos para realização do eventodeverãoserprópriosdosolicitantedoapoio,
queporsuavez,deveprovaràSociedadequeseusfundosnãoadvêmdecaptaçãodeterceiros. 

9.INFORMAÇÕESGERAISDEPRODUTOSFARMACÊUTICOSPARAMEMBROS 
SBNC 

Todo patrocínio e compartilhamento de informações sobre produtos deverá seguir as
normaseregularizaçãodosórgãoscompetentes. 

10.CONTRATAÇÃODESERVIÇOSTERCEIROSESPECIALIZADOS 

a)ASBNCdeverá,quandopossível,apresentartrêsorçamentosparadecisãosobrecada
fornecedorouserviçoterceiro. 
b) Caso a SBNC precise de auxilio de seus membros, eles odeverãorealizardebom
grado e estima por essa instituição não podendo haver nenhum pagamento ou benefício direto ou
indireto por parte da SBNC para associados que venham a colaborar com projetos daSociedade.A
SBNC poderá divulgar em suas notícias o apoio e poderá entrevistar os membros que colaborarem
com seus projetos. Todos os membros que representarem a SBNC deverão apresentar o anexo I
preenchidocomseusconflitosdeinteresse. 
c) A SBNC poderá contratar profissionais da Saúde e/ou profissionais relacionados à
áreadaSaúdemembrosounão,desdequedevidamentehabilitadosouconstituídos,quandoaplicável,
paraprestaremserviçosquesejamcompatíveiscomsuaáreadeformação,especializaçãoouatuação,
podendopagaraocontratadoremuneraçãoadequadaealinhadacomvalorjustodemercadoecomsua
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experiênciaprofissional,bemcomo,comacomplexidadeeimportânciadeseusserviçosprofissionais,
e quando acordado previamente, despesas, desde que razoáveis, como transporte, hospedagem e
alimentação,limitadasaoperíodoemqueocontratadoestiverdedicadoàprestaçãodoserviço. 
d)Évedadoopagamentoe/oureembolsodedespesasreferentesataxasdeemissãode
passaporte e/ou solicitação de vistodeviagemdosexecutivosdaSBNCouparticipantes/palestrantes
decongressoselaboradospelaSBNC,ouquandocontratadosparaprestaçãodeserviços. 
e) A contratação de terceiros deve obedecer ao princípio da transparência e da ética
previstosnesteCódigo,observando-seoquesegue: 
i.) existir documento comprovando o ajuste entre aspartescomdescriçãodanatureza
dosserviçosaseremprestadoseoscritériosparaaremuneraçãodessesserviços,mesmoseoserviço
nãoforremuneradoe/ousejarealizadoporassociadoadimplentedevemserrealizados; 
ii.) existir interesse legítimo pelos serviços contratados estabelecidosdeformaclarae
previamenteidentificados; 
iii.) garantir respeito irrestrito à independência técnico-científica do profissional
contratado. 
iv.) apresentar critérios de seleção de candidatos compatíveis com o objetivo
identificado, garantindo, ainda, que as pessoas responsáveis por essa seleção possuam os
conhecimentos necessários para avaliar se os profissionais selecionados atendem aos critérios
previamentedeterminados; 
v.) manter na SBNC registros pertinentes a respeito da contratação do profissional e
fazerprovadeusodosserviçosprestados; 
vi.) serem as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e/ou quaisquer outras
despesas compatíveis com as circunstâncias dos serviços contratados e pagas preferencialmente de
forma direta ao fornecedor do serviço. Na hipótese de necessidadedereembolsodedespesas,oque
deve acontecer somente em casos excepcionais, a SBNC irá se assegurar de que as mesmas se
encontram suportadas por notas fiscais (ou equivalentes) e que não incluam qualquer gasto em
benefíciodefamiliares,acompanhantesoupessoasconvidadaspeloprofissionalcontratado; 
f) A SBNC não financiará em nenhuma hipótese passagens de primeira classe. A
necessidadedepassagensemcategoriaexecutivaseráavaliadacasoacaso. 

