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Este documento tem o intuito de minimizar a 

subjetividade de interpretações pessoais sobre 

princípios morais e éticos, mas não contemplam 

todas as situações possíveis. Deste modo, em 

caso de dúvidas, o colaborador poderá 

consultar o seu líder imediato ou o setor de 

Recursos Humanos. 
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Mensagem do Fundador e Diretor Executivo 

A missão da Clínica Diagnuz é oferecer atendimento encantador e acesso fácil a serviços de 

saúde de alta qualidade. Nossa visão é construir a maior e melhor rede de clínicas populares do 

Brasil. Todos nós precisamos ir juntos executando a nossa missão para um dia alcançarmos a 

nossa visão. Este é o vento que está batendo todo dia na nossa porta.  

O nosso funcionamento precisa ser, de ponta a ponta, forte. Se alguém fraquejar, não der o 

melhor, contratar pessoas que não seguram o tranco ou burlar as regras de ética e conduta, o 

trabalho desta pessoa afetara a todos da Clínica Diagnuz. Não seja você aquela que foi para um 

lado ou ficou parada enquanto todos estavam indo para o outro lado. Não seja você aquela 

pessoa que se sentiu mais importante do que os outros. 

Atenciosamente, 

Dr. Paulo Henrique Ferreira (CRM/PR 36063) 

Fundador e Diretor executivo 
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A Clínica Diagnuz e o Código de Ética e Conduta Socioambiental: alinhamento de princípios, 

ética e profissionalismo 

Além de oferecer atendimento encantador e acesso fácil a serviços de saúde de alta qualidade, 

a Clínica Diagnuz se preocupa em atuar de forma responsável e sustentável, de modo a 

promover relações éticas, a sustentabilidade, respeitar os princípios legais e o meio ambiente, 

conforme você verificará neste material. A Diagnuz é uma rede de clínicas que está em 

expansão, e, como nosso plano é crescer de forma responsável e sustentável, precisamos nos 

manter unidos e operar sob a mesma cultura, respeitando e seguindo os mesmos valores e 

objetivos. Neste material, você encontrará os princípios que a Cultura Diagnuz busca seguir. 

Você é parte fundamental na construção e manutenção de uma empresa que sempre ofereça 

atendimento encantador e acesso fácil a serviços de saúde de alta qualidade a pessoas que estão 

precisando de ajuda e escolheram nos dar a oportunidade de ajudá-las. A Clínica Diagnuz nasceu 

para servi-los, e é para isso que estamos aqui. Portanto, leia com atenção este documento, pois 

você precisará vivenciar e, principalmente, sentir a Cultura Diagnuz a todo momento. 

Clientes internos 

Na equipe esperamos que você colabore para a criação de um excelente ambiente de trabalho, 

evitando problemas com clientes internos e externos. 

Você deve buscar incentivar o espírito de equipe e trabalhar em cooperação com seus colegas, 

sempre os respeitando e contribuindo com o crescimento da equipe. 

 É esperado do colaborador Diagnuz: 

 • não realizar nenhum ato de discriminação, seja ela relacionada a raça, gênero, religião, 

orientação sexual, nacionalidade, origem social ou étnica ou a qualquer tipo de deficiência; 

 • não ofender, agredir (verbal ou fisicamente) e/ou desrespeitar colegas de trabalho; 

 • não usar do seu cargo para pedir favores ou serviços pessoais a subordinados;  

• cumprir a legislação em todas as suas instâncias, normas e regulamentos internos e externos; 

 • não manter relacionamento amoroso com outro colaborador quando os dois trabalharem na 

mesma unidade ou quando houver relação de subordinação possibilidade de beneficiamento de 

alguma das partes;  

• reportar ao setor de RH, caso você inicie um relacionamento amoroso com outro colaborador;  

• respeitar a privacidade, a integridade, as expectativas e necessidades de nossos clientes 

internos e externos;  

• cuidar muito bem da sua área e dos seus projetos, não expondo documentos confidenciais a 

terceiros e guardando-os com cuidado e responsabilidade;  

• zelar pelo patrimônio da empresa (estrutura, eletrônicos e demais bens); 
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• manter sigilo absoluto sobre qualquer tipo de informação não • pública de natureza 

estratégica da Diagnuz; 

• zelar pela imagem da Diagnuz, observando o seu comportamento especialmente quando 

estiver vestindo em público o uniforme da empresa. 

 • não tirar proveito de informações, de seu cargo ou do nome da empresa para obter vantagens 

pessoais fora do ambiente de trabalho; 

 • não participar de negócios externos à empresa que sejam ilícitos, no horário de trabalho na 

Diagnuz e que interfiram ou conflitem com o desempenho das funções e responsabilidades;  

• não adotar condutas que configurem qualquer tipo de corrupção; 

 • não adotar condutas que possam colocar em risco a saúde e segurança própria e dos colegas;  

• não comparecer ao trabalho sob efeito de bebida alcoólica ou drogas;  

• não retirar, fazer cópias ou tirar fotos de material interno da empresa, incluindo informações 

sobre a operação, sobre clientes, fornecedores ou mesmo da sua área sem autorização de seu 

superior;  

• não fazer palestras, seminários ou trabalhos acadêmicos sobre a Diagnuz sem expressa 

autorização da diretoria;  

• não vender produtos, materiais ou prestação de serviços, assim como realizar jogos de azar 

dentro da empresa. 

 

Critérios de promoção, admissão e movimentação. 

Nas ocasiões de promoção, admissão e movimentação de colaboradores na Diagnuz, são 

observados os seguintes critérios: 

 

 • a aderência ao cargo – ou seja, apresentar o perfil desejado e ter as competências necessárias 

para exercer a função; 

 • a inexistência de qualquer tipo de discriminação e/ou favorecimento; 

 • a ausência de parentescos com outros colaboradores da empresa. 
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 Internet e e-mails 

 

É terminantemente proibido fazer o uso de internet na empresa, bem como de seu e-mail de 

trabalho, para enviar ou receber mensagens discriminatórias, material obsceno ou de mau gosto 

ou de solicitações que de qualquer maneira infrinjam este Código de Ética e Conduta 

Socioambiental.  

 

 

 

 

 

Gestão de Pessoas 

 

Todos os colaboradores devem ser comunicados sobre as práticas da companhia desde primeiro 

dia de trabalho, no qual passarão pela integração e deverão receber uma cópia do Manual de 

Integração e do presente Código de Ética e Conduta Socioambiental. 

 

Na ocasião da assinatura do contrato de trabalho, o colaborador receberá informações sobre a 

jornada de trabalho, salário, benefícios e horas extras. 

 

Quaisquer mudanças significativas nesses aspectos serão comunicadas ao colaborador através 

dos meios de comunicação interna utilizados na companhia (e-mail, quadros de comunicação 

e/ou reuniões). Além disso, todos os processos e programas relacionados à gestão de pessoas 

(recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa 

de clima, promoções, medidas corretivas e desligamentos) devem ser norteados por critérios 

profissionais e técnicos, conectados à performance e meritocracia, jamais tomando em 

consideração aspectos pessoais, discriminatórios, preconceituosos ou de caráter de retaliação, 

e sempre respeitando os aspectos legais envolvidos. 

 

A Clínica Diagnuz não compactua com nenhum tipo de relação de trabalho que envolva 

discriminação, trabalho infantil ou trabalho forçado/escravo. As relações de trabalho aqui são 

baseadas no respeito às diferenças, no tratamento justo e igualitário. Ademais, também não 
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contratamos menores de 18 anos, exceto na condição de jovem aprendiz e sob 

acompanhamento de instituição responsável.  