11.FORNECEDORESSBNC 

a) A SBNC e suas regionais se envolvem em uma ampla gama de programas e
atividadesemproldesuamissão.Parafacilitaressasatividades,aSBNCcontrataváriosconsultores,
fornecedores, e prestadoresdeserviços(cadaumdelesdenominado“Fornecedor”).ASBNCescolhe
osfornecedorescombaseemsuaexperiênciaequalificações. 
b) As relações com fornecedores dependemdoserviçodoclienteedaqualidadedos
produtos e serviços do fornecedor. Ao escolhereinteragircomosfornecedores,éimportantequeos
executivos da SBNC permaneçam como tomadores de decisões independentes eevitemconflitosde
interesse reais e percebidos. Um conflito de interesse pode surgir se um funcionário aceitar um
presenteoufavordequalquertipodeumFornecedorqueestejaatualmentesobcontratocomaSBNC
ouqueestejamsobconsideraçãoporcontratocomaSBNC. 
c)OsexecutivosdaSBNCnãopodemaceitarpresentespessoaisdequalquervalordos
Fornecedores. Isso inclui, mas não se limitaapagamentosemdinheiro,cupons,viagens(pagamento
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direto ou reembolso), ingressos para eventos, créditos, taxas, serviços de devolução, descontos e
privilégios ou favores valiosos. Além disso, os executivos estão proibidos de solicitar e recusar
qualquer forma de compensação ou valor, direta ou indiretamente oferecido como pagamento ou
propina,relacionadoaqualquercontrato,concessão,subvençãoouacordodecooperaçãodogoverno. 
d) Não obstante a regra geral acima, os executivos podem aceitar presentes pessoais
ocasionais que tenham valor nominal e natureza profissional (por exemplo, uma caneca ou mouse
pad). Os executivos também podem aceitar presentes modestos que podem ser consumidos ou
perecíveis, como alimentos, bebidas ou flores, desde que sejam apropriados para compartilhar no
ambiente de escritório da SBNC. Esses presentes perecíveis devem ser compartilhados com outros
funcionáriosnoescritórioenãodevemserlevadosparacasa. 
e)Seumexecutivoreceberumpresentedeumfornecedorquenãosejaconsistentecom
essas diretrizes, ele deverá consultar a Diretoria e caso determinado pela mesma deverá devolver o
presenteaoFornecedor. 

11.1.Refeiçõesdenegócioseeventossociais 

Os executivos podem participar de refeições de negócios ocasionais hospedadas e
atendidas pelos fornecedores. As refeiçõesdenegóciosdevemterumpropósitocomerciallegítimoe
um preço moderado. Os executivos podem participar de eventos sociais ou recreativos ocasionais,
como eventos esportivos ou jantares de caridade, a convite de, e assistidos por, vendedores, caso o
evento sirva a um propósito comerciallegítimo.Asfinalidadescomerciaislegítimaspodemincluira
oportunidadeparaofornecedoraprendermaissobreaSBNCeparaosfuncionáriosaprenderemmais
sobre os negócios do fornecedor em apoio à capacidade do fornecedor de fornecer serviços de
qualidade.Geralmente,nãoénecessárioouapropriadoqueosexecutivosviajemparaopropósitode 
tais refeições e eventos.Osconvitespararefeiçõeseeventossociaisnãodevemincluirocônjugeou
hóspede do funcionário, ou o funcionário deve pagar pela refeição ou pelo bilhete do
cônjuge/convidado. 

11.2.DemonstraçãodeCapacidades 

Ositensouserviçosoferecidosgratuitamenteporumfornecedorparaoobjetivocomerciallegítimode
demonstrar os recursos do fornecedor para atender às necessidades da SBNC geralmente não são
considerados presentes. Por exemplo, um executivo pode aceitar uma refeição ou alojamento
complementar com a finalidade de avaliar aadequaçãodeumrestauranteouhotelaumareuniãoda
SBNC. 

11.3.DivulgaçãoeDisciplina 

A divulgação não é necessária para presentesaceitosoueventosquesãoatendidosde
acordo com estas diretrizes. A aceitação de um presente que seja inconsistente com estas diretrizes
deve ser levada à atenção imediata do Presidente da SBNC e deveserprontamentedivulgadasoba
ImplementaçãodaPolíticadeConflitodeInteressesdaSBNC. 
Umfornecedorqueconscientementeofereceoudáumpresenteinconsistentecomestas
diretrizespodeserdesqualificadodeumcontratodaSBNC.UmfuncionáriodaSBNCqueaceitaum
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presente inconsistente com estas diretrizes pode ser desqualificado para trabalhar ou participar da
seleçãodoFornecedor,oupodeestarsujeitoadisciplina. 