 

 

 

Saúde e Segurança no Trabalho 

 

É de extrema importância para a Diagnuz que seus colaboradores encontrem uma rotina de 

trabalho segura e saudável dentro da empresa. A companhia se compromete a proporcionar 

condições de trabalho adequadas, que sigam os padrões e normas existentes na legislação 

vigente, que estejam em consonância com as melhores práticas do setor, e a promover esforços 

que visem à qualidade de vida de seus colaboradores e à conscientização acerca do tema saúde 

e segurança no trabalho. 

 

Todos os colaboradores devem seguir as orientações de segurança e saúde ocupacional 

propostas pela companhia e que estejam relacionadas às suas funções, utilizando, sempre que 

necessário, os equipamentos de proteção individual, reportando ao superior sempre que existir 

alguma irregularidade ou situação que represente risco iminente e atuando com uma postura 

de prevenção e mitigação de riscos. 

 

Todos devem ter em mente que segurança é uma prioridade para todos e para toda rede de 

clínicas. Todo e qualquer tipo de acidente de trabalho, doenças, atestado de doença ocupacional 

ou condição insegura detectada deve ser imediatamente reportada ao setor de RH.  

 

Colaboradores contratados por partes terceiras  

 

As políticas de trabalho existentes na Clínica Diagnuz são extensíveis aos colaboradores 

terceirizados que atuem em suas unidades ou que tenham sido contratados por partes terceiras, 

pois é essencial que aqueles envolvidos com nosso negócio estejam alinhados com o que 

acreditamos e defendemos. Todas as contratações realizadas por partes terceiras deverão 

sempre ser treinadas e monitoradas, a fim de que esse alinhamento seja uma realidade em 

nossa operação. 
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Segurança Patrimonial 

 

 A segurança daqueles que fazem a Diagnuz, dos nossos pacientes e de nossos bens é 

fundamental, entretanto nunca deve ser conduzida de maneira irresponsável e arriscada. 

 

Todos envolvidos no negócio deverão seguir procedimentos internos de segurança, a fim de 

mitigar riscos e atuar com responsabilidade. Além disso, todo pessoal de segurança contratado 

deverá receber o treinamento apropriado, com adequado equipamento e monitoramento, 

atuando conforme as demandas da legislação e das normas de conduta aplicáveis, sendo vetado, 

entretanto, o porte de armas durante o exercício de suas atividades. 

 

Clientes externos 

 

Um dos pilares da Diagnuz é o atendimento encantador direcionado a seus clientes, portanto 

todo colaborador deve observar com atenção e cuidado o atendimento que realiza. 

Nossos clientes são a nossa razão de existir, por isso merecem toda atenção e respeito. 

 

 • Empatia é a palavra de ordem para o nosso atendimento! Ouça e entenda o que o nosso 

paciente preciso; 

 • nunca deixe o cliente ir embora sem uma solução. Se ele deseja realizar um exame que não 

temos, por exemplo, indique um lugar que disponibilize o serviço que o paciente precisa e dê o 

máximo de informações possíveis (telefone, endereço, etc.), mesmo que isso signifique manda-

lo para o nosso concorrente; 

 • busque atender nossos pacientes com imparcialidade, simpatia e sem preconceito ou 

discriminação de qualquer natureza;  

• encaminhe solicitações e reclamações de nossos pacientes para as áreas responsáveis da 

empresa com agilidade e eficiência, oferecendo ao cliente retorno sobre a situação sempre que 

necessário; 

 • as informações dos nossos pacientes são totalmente confidenciais. Nunca as repasse ou se 

aproprie delas; 

 • divulgue informações sobre os nossos serviços sempre que possível, de forma clara e honesta. 
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Fornecedores e terceiros 

 

 • busque lidar com parceiros que estejam sempre alinhados com os padrões éticos, técnicos e 

de qualidade da Diagnuz e que atuem em conformidade com a lei e as melhores práticas do 

setor em que atuam; 

 • busque a melhoria contínua na qualidade do trabalho com nossos fornecedores e do nosso 

relacionamento com eles; 

 • A contratação de fornecedores deve ser feita sempre com base em critérios técnicos, 

profissionais e éticos, com cotação de preços (consiga ao menos 3 cotações) e avaliação da 

qualidade. 

 • os colaboradores não devem participar de nenhuma forma da contratação e avaliação de 

fornecedores onde seus parentes ou amigos trabalhem diretamente; 

 • devem ser buscados fornecedores que atuem em conformidade com a legislação trabalhista 

e socioambiental vigente no País e que estejam alinhados com nossos padrões éticos e técnicos. 

Não será admitida nenhum tipo de relação com fornecedores que adotem práticas 

discriminatórias, trabalho infantil, trabalho forçado, que comprometam a segurança no trabalho 

ou qualquer outra prática que esteja em desacordo com a legislação trabalhista. 

 

 Concorrentes 

 

Caso você tenha qualquer relacionamento profissional, comercial, pessoal ou familiar com a 

concorrência (ou seja, outras clínicas médicas e/ou odontológicas), comunique à sua liderança. 

 

 

 Poder público 



11 
 

 • qualquer tipo de relacionamento com representantes do poder público deve ser feito sob 

orientação da direção; 

 • é terminantemente proibido oferecer, prometer, entregar ou aceitar presentes, assim como 

doações, favores, benefícios econômicos ou vantagens de qualquer espécie a qualquer 

representante do poder público;  

• não é permitido ao colaborador fazer contribuições políticas em nome da Diagnuz sem a 

aprovação da diretoria. 

 

 Associações e entidades de classe  

 

• Opiniões políticas ou partidárias nunca devem influenciar o desenvolvimento da carreira de 

nenhum colaborador. 

 • os colaboradores podem livremente fazer parte de quaisquer partidos políticos, entidades, 

sindicatos ou organizações trabalhistas, desde que não utilizem o nome ou recursos da empresa 

e que não interfira em seu horário de trabalho. Nenhum colaborador deverá sofrer qualquer 

tipo de discriminação por isso.  

 • as convenções coletivas estabelecidas pelas categorias em que se enquadram os 

colaboradores que atuam na Diagnuz serão sempre respeitadas e seguidas. 

 

 

 

Responsabilidade junto à comunidade 

 

Acreditamos que uma boa relação e cuidado com a comunidade são essenciais tanto para o 

desenvolvimento da companhia quanto para o desenvolvimento econômico, social e ambiental 

dos locais onde ela está inserida. 

 

 Desse modo, é nosso compromisso respeitar, cuidar e agir com responsabilidade perante as 

comunidades onde nossas clínicas estão situadas, contribuindo para conservação do meio 

ambiente, para a saúde individual e coletiva e para o bem--estar geral, por meio de ações e 

eventos educativos e preventivos relacionados à saúde da comunidade e de um gerenciamento 

adequado dos riscos e impactos avaliados quando da implantação e operação de clínicas (riscos 
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ligados à construção, gestão e liberação de resíduos e de material hospitalar contaminado, 

radiação e o que mais estiver relacionado ao negócio). 

 

Também estamos sempre abertos ao diálogo e interessados em manter uma comunicação 

transparente, ampla e honesta, de modo que todo tipo de contato feito pela comunidade – seja 

presencialmente ou através de nossos canais de comunicação (descritos neste Có- digo) - será 

cuidadosamente considerado e todas as reclamações tratadas, tendo os reclamantes o devido 

retorno, quando identificados.  

 

Relação com o meio ambiente 

 

A Clínica Diagnuz tem o compromisso de cumprir todas as normas e legislações ambientais que 

abranjam o seu negócio de atuação nos territórios onde atua e de avaliar e controlar o impacto 

que suas atividades exercem no meio ambiente. 