12.PROGRAMASEDUCACIONAISSBNC 

AintegridadedosprogramasdaSBNCéfortalecidapelagestãodepotenciaisconflitos
de interesse. Como um provedor de educação médica continuada e credenciada pelo Conselho
NacionaldeResidênciaMédicadoMinistériodaEducação–CNRM/MEC,aSBNCbuscaequilíbrio,
independência, objetividade e rigor científico em todas as suas atividades através de divulgação e
gerenciamentoapropriadosdosinteressesfinanceiros,entreoutrascoisas. 
A SBNC irá cumprir com sucesso o propósito desta missão, utilizando as seguintes
estratégias: 
(a) As atividades educacionais se concentrarão em melhorar as habilidades de seus
membrosindividuais; 
(b)Atividadeseducacionaisirãoincorporarumaamplagamadeformatos. 
(c) O conteúdo educacional atenderá aos mais altos padrões de equilíbrio,
independência,objetividadeerigorcientífico; 
(d) Os resultados das atividades educacionais serão medidos por mudanças na
competênciaenodesempenhodosmembrosedacomunidademédica;e 
(e) As atividades educacionais refletirão a reavaliaçãocontínuadaslacunasdeprática
nocampod aneurofisiologiaclínica. 
(f) A SBNC não favorecerá nenhum candidato para que seja selecionado por seus
programas.Todasasbancasdeseleçãodeseusprogramasserãoidôneas. 
(g) As bancas de seleção deverão possuir um critério de seleção objetivo eadequado
para bolsas de estudos e programas da sociedade, com base em critérios estritamente técnicos
apresentadosemcadarespectivoEdital. 
(h) É vedado a Empresas farmacêuticas solicitar como parte de patrocínio à SBNC
vagasemprogramaseducacionaisemquehouverBancasdeavaliaçãoeseleção. 
(i) A SBNC mantém total responsabilidade e a independência, seja no programa de
residência,embolsadeestudos,estudosclínicos,artigoscientíficos,campanhasdeconscientização,de
diagnósticoedetratamento; 
(j) Em eventos SBNC fica permitida a entrega de materiaiseducativos/científicospor
patrocinadores.Osmateriaiseducativos,relacionadosaosequipamentos/medicamentos,incluem(mas
não se limitam a) panfletos, folhetos, folders, cartazes e demais materiais impressos, não
personalizados,quetenhamcomoobjetivoauxiliaroprofissionaldaSaúdenaorientaçãoadequadado
paciente.Osmateriaiscientíficossãopermitidosparaprestaratendimentoàsexigênciaslegais. 
Observação: É vedado nos materiais educativos destinados à informação sobre uso
correto de equipamentos/medicamentos/orientações com a saúde o uso de designações, símbolos,
figuras,imagens,desenhos,marcasfigurativasoumistaseslogansouquaisquerargumentosdecunho
publicitário.(RDC96-Disposiçõesgerais,artigo47). 