 

Todos os colaboradores devem ter uma postura voltada à economia e utilização sustentável dos 

recursos, afinal, aqui nós fazemos mais com menos. 

 

Todas as clínicas da rede devem operar no sentido de combater desperdícios, fazer uma gestão 

adequada de recursos como energia e água, dos resíduos e poluentes gerados (com atenção 

especial para resíduos biomédicos e hospitalares) e dos demais possíveis impactos ambientais 

gerados, seguindo a política e procedimentos existentes na empresa e destinando seus resíduos 

a locais devidamente licenciados pelos órgãos competentes.  

 

Todos devem seguir políticas e programas de gestão ligados à sustentabilidade, meio ambiente, 

saúde e segurança e qualidade eventualmente propostos e implementados na rede. 

 

Todo novo projeto desenvolvido pela Clínica Diagnuz deverá passar por uma criteriosa avaliação 

de riscos e impactos ambientais gerados, a qual deve ser seguida pelas providências cabíveis 

para mitigação do impacto causado. 
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Posicionamento quanto a presentes e doações de clientes e fornecedores 

 

Os colaboradores da Diagnuz e seus respectivos familiares não devem dar ou aceitar presentes 

de clientes, concorrentes, fornecedores, distribuidores ou auditores, com exceção de brindes 

ou cortesias de valores que não ultrapassem o equivalente a 50% do salário mínimo nacional 

vigente. Exceções serão consideradas quando estas forem feitas em nome da empresa, ou seja, 

quando a Diagnuz pessoa jurídica receber uma doação ou presente. Neste caso, a diretoria deve 

ser informada para deliberar a respeito. Também não é permitido o recebimento de valores em 

dinheiro por parte dos colaboradores da Diagnuz em nenhuma circunstância - caso um paciente 

insista em dar dinheiro a um colaborador Diagnuz, este deve orientar o paciente a doar o 

dinheiro para uma instituição de caridade com a qual ele (paciente) se identifique. 

 

 

 

Imagem Institucional / Imprensa 

 

Como colaborador da Diagnuz, é seu dever zelar pela imagem da empresa. É essencial que 

transmitamos uma imagem condizente com os nossos valores e que seja transparente em 

relação à nossa empresa. Quanto à imprensa, você deve atentar para as seguintes orientações: 

 • se você for contatado pela imprensa, direcione o contato para a área de Marketing; 

 • Ninguém está autorizado a dar informações ou entrevistas sem a autorização da Diretoria da 

Diagnuz. A gravação de imagens ou entrevistas dentro das dependências da Diagnuz só podem 

ser feitas com autorização prévia da área de Marketing - caso veja alguém filmando ou gravando, 

solicite com educação que parem e comunique a área de Marketing imediatamente; 

 • não dê informações em off ou peçam sigilo e liberem informação - você pode sempre ser 

citado e comprometer sua carreira e reputação. Deixe o relacionamento com a imprensa com 

os profissionais responsáveis, sempre acionando a área de Marketing; 

 • mantenha sua equipe informada sobre como proceder caso alguém da imprensa apareça em 

sua unidade ou entre em contato. 
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Canais de Comunicação 

 

Para uma comunicação bem-sucedida tem que haver relação direta com se comunicar bem, com 

dialogar, com ouvir o outro, com receber e dar feedbacks. Aqui na Diagnuz, a gente se comunica 

de forma ampla e honesta. A gestão quer ser ouvida, mas também quer e entende como sendo 

essencial ouvir todos os envolvidos na construção do nosso negócio, sejam colaboradores, 

pacientes, médicos, parceiros, fornecedores ou comunidade. 

Para isso, contamos com uma série de canais que são diariamente monitorados e que servem 

como meio para que possamos ouvir e ser ouvidos. Ficaremos felizes se você nos elogiar e gostar 

do nosso trabalho, pois será um sinal de que estamos indo no caminho certo. Acolheremos e 

estudaremos as sugestões e críticas recebidas, pois queremos sempre ser mais e melhores. 