13.DOAÇÕES 
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a)ASBNCpoderáreceberdoaçõesdeseusmembros,entidadesouempresasdesdeque
deformatransparente. 
b)Asociedadecontrolaráousodecontribuiçõesdecaridadedeumamaneiraqueesteja
alinhadacomoplanoestratégicoeamissãodaSociedade. 
c) A SBNC recusará contribuições de caridade onde a empresa espera influenciar os
programas da Sociedade ou posições de defesa, ou onde as restrições da empresa influenciariam os
programasdaSociedadeouposiçõesdedefesadeumamaneiraquenãoestejaalinhadacomamissão
daSociedade. 
d)ASociedadeseguiráasregrasfiscaisaplicáveiseospadrõeslegaisparaaceitaçãode
contribuiçõesdecaridadeegestãodefundosinstitucionais. 
Restrições razoáveis sobre os propósitos para os quais as contribuições de caridade
serãousadassãoaceitáveis,assimcomoosrequisitosrazoáveispararelatarosusosdosfundosdoados. 
Observação: Por exemplo, é apropriado que as contribuições de caridade sejam
designadas para apoiar uma seção ampla damissãodeumaSociedade(porexemplo,pesquisageral,
pesquisaemumaáreadedoençaespecíficaouinformaçõesdopaciente).Tambéméapropriadoqueas
contribuições de caridade sejam designadas para apoiar um programa específico da Sociedade (por
exemplo,umprêmiooubolsadepesquisa),desdequeodoadornãotenhapermissãoparainfluenciar
ou controlar o programa (por exemplo, selecionando beneficiários ou determinando tópicos de
pesquisa). 
e) A Sociedade adotará políticas para o reconhecimento consistente e apropriado dos
doadores. 
Observação: O reconhecimento do doador é uma parte universal da captação derecursosedeveser
conduzido com as limitações apropriadas. Por exemplo, os doadores podem ser reconhecidos em
materiaisimpressos,emcerimôniasprivadasoupúblicasecombannersououtrasexibiçõesvisíveis.O
reconhecimentonãodeveserfornecidodeumamaneiraqueimpliqueinfluênciadosdoadoressobreos
programasdaSociedadeouposiçõesdedefesa. 
f)ASociedadesóaceitarápatrocíniocorporativodeumitemouprogramaseoitemou
programaestiveralinhadocomoplanoestratégicoeamissãodaSociedade. 
g) A sociedade fará esforços razoáveis para buscar múltiplos patrocinadores
corporativosparaitensouprogramaspatrocinados. 
Observação: Além de, ou em vez de, buscar vários Patrocinadores Corporativos para
itens ou produtos patrocinados, a Sociedade pode buscar apoio de fontes externas ao setor de
assistênciamédicacomfinslucrativos. 

14.ÁREADECOMUNICAÇÃOSBNC 

A SBNC fará uso adequado de negócios da Internet e ferramentas de comunicação,
como por exemplo, irá divulgar sempre que julgar necessário, posicionamentos oficiais da entidade
paratemasrelevantesparaasociedadecivil. 
Amenosquesejaespecificadodeoutraforma,e-mail,internetemídiasocialsódevem
serusadosparafinslegítimos.Oconteúdodee-mailsedocumentoscriadoseosdadosacessadospela
internet sempre devem ser apropriados. E-mail, internet e mídia social não devem ser usados para
acessar ou disseminar conteúdo ilegal, ofensivo, disruptivo ou potencialmente discriminatório. As
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mídias da Sociedade podem e devem ser utilizadas para informar a população sobre prevenção em
saúde. 
Informações de membros associados, ex-associados ou excluídos da Sociedade não
poderãoserdivulgadosouvendidos. 
TodamanifestaçãodaSBNCseráapartidáriaevalorizaráaindependênciadeopiniãoda
Sociedade. 


14.1.PadrõesparaPublicidade 

a)ASociedadeadotapolíticasescritasqueestabelecempadrõesparapublicidade. 
Observação: A publicidade em todas aspublicaçõesdaSociedadedeveserfacilmente
distinguida do conteúdo editorial (por exemplo, através de logomarcas facilmente identificáveis). A
publicidadenãodeveserprojetadaparaseparecercomartigoscientíficos. 
b) Em revistascientíficasdasociedade,acolocaçãodepublicidadeadjacenteaartigos
ouconteúdoeditorialdiscutindoaempresaouprodutoqueéoassuntodoanúnciodeveserproibida.A
propagandaemRevistasCientíficadaSociedadedeveserrevisadapeloEditor-Chefeesupervisionada
pelaSociedade. 

14.2.UsodaslogomarcasSBNC 

Salvo indicação em contrário, todas as informações contidas em qualquer site da
Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e suas regionais, como texto, gráficos, logotipos,
imagens e outros conteúdos, são de propriedade exclusivo daSBNCenãopodeserreproduzido,no
todo ou em parte, por pessoas, organizações ou empresas que não sejam a SBNC, sem permissão
préviaporescrito. 
Todososdireitossãoreservados. 
Parasolicitarpermissãoparausaroucopiarpartesselecionadasdemateriaisprotegidos
por direitos autorais da SBNC em seu site ou materiais impressos, vídeos, materiais de áudio,
aplicativosmóveiseoutrasmídias,primeiroenvieumasolicitaçãodetalhadaporescrito.ASBNCnão
recusará qualquer pedido razoável de permissão para reproduzir qualquer material publicado nas
publicaçõesdaSBNC. 
As pessoas que falam em nome da SBNC devem respeitar os seus direitos de propriedade
intelectual, tais como direitos de autor e marcas registradas, quando utilizarem o nome, logotipo e
outro material de marca SBNC. A propriedade intelectual da SBNC não deve ser utilizada sem
permissãooficialporescritoecomassinaturadotimeexecutivodaSBNC.Aspessoasquefalamem
nome da SBNC também devem respeitar os seus interesseseopiniões.Semprequeumapessoaestá
falando em nome da SBNC, mas dando uma opinião pessoal em vez de representar os interesses e
opiniõesdaSBNC,eladeveterclarezasobreofatodeestarcompartilhandosuavisãopessoalemvez
daSBNC. 
SemprequeousodalogomarcadaSBNCNacional,oudesuasRegionaisforliberado
para uso em apoio institucional, o manual de cada marca deverá ser respeitado. Caso o manual da
marca não seja respeitado, a SBNC se dará ao direito de retirar o apoio e/ou entrar com medidas
judicialmentecabíveis. 
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15.APROVAÇÕESINTERNAS 

Ogerentegeraléresponsávelpelaaprovaçãoeautorizaçãodetodootempodeviagem,
participação em reuniões e custos associados e outras despesas de executivos SBNC. Ele(a) irá
verificar e aprovar a integralidade, bem como a precisão da documentação de apoio. Quando
necessário, esta aprovação será escalonada para a diretoria executiva e/ou diretoria epresidência.A
SBNC fará uso de Regulamentos Internos para que a gestão da empresa e o fluxo de trabalho seja
transparente. 

16.PENALIDADES 

Aspenalidadesaessecódigoserãosancionadasdeacordocomagravidadeinfringidaa
serdeterminadapelaDiretoriaemreuniãoetambémseguiráaLeianticorrupçãodoBrasil. 
As penas definidas não têm caráter progressivo, cabendo a Diretoria a aplicação da
medida que se fizer necessária para garantir a adequada punição da infração cometida dentro de
parâmetros condizentes com as circunstâncias verificadas no caso concreto. Possíveis atenuantes e
agravantesserãolevadosemconsideração.ASBNCveicularáemsuanewslettermensalrelatóriocom
informações compiladas sobre as atividades da Diretoria na apuração das denúncias de violação ao
presenteCódigodeÉticaeBoasPráticas. 

16.1.Denúncia: 

Caso você tenha observado qualquer comportamentosuspeitodeumexecutivoSBNC
ou que infringe potencialmente as normas desse Código de Ética e Boas Práticas, entre em contato
com a SBNC através do telefone ( 11) 3815-0892 ou envie sua denúncia para o e-mail

sbnc@uol.com.br 

17.REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 

O presente Código de Ética e Boas Práticas da SBNC foi integralmente baseado nos
seguintesCódigosdeÉticaeConduta: 

1. Manual de Conflitos de Interesses. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e
Sociedade Brasileira de Cancerologia para regulamentação de sua PolíticadeConflitodeInteresses.
(SBOC/SBC,2007) 
2.CouncilMedicalSpecialtySocieties( CMSS) 
3.CódigodecondutadaASCO,ESMOeIALSC 
4.GuiadePolíticadeGovernançaPublica–ControladoriaGeraldaUnião 
5.ElaboraçãodeDiretrizesClínicasdoMinistériodaSaúde–CONITEC 
6.GuiapráticodeGestãoderiscosparaaIntegridade–ControladoriaGeraldaUnião 
7.ConflictofInterestoftheWorldandHealthOrganization
8.SociedadeBrasileiradaIndústriadealtatecnologiadeprodutosparaasaúde(ABIMED) 
9.EuropeanFederationofPharmaceuticalIndustriesandAssociations( EPFIA) 
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11.ManuaisdoInstitutoÉticaeSaúde 
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ANEXOI 


Formulário de Atividades e Relacionamento Externo com Empresas de Equipamentos
Médico-Hospitalares 

ATIVIDADESEXTERNAS 

NomeCompleto: 

CargoourepresentaçãonaSociedade: 

Data: 

Organização: 

Relacionamentocomaorganização: 

Organização: 

Relacionamentocomaorganização: 

Organização: 

Relacionamentocomaorganização: 

Organização: 

Relacionamentocomaorganização: 

Organização: 

Relacionamentocomaorganização: 





_____________________________ 
Assinatura 
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