Investigaremos e faremos a apuração das denúncias de problemas ou abusos passados e de 

reclamações realizadas, dando o devido tratamento e garantindo o anonimato e proteção 

contra qualquer tipo de retaliação ou discriminação daqueles que as realizarem. 

 

Para a equipe: 

 • fale com o RH: canal online destinado exclusivamente aos colaboradores da companhia • 

ouvidoria@diagnuz.com.br – e-mail monitorado diretamente pelo Comitê de Ética da Clínica 

Diagnuz. Para médicos, dentistas, pacientes, fornecedores, sindicatos, terceirizados: • Fale 

Conosco: http://www.diagnuz.com.br  

• Comitê de Ética da Clínica Diagnuz. Lembre-se: nenhum colaborador será exposto ao entrar 

em contato conosco através destes meios, sendo a informação fornecida tratada de forma 

completamente sigilosa.  

A Diagnuz não compactua com nenhum tipo de irregularidade ou ato fraudulento, esperando 

que seus colaboradores sempre atuem com honestidade, transparência, respeito e integridade. 

 • esperamos que você mantenha conduta adequada e profissionalismo na documentação de 

registros contábeis e financeiros; 

 • seja honesto sobre a informação que você fornece e sobre os dados que apresenta. Não forje 

dados para cumprir metas; 

 • não omita informações importantes do seu superior; 

 • consideramos irregularidades informações incorretas, incompletas, ambíguas, violação do 

contrato de trabalho ou deste Código, das políticas internas e de outras normas internas; 

 • São consideradas condutas inaceitáveis: roubo, falsificação ou remoção de dados, dinheiro ou 

de bens da empresa, de colegas ou de terceiros; 
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 • encorajamos você a denunciar ao Comitê de Ética através de qualquer um de nossos canais 

de comunicação qualquer suspeita de ato irregular. Reforçamos que garantiremos o anonimato 

e que retaliações ou represálias a você não serão admitidas. 

 As informações contidas nas denúncias são totalmente sigilosas; 

 • Casos de assédio moral, assédio sexual, agressão e preconceito em geral, por parte de 

colaboradores, pacientes ou profissionais da saúde, quando detectados, devem ser 

imediatamente comunicados para o Comitê de Ética, para que possam ser tratados de forma 

independente. O Comitê deverá então comunicar à diretoria imediatamente, desde que esta 

não esteja envolvida no caso. 

 

Credibilidade das informações e comunicação de irregularidades 

 

 A administração e aplicação deste Código se dará através do Comitê de Ética da Diagnuz e da 

aplicação de medidas disciplinares, de acordo com sua deliberação. Sobre o Comitê de Ética O 

Comitê de Ética da Diagnuz é composto por membros indicados pela diretoria. Ele tem como 

objetivos: 

 1) assegurar a implementação e o cumprimento deste Código; 

 2) atualizá-lo e revisá-lo periodicamente; 

 3) deliberar sobre os casos de irregularidade detectados ou denunciados; 

 4) assegurar o sigilo dos casos tratados; 

 5) promover iniciativas para divulgação, entendimento e cumprimento do Código na empresa. 

 

 Sobre as medidas disciplinares 

Para o sucesso da Diagnuz, é fundamental a existência de normas, políticas e procedimentos 

que sejam conhecidas e seguidas por todos. As nossas lideranças têm papel fundamental na 

difusão da informação, na integração e na orientação de suas equipes, devendo ser, acima de 

tudo, exemplo da aplicação dessas normas, políticas e procedimentos com suas atitudes. 

O descumprimento destes pontos por qualquer colaborador acarretará na punição via aplicação 

de medidas disciplinares. As integrantes do Comitê de Ética possuem direito de acesso ilimitado 

à informação e de efetuar auditorias, respeitadas a legislação e as políticas internas da empresa. 

 

 


